ЗАХИДАЛ
БИЧИЖ
ӨӨРЧЛӨЛТ
ХИЙЦГЭЭЕ

ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ БИЧИХ НЬ
Заримдаа захидал хэн нэгний амьдралыг өөрчилж
чаддаг. Энэ нь Эрхийнхээ төлөө бичицгээе буюу
бидний дэлхий дахинаа явуулдаг захидал бичих
кампанит ажлын гол үндэс юм.
16 жилийн өмнөөс хийж ирсэн энэ ажил өнөөдөр
дэлхий дээрх хамгийн том хүний эрхийн үйл ажиллагаа
болоод байна.
Жил бүрийн 12-р сард дэлхий даяар олон сая хүн эрх
нь зөрчигдсөн хүмүүсийн төлөө захидал бичдэг. Тэд
буруу зүйлийг засахын тулд захидал бичдэг.

2

ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

200 гаруй улс орон, газар

нутагт хүмүүс захидал бичих
төрөл бүрийн арга хэмжээнд
нэгдэж,

ДЭЛХИЙ ДАХИНАА

сая сая захидал, цахим

шуудан бичиж, твиттерээр
жиргэж, өргөх бичигт гарын
үсгээ зурж,

эрүүдэн шүүгдсэн, үзэл бодлоо
илэрхийлснийхээ төлөө
хоригдсон, орогнол эрэх эрх нь
зөрчигдсөн хүмүүст эв санааны
нэгдлээ илэрхийлж,

шийдвэр гаргагчид, эрх
баригчид, засгийн газарт
шахалт үзүүлж,

эрх нь зөрчигдсөн хүмүүст,
тэдний гэр бүлд дэмжиж
байгаагаа илэрхийлж,

идэвхтнийг суллаж, эрүүдэн
шүүгчдэд хариуцлага хүлээлгэж,
хуулийг өөрчилж, хүмүүст
тусалдаг.
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ЯАГААД БИД
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЯВУУЛАХ
ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

БИД ХЭНД
БИЧИХ ВЭ?

Дэлхий даяар хүмүүсийн эрх
чөлөөнд халдсаар байна.
Үгээ хэлж, үзэл бодлоо
илэрхийлснийх нь төлөө хорьж,
эрүүдэн шүүж, хилс хэргээр
яллаж, дүрвэгсэд амьдрах
аюулгүй орчиноор хангагдах
бус харин гадуурхагдан
орхигдож байна.

Жил бүр бид дэмжигчдээ
хоёр төрлийн захидал
бичихийг уриалдаг. Нэг нь
өөрчлөлт хийхэд тусалж чадах
ерөнхийлөгч, цагдаагийн
дарга зэрэг эрх баригч нарт
бичих. Нөгөө нь бид эрхийг нь
хамгаалахаар тэмцэж байгаа
хүмүүст, гэр бүлийнхэнд нь
захидал бичсэнээр тэднийг
мартаагүй гэдгээ харуулдаг.

Таны үг, захидал, үйл
ажиллагаа шийдвэр гаргагч
нарт нөлөөлж, засгийн газрууд
эрүүдэн шүүгчидтэй хариуцлага
тооцож, үзэл санааны
хоригдлуудыг суллаж, илүү
олон хүн эрх чөлөөгөө олж
авахад тусалдаг.
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ҮР НӨЛӨӨТЭЙ ЮУ?

ЭРХИЙНХЭЭ ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ - 2019

Тиймээ. Жил бүр таны
явуулсан үйл ажиллагаа,
илгээсэн захидал үр
дүн, бодит өөрчлөлтийг
авчирдаг. Хилсээр
хоригдсон хүмүүс
суллагдаж, эрүүдэн
шүүгчдэд хариуцлага
хүлээлгэж, хоригдогсодтой
илүү хүнлэг харьцаж
эхэлдэг.

12-р сарын 1-нээс 12-р
сарын 10 буюу Олон улсын
Хүний эрхийн өдөр хүртэл
үргэлжилнэ. Энэ өдрүүдэд
та манай үйл ажиллагаанд
идэвхтэй оролцоорой.

Эмнести Интернэшнлийн дэлхий
даяарх гишүүд, дэмжигчид 2018
онд Эрхийнхээ төлөө бичицгээе
үйл ажиллагааны үеэр 5 912 113
захидал, зурвас, цахим шуудан
илгээж, твиттерээр жиргэж, үзэл
бодлоороо нэгдсэн.

Идэвхтэн гишүүд, оюутнууд,
сургуулийн сурагчид, нийгмийн
янз бүрийн давхаргын төлөөлөл
хүний эрхийн зөрчлийн золиос
болсон хувь хүн, бүлэг хүмүүсийн
төлөө бичиж, эрхийг нь хамгаалж
чадсан.
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ЗАХИДАЛ БИЧИХ
БҮТЭЭЛЧ САНАА
ХУВЬ ХҮНД ЗОРИУЛСАН ИЛ
ЗАХИДАЛ ХИЙХ:
· Үзэг, будгийн харандаа, гар доорх
материал ашиглан өөрөө ил захидал
бүтээх
· Эв санааны нэгдлээ илэрхийлсэн уриа
бүхий зурагт хуудсыг өргөн барьсан
өөрийн фото зургийг илгээх
ГЭРТЭЭ:
Гэр бүл найз нөхөдтэйгээ уулзах үедээ ил
захидалд гарын үсэг зурахыг урих
АЖИЛ ДЭЭРЭЭ:
Хамт олонтойгоо үдийн хоол, цайны
завсарлагаараа ил захидал илгээх, гарын
үсэг зурахыг уриалах
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ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

КИРГИЗСТАН: ХӨГЖЛИЙН
БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭН ЯЛАВ
Гульзар Душенова Киргизстан улсын
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
эрхийн төлөө олон жил тэмцсэн.
2019 оны 3-р сард тус улс Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай
НҮБ-ын конвенцид гарын үсэг зурснаар
Гульзарын цөхрөлтгүй оролдлого үр
дүнгээ өгсөн юм. Түүнийг дэмжиж
байгаагаа илэрхийлэн 250000 гаруй хүн
захидал уриалга илгээсэн.

“Эмнести Интернэшнлийн олон
орны идэвхтэн, дэмжигчид бидний
эрхийг хамгаалахыг уриалсан,
эв санааны нэгдлээ илэрхийлсэн
захидал зурвас илгээсэнд маш их
баяртай байна.”

ИРАН: ШААРДЛАГАТАЙ ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭВ
Цаазаар авах ялыг шүүмжилсэн
танилцуулга материал тараасныхаа төлөө
Атена Даеми хорих ялаар шийтгүүлсэн.
Хоригдож байхдаа зодуулсны улмаас
бэртэж, нэн яаралтай нарийн мэргэжлийн
эмчийн тусламж шаардлагатай болсон
ба дэлхий даяар 700000 гаруй идэвхтэн,
тэмцэгчид шаардсаны эцэст Иран улс
түүнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
үзүүлсэн юм.

“Энэрэнгүй сайхан сэтгэлээр
хандаж, дэлхийн өнцөг булан
бүрээс намайг дэмжсэн бүх
хүмүүст чин сэтгэлээсээ
талархаж байна.”

7

УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ДАВАН
ТУУЛАХЫН ТӨЛӨӨ
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МАРИНЭЛ САМҮҮК ЮБАЛДО
ФИЛИППИН
16 настай Маринэл Самүүк Юбалдо 2013 оны
11-р сарын 13-нд болсон үхлийн аюулт Ёланда хар
салхинаас амьд гарсан юм. Уг хар салхины улмаас
түүний амьдардаг Самар арлын тосгон сүйдэж,
зөвхөн Филиппинд гэхэд 6000 гаруй хүн нас барж,
олон сая хүн орон гэргүй болсон юм.
6 жилийн дараа Маринэл нийгмийн ажилтнаар
суралцан төгсөж, байгальд хайртай, олонд
танигдсан залуу идэвхтэн болж, чөлөөт цагаа
нутгийнхаа иргэдийн эрхийн төлөө кампанит ажил
өрнүүлэхэд зориулдаг болсон.
2018 оны 9 дүгээр сард Маринэл ашигт малтмалын
үйлдвэрүүд уур амьсгалын өөрчлөлтөд хэрхэн
нөлөөлж буй талаар ярихаар Нью Йоркыг зорьж,
чуулганд оролцогчдод “Би зөвхөн . . . уур амьсгалын
талаарх статистик ярих гэж ирээгүй, энд би эмзэг,
гадуурхагдсан бүлгийг төлөөлж дуу хоолойгоо
сонсгохоор ирсэн.” хэмээн өгүүлсэн юм.

ФИЛИППИНИЙ ЗАСГИЙН
ГАЗАРТ ХАНДАН ЗАХИДАЛ
БИЧИЦГЭЭЕ.
Зүүн Самар, Матаринаогийн
оршин суугчдын зохистой
орчин нөхцөлд амьдрах
эрхийг нь баталгаажуулах
бүхнийг хийхийг
уриалцгаая.
President of the Philippines
Malacañang Complex, J.P.
Laurel Street, San Miguel,
Manila 1005, Philippines
Email:
pcc@malacanang.gov.ph

Хар салхины улмаас орон гэргүй болсон олон
мянган хүнд хүрэлцээтэй хоол хүнс, ундны ус, орон
байр, тог цахилгаан, ариун цэврийн байгууламж
хэрэгтэй байна. Гэвч Филиппиний засгийн газар
энэ асуудлаар шаардлагатай арга хэмжээ авалгүй,
тэднийг эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй,
амьжиргаагаа залгуулах орлогын эх үүсвэр хомс
орчин нөхцөлд амьдрахад хүргэж байна.

Twitter: @pcoogov

Харин Маринэл дэлхийн засгийн газруудаас,
түүний төрөлх тосгоны иргэд болон тэдэнтэй ижил
нөхцөлд байгаа хүмүүст үзүүлж буй уур амьсгалын
өөрчлөлтийн сөрөг үр дагаврыг бууруулах арга хэмжээ
авч хэрэгжүүлэхийг шаардан тэмцэж байгаа юм.

МАРИНЭЛД ДЭМЖИЖ
БАЙГААГАА ИЛЭРХИЙЛСЭН
ЗАХИДАЛ ЗУРВАС
ИЛГЭЭГЭЭРЭЙ.

Facebook:
https://www.facebook.com/
pcoogov/
Salutation: Dear President

Marinel Ulbaldo,
C/O Amnesty International,
6-C Perseveranda Townhomes
II,
Maningning Street,
Sikatuna Village,
Quezon City,
1101
Philippines
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ГЭР БҮЛЭЭСЭЭ
ХАГАЦСАН НЬ
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ИЛИЯСИЖАН РЭХМЭН
ХЯТАД
Илиясижан Рэхмэн болон түүний эхнэр
Майриниша Абудуайни нар хоёр дахь
хүүхдээ хүлээж байх үед Илиясижан сураггүй
алга болов. Залуу хос үр хүүхдээ асрахын
хажуугаар Египетэд их сургуульд суралцан
шинэ ирээдүйг бүтээж байлаа. 2017 оны 7-р
сард Хятад улс Египетийн засгийн газарт
шахалт үзүүлэн тэнд амьдарч байсан олон
зуун Уйгар иргэдийг цуглуулж, албадан
гаргаснаар тэдний амьдрал орвонгоороо
эргэсэн юм. Илиясижан тэдний нэг байв.
Нөхрөө сураггүй болох үед дөнгөж 19 настай
байсан Майриниша гурван долоо хоногийн
дараа 2 дахь хүүхдээ төрүүлсэн ба өнөөг
хүртэл нөхрөө хайсаар байна.
Майриниша одоо Турк улсад амьдарч
байгаа ба нөхрийг нь Хятадын Шинжаан руу
буцаасан тухай найз нөхдөөсөө олж мэдсэн
юм. Хятадын засгийн газраас Уйгар иргэдийн
тархийг угаах суртал ухуулга хийдэг нууцаар
хорих лагерийн аль нэгэнд нөхрийгөө байгаа
хэмээн таамаглаж байна.
Нэг сая орчим иргэд энэ мэтээр гэр бүлээсээ
хагацан эдгээр лагеруудад хоригдож байгаа
ба тэдний дийлэнх нь мусальман шашинтнууд
аж. Майриниша нөхрөө гэр бүлдээ, үр
хүүхдэдээ эсэн мэнд эргэж ирэхийг л хүсч
байгаа. “Нөхрийг минь хурдан суллах ёстой,
хүүхдүүдэд маань аав нь хэрэгтэй шүү дээ,
нөхрөө эргүүлж авчрах хүртлээ би хэзээ ч
зогсохгүй” хэмээн тэр өгүүлсэн юм.

ХЯТАДЫН ЭРХ БАРИГЧ
НАРТ ХАНДАН ЗАХИДАЛ
БИЧИЦГЭЭЕ.
Илиясижан Рэхмэнийг
нэн даруй, ямар ч
нөхцөлгүйгээр суллахыг
шаардацгаая.
Xi Jinping
President of the People’s
Republic of China
Zhongnanhai,
Xichangan’jie
Xichengqu, Beijing Shi
100017
People’s Republic of China
Факс: +86 10 6238 1025
Цахим хаяг:
english@mail.gov.cn

ИЛИЯСИЖАНЫ ГЭР БҮЛД
ЭВ САНААНЫ НЭГДЛЭЭ
ИЛЭРХИЙЛЭЭРЭЙ.
Майриниша Абудуайнийн
Mairinisha Abuduaini @
munzira717 твиттер хаягаар,
https://www.facebook.
com/mansura.elyas.9,
фээсбүүкээр дэмжиж
байгаагаа илэрхийлэн
зурвас илгээгээрэй. Мөн
дараах хаягаар захидал
илгээх боломжтой:
Amnesty Turkey
Hacımimi Mh.
Kemeraltı Cd.
Ada Han No.31
Kat:2 Daire:2
34425 Karaköy,
Beyoğlu/ISTANBUL
TURKEY
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ЭРХ ЧӨЛӨӨГ МӨРӨӨДӨН
ХОРИГДОЖ БУЙ ӨСВӨР
НАСНЫ ХҮҮ
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ЭМИЛЬ ОСТРОВКО
БЕЛАРУСЬ
2018 оны 4-р сарын нэгэн өдөр Эмиль Островко
Минск хотын захын нэгэн автобусны буудал дээр
найз охиноо хүлээн зогсож байтал гэнэт хэдэн
цагдаа гарч ирэн, хууль бус мансууруулах бодис
тараасан хэргээр Эмилийг зодож, баривчилжээ.
Тэр үед хүү ердөө 17 настай байв.
2018 оны эхээр Эмиль хичээлийнхээ дараа цахим
худалдааны компанид хүргэлтийн ажил хийж
байсан ба ажил олгогч нь тэдний бараанууд нь
хуулиар зөвшөөрөгдсөн тамхины хольц агуулсан
хэмээн хэлсэн байдаг.
Хэдэн сар хорьсны эцэст Эмильд мансууруулах
бодис наймаалсан хэргээр 10 жилийн хорих ял
оногдуулсан ч хожим нь заримыг нь хэрэгсэхгүй
болгосноор 8 жилийн ял болгожээ. Мөрдөн
байцаагчид цахим худалдаа эрхэлж байсан
компанийн эздийг огт хайгаагүй, зөвхөн
Эмилийг л яллажээ.
Эмиль ном унших, сурах дуртай, охин дүүгээ
асардаг, цовоо сэргэлэн, халамжтай нэгэн юм.
Харин одоо ахлах сургуулиа ч төгсөж чадахгүй,
их сургуульд орох төлөвлөгөө нь ч нуржээ.
Беларусьт жижиг хэмжээний мансууруулах
бодисын хэргээр 15000 орчим хүн удаан
хугацаагаар хоригдож байгаагийн нэг нь Эмиль
юм. Тэдэнтэй бусад хоригдлуудаас илүү дор
харьцаж, уртасгасан цагаар хүнд хөдөлмөр
хийлгэдэг байна. Эмиль нүцгэн гараараа
цас цэвэрлэж, гараа хөлдөөж байв. Насанд
хүрэгчдийн хорих анги руу шилжсэний дараа
түүний нөхцөл байдал ялимгүй дээрдсэн ч, залуу
нас, бусад олон боломжуудаа алдаад байна.

БЕЛАРУСИЙН ЭРХ БАРИГЧ
НАРТ ХАНДАН ЗАХИДАЛ
БИЧИЦГЭЭЕ.
Эмилийг нэн даруй
суллаж, түүнд тулгасан
эрүүгийн гэмт хэргийг
цагаатгахыг уриалан,
жижиг хэмжээний
мансууруулах бодисын
хэргээр насанд
хүрээгүйчүүдийг хорихгүй
байхыг шаардацгаая.
Prosecutor General of the
Republic of Belarus
Internatsionalnaya Str. 22,
220030
MinskBelarus
Email:
info@prokuratura.gov.by
Twitter: @prokuraturaby
Salutation:
Dear Prosecutor General

ЭМИЛИЙГ ДЭМЖИЖ БУЙГАА
ИЛЭРХИЙЛЭЭРЭЙ
Түүнд эв санааны нэгдлээ
илэрхийлсэн зурвас
илгээгээрэй.
Emil Vadimovich Ostrovko
Correctional Colony Number 2
Ul. Sikorskogo 1, otryad 1
Bobruisk
Mogilevskaya oblast
213800
Belarus
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КАИР ХОТЫН
ГУДАМЖНААС
ОР СУРАГГҮЙ БОЛЖЭЭ

14

ИБРАХИМ ЭЗ ЭЛЬ-ДИН
ЕГИПЕТ
Ибрахим Эз Эль-Дин нь Египетийн Каир хотод
амьдардаг 26 настай хүний эрхийн судлаач
юм. Тэрээр хүний үндсэн эрхүүдийн нэг болох
аюулгүй, шаардлагад нийцсэн орон байраар
хангагдах эрхийн асуудлаар судалгаа хийж,
тайлагнадаг ажилдаа чин сэтгэлээсээ дуртай нэгэн
байв. Ажлаас гадуур Ибрахим зурах дуртай,
загвар, дизайны урлаг сонирхдог, хөл бөмбөгийн
хорхойтон, нутгийн баг болох Замалек Спорт
Клубыг цаг ямагт дэмжиж иржээ.
2019 оны 6-р сарын 11-ний орой Ибрахимыг
гэр рүүгээ харьж явахад нь энгийн хувцастай
аюулгүйн албаны дөрвөн ажилтан бүслэн авч,
баривчилжээ. Түүнийг баривчилсныг мэдсэн
даруйдаа ээж нь цагдаагийн хэлтэст очсон ч
цагдаа Ибрахимыг байхгүй хэмээн бүр хоригдсон
гэдгийг нь ч үгүйсгэжээ. Тэр өдрөөс хойш
Ибрахимын гэр бүл түүнд юу тохиолдсоныг хаана
байгааг нь олж мэдэж чадаагүй л байна.
Хүний эрх, эрх чөлөөний төлөөх Египетийн Комисс
байгууллагаас гурван жилийн дотор таван хүн
баривчлагдсаны тав дахь нь Ибрахим байсан
юм. Ибрахимын адил олон зуун хүн шүүхээр
оролгүйгээр хэдэн сар хүчээр ор сураггүй алга
болж байна. Сэтгүүлчдээс эхлэн хөл бөмбөгийн
дэмжигч, бүр улс төрчид хүртэл тайван замаар
үзэл бодлоо илэрхийлэх, эрх баригчдыг шүүмжлэх
буюу хүний эрхийг хамгаалахаар тэмцсэнийхээ
төлөө баривчлагдаж байна.

ЕГИПЕТИЙН ЭРХ БАРИГЧ НАРТ
ХАНДАН ЗАХИДАЛ БИЧИЦГЭЭЕ
Ибрахимын байгаа
газрыг илчилж, гэр бүл,
өмгөөлөгчтэй нь уулзуулах,
түүнийг эрүү шүүлтэд
өртөхөөс хамгаалахыг
шаардацгаая. Олон улсад
гэмт хэрэгт тооцогдох хэрэгт
холбогдоогүй л бол түүнийг
суллах ёстойг сануулцгаая.
Public Prosecutor Nabil Sadek
Office of the Public Prosecutor
Madinat al-Rehab
Cairo, Arab Republic of Egypt
Fax: +20 225 774 716
Salutation: Dear Sir

ИБРАХИМЫН ГЭР БҮЛД
ЭВ САНААНЫ НЭГДЛЭЭ
ИЛЭРХИЙЛЭЭРЭЙ.
Ибрахимд юу тохиолдсоныг
олж мэдэх итгэл найдварыг
өгөх чин сэтгэлийн захидал
зурвас илгээгээрэй.
The family of Ibrahim
Ezz El-Din
C/o: The Egyptian Commission
for Rights and Freedoms
4A, Al-Saraya al kobra,
Garden City – Cairo, Egypt
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ХҮНИЙ АМЬ АВАРЧ,
ШҮҮХЭД ДУУДАГДАВ

16

САРА МАРДИНИ БА
ШОН БАЙНДЭР
ГРЕК

ГРЕКИЙН ЭРХ БАРИГЧ НАРТ
ХАНДАН ЗАХИДАЛ БИЧИЦГЭЭЕ.

Грект хүний амь аварвал шоронд сууна. Энэ
хэрэг Лесвос эрэг дээрх нэгэн байгууллагын аврах
ажиллагаанд сайн дураар ажиллаж байсан 24
настай Сара Мардини, 25 настай Шон Байндэр нарт
тохиолдсон юм. Тэд далайд аюулд орсон завийг
олж, дүрвэгсдэд тусалдаг байв.

Сара Мардини болон
Шон Байндэр нарын эсрэг
үүсгэсэн хэргийг хэрэгсэхгүй
болгохыг шаардацгаая.

Тэднийг хууль бусаар хүмүүс нэвтрүүлдэг, тагнуул
хийсэн гэх хэрэгт буруутгажээ. Гэм буруутай нь
тогтоогдвол Сара, Шон нарт 25 жил хүртэл хорих ял
оногдуулах юм.
2018 оны 12-р сард батлан даалтаар суллагдах
хүртэл нь тэднийг 100 гаруй хоног хорьжээ.
Одоогоор Ирландад байгаа Шон “намайг хорьсонд
бус, ийм хэрэг өөр хэн нэгэнд тохиолдож болох юм
байна” гэдэг нь хамгийн айдас төрүүлэм байсан
хэмээн өгүүлсэн байна. Засгийн газрууд дүрвэгсдэд
амьдрах аюулгүй орчин бий болгож, эрхийг нь
хамгаалахын оронд дүрвэгсдэд туслахаар оролдож
буй хүмүүсийг эрүүгийн хэрэгтэн болгож байна.
Улс оронд нь болж буй зөрчил, мөргөлдөөн, эрүү
шүүлтээс зугтах хэрэгтэй болсон үед хүмүүс аюулгүй
газарт хүрэхийн тулд өндөр эрсдэлтэй аялалыг
сонгохоос өөр аргагүйд хүрч байна.
Германд амьдарч байгаа Сара ийм эрсдлийн
тухай бүгдийг мэддэг байсан. Учир нь 2015 онд
Сара Сирийн дайнаас зугтан жижиг завиар Эжиен
тэнгисийг гатлахдаа живэх шахсан ажээ. Тэрээр
эгчтэйгээ хамт Лесвосын эрэг дээр завьнуудыг чирч
гарган, хүмүүсийн амь авардаг байв.

Minister of Citizens’
Protection
Michalis Chrisochoidis
Twitter: @chrisochoidis
Email: minister@yptp.gr
Salutation: Dear

САРА, ШОН НАРТ ЭВ САНААНЫ
НЭГДЛЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭЭРЭЙ.
Дүрвэгсдэд туслахыг
хүсч байгаа Сара, Шон
нарт дэмжиж байгаагаа
илэрхийлсэн зурвас
илгээгээрэй.
Sarah and Seán
C/O Amnesty International
Europe Regional Office
1 Easton Street, London
WC1X 0DW
UK
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ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН
ЭРХИЙН ТӨЛӨӨ ТЭМЦЭЖ
16 ЖИЛИЙН ХОРИХ ЯЛААР
ШИЙТГҮҮЛЭВ
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ЯСАМАН АРИЯНИ
ИРАН
2019 оны Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах
өдрөөр Ираны жүжигчин эмэгтэй Ясаман
Ариянийн хүчээр гивлүүр зүүлгэх тухай
хуулийг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлсэн юм.
Ээжийнхээ хамтаар зөвхөн эмэгтэйчүүд суудаг
галт тэргэнд орж, үсээ зоригтойгоор ил гарган,
хүмүүст цагаан цэцэгс тараажээ. Тэрээр бүх
эмэгтэйчүүд юу өмсөхөө өөрөө сонгодог эрх
чөлөөтэй болох юм бол “хижабтай, хижабгүй”
зэрэгцэн алхдаг болно хэмээн өөрийн итгэл
найдварын тухай өгүүлсэн юм. Энэ мөч дүрс
бичлэгт бууж, 2019 оны 3 дугаар сард олон
нийтэд түгэж, шуугиан тарив.

ИРАНЫ ЭРХ БАРИГЧ НАРТ
ХАНДАН ЗАХИДАЛ БИЧИЦГЭЭЕ
Ясаманыг нэн даруй, ямар
нэг нөхцөлгүйгээр суллахыг
шаардацгаая.
Head of the Judiciary Ebrahim
Raisi
C/o Permanent Mission of Iran
to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva, Switzerland

4-р сарын 10-нд Ираны эрх баригчид Ясаманыг
баривчилж, хэдэн өдрийн турш ганцаарчлан
хорьж, байцаан, гадны нөлөөнд автаж ийм
үйлдэл хийсэн, “үүндээ гэмшиж байгаа”-аа
илэрхийлэн “хэргээ хүлээх”-ийг тулгасан байна.
Хэлснээр нь хийхгүй бол гэр бүл, найз нөхдийг
нь баривчилна хэмээн сүрдүүлжээ. 7-р сарын
31-нд Ясаманд 16 жилийн хорих ял оногдуулсан
ба хамгийн багадаа 10 жил хоригдох нь
зайлшгүй болоод байна.

Twitter: @khamenei_ir

Ясаманд оногдуулсан энэхүү харгис шийтгэл
нь Иран улсын эмэгтэйчүүдэд гивлүүр зүүхийг
албаддаг хуулийг эсэргүүцсэн эмэгтэйчүүдийн
кампанит ажлын эсрэг авч буй эрс арга
хэмжээний нэг хэсэг юм. 2018 оноос хойш олон
эмэгтэйчүүд, Ясаманы ээж Монирех Арабшах ч
мөн баривчлагдаад байна. Ираны эрх баригчид
эмэгтэйчүүд юу өмсөхөө өөрсдөө сонгох эрхтэй
байх ёстой гэх итгэл үнэмшлийнх нь төлөө
Ясаманыг аз жаргалтай амьдралаас нь салгах
ёсгүй юм.

Ясаманы адил цэцэг
тарааж, алчуураа авч үсээ
ил гаргаж буй дүрс бичлэг
хийж, эсвэл фото зураг авч
түүнийгээ цахим хаягтаа
оруулж, #FreeYasaman
@yasamanaryani95, @
khamenei_ir хаягаар
таглаарай. Мөн та бичлэг,
зургаа Iran_team@amnesty.
org хаягаар илгээгээрэй.

Instagram:
https://www.instagram.
com/khamenei_ir/

ЯСАМАНД ЭВ САНААНЫ
НЭГДЛЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭЭРЭЙ
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БИД АХИН
ХҮЛЭЭХГҮЙ
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ГРЭСИ НАЙРОВЫН ЗАЛУУС
КАНАД
13 настай Жиане Төртэл нь Канадын Онтарио
мужийн Грэси Найровын Анишинабэ уугуул
иргэн. Сайхан ирээдүйн төлөөх нутгийн
залуусын тэмцлийн үеэр тэр “засгийн газар
ярьсаар байгаа ч юу ч хийхгүй байна” хэмээн
хэлжээ.
Тус улсын Засгийн газар 1960-аад онд
хавтангийн үйлдвэрт 10 тонн хаягдлаа гол руу
хаяхыг зөвшөөрсний улмаас Найровын оршин
суугчид мөнгөн усанд гүн хордсон. Үүний хор
уршиг өнөөдөр ч хэвээр байгаа юм.
Загасчлах нь эдгээр уугуул иргэдийн
амьдралын чухал хэсэг. Гэвч 50 гаруй жилийн
турш мөнгөн ус голын загасыг хордуулж,
идэхэд аюултай болсон. Энэ нь Грэси
Найровийн оршин суугчдын эрүүл мэндийг
хохироогоод зогсохгүй, соёл, уламжлалыг нь
устгаж байна.
Канадын Засгийн газар 2017 онд энэ хямралыг
“нэг мөр дуусгавар болгоно” хэмээн амлалт
өгсөн. Үүнд гол мөрөнг цэвэрлэх, эрүүл
мэндийн нарийн мэргэжлийн тусламж,
үйлчилгээ үзүүлэх, нутгийн иргэдэд нөхөн
олговор олгох шаардлагатай байгаа юм.
Гэвч уугуул иргэдийн эрүүл мэндэд нүүрлээд
буй энэ аюулын эсрэг дорвитой арга хэмжээ
аваагүй хэвээр байсаар байна.

КАНАДЫН ЗАСГИЙН ГАЗАРТ
ХАНДАН ЗАХИДАЛ БИЧИЦГЭЭЕ.
Канад улсын эрх баригчдаас
Грэси Найровчуудын мөнгөн
уснаас болж алдсан бүхнийг
нь буцааж сэргээхэд
туслахыг шаардацгаая.
Prime Minister of Canada
80 Wellington Street
Ottawa, Ontario K1A 0A2
Salutation: Dear Prime
Minister

ГРЭСИ НАЙРОВЫН
ЗАЛУУСТ ДЭМЖИЖ БУЙГАА
ИЛЭРХИЙЛЭЭРЭЙ

Эв санааны нэгдлээ
илэрхийлсэн захидлаа
дараах жишээгээр өөрийн
цахим хаягтаа нийтлээрэй:
“Support from [insert your
country] for the youth of
Grassy Narrows. It’s time
for #mercuryjustice –
#freegrassy”.

Грэси Найровын залуус засгийн газар
өгсөн амлалтаа биелүүлэх хүртэл тэмцлээ
үргэлжлүүлнэ гэсэн юм. Канад улс Грэси
Найровын оршин суугчдад мөнгөн уснаас болж
алдсан бүхнээ эргүүлэн авахад туслах ёстой.
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ЦАГДАА НАР
БАРИВЧЛАН, ЗОДЖЭЭ

22

ХОСЕ АДРИАН
МЕКСИК
Мексикийн ядуусын хороололд амьдардаг 14
настай Хосе Адрианыг хичээлээ тараад харьж
явахад нь цагдаа нар барьж аван, зодож,
хүчээр машиндаа суулган цагдаагийн хэлтэст
авчран гавлаж орхижээ. “Тэд намайг бараг
хагас цаг хэртэй тэнд байлгаж, цээж рүү
цохиж, нүүр рүү алгадсан” хэмээн тэр хэлсэн
юм. Сонсголын бэрхшээлтэйн улмаас Адриан
цагдаа нартай хэл нэвтрэлцэж чадаагүй
байна.
Хэсэг залуучууд маргалдах явцдаа
цагдаагийн машинд гэмтэл учруулсны үр
дагаврыг Адриан хүүд ийнхүү тохжээ. Цагдаа
зөвхөн Адрианыг баривчилсан ба хүүд юу
ч тайлбарлаагүй, эцэг эхэд нь ч мэдэгдээгүй
байна. Мексикт ядуу, ялгаварлагдсан уугуул
иргэдийг золиос болгодогын нэг жишээ энэ
юм.
Хүүгээ суллуулахын тулд Адрианы эцэг эх
торгууль төлж, эргүүлийн машинд учирсан
хохирлыг барагдуулах шаардлагатай
болсон ба энэ нь тэдний хувьд хэзээ ч төлж
дийлэхээргүй их мөнгө байв.
Олон жил шударга ёсны төлөө явсны
эцэст 2019 оны эхээр Адриан сонсголын
аппараттай болж, энэ бүхнийг мартаж,
ирээдүйдээ анхаарахыг хүсч байгаа ч түүнийг
хохироосон цагдаа ял шийтгэлгүй үлдсэн
юм. Адрианы гэр бүлийнхэн засгийн газраас
алдаагаа засч залруулахыг хүлээж, найдсаар
байна. “Би шударга ёсыг л хүсч байна”
хэмээн Адрианы ээж өгүүлсэн юм.

МЕКСИКИЙН ЭРХ БАРИГЧ НАРТ
ХАНДАН ЗАХИДАЛ БИЧИЦГЭЭЕ
Адрианд учруулсан
хохирлыг барагдуулж,
хэрэг үйлдсэн цагдаа нарыг
шүүхээр оруулж хариуцлага
тооцохыг шаардацгаая.
Governor of Yucatán State:
Lic. Mauricio Vila Dosal
Palacio de Gobierno Calle 61
x 60 y 62
Col. Centro, C.P. 97000
Mérida, Yucatán, México
Email:
despachogobernadoryucatan@
gmail.com
Twitter:
@MauVila, @GobYucatan
Salutation: Dear Governor

АДРИАНД ЭВ САНААНЫ
НЭГДЛЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭЭРЭЙ.
Шударга ёсны төлөөх
тэмцлийг нь дэмжиж
байгаагаа илэрхийлсэн
захидал, зурвас илгээгээрэй.
mexteam@amnesty.org
хаягаар илгээнэ үү.
Amnistía Internacional México
Dr. José María Vertiz 1196
Letran Valle
03650 Ciudad de México
CDMX, Mexico
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ОРОН ГЭРГҮЙ
БОЛСОН Ч ИТГЭЖ
НАЙДСААР
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НАСУ АБДУЛАЗИЗ
НИГЕРИ
Хөл бөмбөгийн хорхойтон, Нигери залуучуудын
хобби болсон дугуй унах дуртай Насу Абдулазиз
яг одоо орон байртай байх эрхийнхээ төлөө
тэмцэж байна. Нигерийн томоохон хотуудын нэг
болох Лагос хотын Отодо Гбам омгийн оршин
суугчид руу бульдозертой, зэвсэглэсэн этгээдүүд
урьдчилан анхааруулж, мэдэгдэлгүйгээр халдсан
юм. Энэ үед Насу 23 настай байв. Засгийн
газрын тушаалыг биелүүлэх нэрээр эдгээр
эрс олон зууны туршид оршин сууж ирсэн
омгийнхны орон гэр, байшинг нурааж, шатаан,
гэр бүлийнхнийг нь буудаж, ахуй амьдралыг нь
сүйтгэжээ.
2017 онд, сүүлчийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн
өмнөх орой Насу руу танхай этгээд буудаж,
гарыг нь гэмтээжээ. Маргааш нь Лагос хотын
Шуурхай багийнхан тус омгийнхон руу дахин
гал нээж, нулимс асгаруулагч хэрэглэсэн байна.
Цочирдсон оршин суугчид зугтааж, зарим нь
ойролцоох нуур руу үсэрч живсэн бөгөөд есөн
хүн алагдаж, 15 хүн ор сураггүй болжээ.
Эцэст нь 30,000 хүн орон гэргүй болж, гүүрэн
дор завин дээр амьдрах, эсвэл найз нөхдийндөө
амьдрахаас өөр аргагүйд хүрчээ. Насу ч бас орон
гэргүй болж, Нигерийн Албан бус суурьшлийн
Холбоо буюу түүний нэгэн адил орон байртай
байх эрхээ хангагдах хүртэл санаа амар байхыг
хүсээгүй хүмүүсийн хөдөлгөөнд нэгдсэн юм.

НИГЕРИ УЛСЫН ЭРХ БАРИГЧ
НАРТ ХАНДАН ЗАХИДАЛ
БИЧИЦГЭЭЕ
Насу, түүний оршин сууж
байсан нутгийнхныг
албадан нүүлгэсэн хэргийг
мөрдөн шалгаж, тэднийг
дахин суурьшуулж, бүрэн
нөхөн олговор олгосон
эсэхийг баталгаажуулахыг
шаардацгаая.
H.E. Babajide Olusola
Sanwo-Olu,
Governor of Lagos State.
Governor’s Office,
Ikeja
Lagos State
Email:
info@lagosstate.gov.ng
Twitter: @followlasg

НАСУД ЭВ САНААНЫ
НЭГДЛЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭЭРЭЙ

Түүнд орон байртай
байх эрхийнхээ төлөө
тэмцэхэд нь дэм болох
итгэлийн зурвас, захидал
илгээгээрэй.
Amnesty International
Nigeria
34, Colorado Street, Off
Alvan Ikoku Way, Maitama,
Abuja, FCT Nigeria
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15 НАСАНДАА
ЦААЗЫН ЯЛ СОНСОВ
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МАГАЙ МАТИОП НГОН
ӨМНӨД СУДАН
15 настай Магай Матиоп Нгон магт дуу дуулж,
гүйлтээр хичээллэх дуртай байв. Том болохоороо
хүмүүст тусалдаг нэгэн болно хэмээн боддог
байжээ. Гэвч түүний мэдэх энэ амьдрал нь
аллагын гэмт хэрэгт буруутгагдсан 2017 онд
төгсгөл болсон юм.
Шүүх хурлын үеэр хүү хэрэг гарах үед 15 настай
байсан ба энэ хэрэг санамсаргүй осол байсныг
тайлбарлажээ.
Гэвч шүүгч түүнд дүүжилж цаазлах ял
оногдуулсан байна. “Үхнэ гэдгээ мэдэх надад
үнэхээр муухай санагдаж байна…” хэмээн тэр
өгүүлсэн юм.
Магай баривчлагдах үедээ, мөн анхан шатны
шүүх хурлын үеэр ч өмгөөлөгчгүй байв. Шүүгч
түүнд цаазаар авах ялаа цуцлуулахаар давж
заалдаж болно хэмээн хэлсэн ч, хориход очсон
хойноо л өмгөөлөгчтэй уулзжээ.
Өнгөрсөн жил Өмнөд Суданд долоон хүнийг
дүүжилж цаазалсны нэг нь Магайтай адил насанд
хүрээгүй нэгэн байв.
Жуба төв хориход цаазаар авахуулах ялтай
байгаа Магайн хувьд ял сонссоноос хойш хоёр
жил өнгөрсөн ч, “тэр газраас гарч..., сургуульдаа
үргэлжлүүлэн сурах” итгэл найдвараа алдалгүй,
давж заалдахаа хүлээсээр байна.

ӨМНӨД СУДАНЫ ЭРХ БАРИГЧ
НАРТ ХАНДАН ЗАХИДАЛ
БИЧИЦГЭЭЕ.
Магайд оногдуулсан
цаазаар авах ялыг цуцлахыг
уриалцгаая.
The President of South Sudan
Twitter only: @RepSouthSudan
/ @PresSalva
Магайд эв санааны нэгдлээ
илэрхийлээрэй.

ЭВ САНААНЫ НЭГДЛЭЭ
ИЛЭРХИЙЛСЭН ЗУРВАС, ИЛ
ЗАХИДАЛ ИЛГЭЭГЭЭРЭЙ.
Илгээхээсээ өмнө зургаа
дарж, цахим хаягтаа
#InSolidarityWithMagai
хэмээн нийтлээрэй.
Твиттерээр адилхан хаштаг
хэрэглэж, @RepSouthSudan
эсвэл @PresSalva болон @
AmnestyEARO хаягаар
жиргээрэй.
Magai Matiop Ngong
C/O Amnesty International
Regional Office for East
Africa, the Horn and Great
Lakes
Riverside Studios
Riverside Lane, off Riverside
Drive
P.O Box 1527-00606,
Nairobi, Kenya
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Ýìíåñòè Èíòåðíýøíë íü õ¿íèé ýðõèéí çºð÷ëèéã
òºãñãºë áîëãîõûí òºëºº êàìïàíèò àæèë ºðí¿¿ëäýã
7 ñàÿ ãàðóé ãèø¿¿ä, äýìæèã÷èä, õ¿íèé ýðõ
õàìãààëàã÷äûã ýãíýýíäýý íýãòãýñýí äýëõèéí
õºäºëãººí þì.

ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

Áèäíèé õ¿ñýë Õ¿íèé Ýðõèéí Ò¿ãýýìýë Òóíõàãëàë
áîëîí áóñàä îëîí óëñûí æèøèã õýìæýýíä
çààñàí õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëººã õ¿í á¿ðò àäèë òýãø
ýäë¿¿ëýõýä îðøèíî.
Áèä àëèâàà çàñãèéí ãàçàð, óëñ òºðèéí ¿çýë
áîäîë, ýäèéí çàñàã áîëîí øàøíû ¿çëýýñ àíãèä
áàéæ, èõýíõäýý ãèø¿¿ä, îëîí íèéòèéí õàíäèâààð
ñàíõ¿¿æäýã.

ЯГ ОДОО БИДЭНТЭЙ НЭГДЭНЭ ҮҮ:
1 www.amnesty.org, www.amnesty.mn
öàõèì õóóäñààð зочилж, хүний эрхийн тухай
мэдээллийг авч,
2 http://writeforrights2019.amnesty.mn/
öàõèì õóóäñààð орж биäíèé ¿éë àæèëëàãààã
äýìæèí, ãàðûí ¿ñãýý çóðæ,
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#PC mall
AB öåíòð
Õ¿íñíèé 4-ð äýëã¿¿ð

28

-ээр бидэнтэй хамт
3 @AmnestyMongolia
жиргэæ, Amnesty International Mongolia -д
нэгдэж, мэдээллийг бусадтайгаа хуваалцаарай.
4 Утас: 70004708
Цахим хаяг: youth_activism@amnesty.mn

