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.
17 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.
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ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

ДЭЛХИЙ ДАХИНАА

ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

200 гаруй улс орон, газар

шийдвэр гаргагчид, эрх
баригчид, засгийн газарт
шахалт үзүүлж,

сая сая захидал,

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

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

идэвхтнийг суллаж,
эрүүдэн шүүгчдэд
хариуцлага хүлээлгэж,
хуулийг өөрчилж, хүмүүст
тусалдаг.

нутагт хүмүүс захидал
бичих төрөл бүрийн арга
хэмжээнд нэгдэж,

цахим шуудан бичиж,
твиттерээр жиргэж,
өргөх бичигт гарын
үсгээ зурж,
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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 - 2020

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.

Захидал уриалгын аян
Олон улсын хүний эрхийн
өдөр буюу 12 дугаар
сарын 10-наас эхлэн
цахим орчинд өрнөх тул
та манай цахим уриалгад
идэвхтэй оролцоорой.

Эмнести Интернэшнлийн дэлхий
даяарх гишүүд, дэмжигчид 2019
онд Эрхийнхээ төлөө бичицгээе
үйл ажиллагааны үеэр 6 609 837
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

“Дэлхийн өнцөг булан бүрээс
захидал хүлээн авах нь ямар их
чухал болохыг би үгээр илэрхийлж
чадахгүй байна. Надад их сайхан
мэдрэмж төрсөн, зөв зүйл
хийсэндээ итгэх хүч чадлыг өгсөн.”
Альберт Вүүдфокс АНУ-д 44 жил ганцаарчлан
хоригдсоны эцэст 2016 оны 2-р сард
суллагджээ. 2015 оны Эрхийнхээ төлөө
бичицгээе аяны хүрээнд түүнийг суллахыг
шаардаж 650,000 гаруй захидал уриалга
илгээсэн байна.

“Эрхийнхээ төлөө бичицгээе
аян надад хийж буй ажлаа
харах өнцгийг минь өөрчилж,
өөртөө итгэх итгэлийг минь
улам нэмэгдүүлсэн. Олон
тоонд хүч чадал байдгийг би
ойлгосон.”
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөө
тэмцэгч Маринел Самүүк Юбалдогийн
төлөө Эрхийнхээ төлөө бичицгээе
2019 аяны хүрээнд маш олон хүн
захидал уриалга илгээсэн. Хүний
эрхийн хорооноос Маринелийг гэрчээр
дуудаж, эцэст нь уур амьсгалын
өөрчлөлтөд нөлөөлж, хүний эрхэд
хохирол учруулсан газрын тосны
компаниуд хариуцлага хүлээх ёстойг
мэдэгдсэн байна.
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ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

МЬЯНМАР: ПЭЙНГ ФИО МИН,

ЦЭРЭГ АРМИЙГ
ХУРЦААР
ШҮҮМЖИЛСНИЙ
ТӨЛӨӨ ХОРИГДЖЭЭ
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МЬЯНМАР: ПЭЙНГ ФИО МИН,
Пэйнг Фио Мин (Де Яй гэж мөн дууддаг) дуулах,
гитар тоглох дуртай, Тейлор Свифтийн шүтэн бишрэгч,
22 настай манлайлагч оюутан бөгөөд шүүмжлэлт яруу
найргийн уламжлалт хэв маяг болох Тангятыг тоглодог
“Пийкок Женерейшн” бүлгэмийн гишүүн юм. Хошин шог,
хөгжим хосолсон Тангятыг ихэвчлэн 4-р сард Мьянмарын
Шинэ жилийн Усны баярын үеэр тоглодог аж.
2019 оны 4-5 сард Пэйнг Фио Мин болон бусад
“Пийкок Женерейшн”-ий гишүүдийг цэргийн дүрэмт
хувцас өмсөн Тангят тоглосных нь дараа баривчилжээ.
Тэд цэрэг арми шүүмжлэлийг хүлээж авдаггүй, улс орныг
дампууруулж байхад генералууд нь хөрөнгө хурааж
байна гэхчлэн цэргийнхнийг шоглон харуулсан аж.

МЬЯНМАР УЛСЫН
ТӨРИЙН ЗӨВЛӨХӨД
ЗАХИДАЛ БИЧИЦГЭЭЕ
Пэйнг Фио Мин болон бусад
“Пийкок Женерейшн”-ий
гишүүдийг нэн даруй суллахыг
уриалцгаая.
H.E. Aung San Suu Kyi
State Counsellor
Ministry of The State Counsellor Office
Office No. 20, Nay Pyi Taw
Republic of the Union of Myanmar
Twitter: @MyanmarSC
Salutation: Your Excellency

Пэйнг Фио Минд цэргийн албан хаагчдыг үүрэгт
ажлаа орхихыг хөхиүлэн дэмжиж “өдөөн турхирсан”,
тоглолтынхоо гэрэл зураг, видеог онлайнаар түгээж
“цахим орчинд гүтгэсэн” хэмээн зургаан жилийн хорих
ял оногдуулжээ.

ПЭЙНГТЭЙ ХАМТДАА
ТЭМЦЭЭРЭЙ

“Бид 2013 оноос хойш жил бүр Тангятын тоглолтоо
хийж байгаа, бид засгийн газрыг шүүмжилж, нийгэмд
юу буруу байгааг илэрхийлж, олон нийттэй шууд
харилцдаг. Гэвч 2019 онд арми биднийг ониллоо. Тэд
Мьянмарын ардчилсан шилжилтийн үеийг дордуулж
байна. Биднийг хорьж болох ч, бидний оюун санаа, үг
хэлэх эрхийг хорьж чадахгүй” хэмээн Пэйнг Фио Мин
өгүүлжээ.

President of the Student Union
Dagon University Students’
Union Office
Theater (1), Cherry Street,
Dagon University
North Dagon Township, Yangon
Republic of the Union of Myanmar
11422

Пэйнг Фио Минийг дэмжицгээе.

Түүнд захидал илгээж, эв санаагаа
илэрхийлцгээе.

December 2020
Index: ASA 16/2577/2020 English
Cover photograph: © Private
Script development: © David Hunter Back page
image: © Amnesty International
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ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

ПАКИСТАН: ИДРИС ХАТТАК

СУРАГГҮЙ АЛГА БОЛГОСОН
ХЭРГИЙГ ИЛЧИЛЖ ӨӨРӨӨ
АЛГА БОЛЖЭЭ
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ПАКИСТАН: ИДРИС ХАТТАК
Охидууд нь “зоригтой боловч муухан” тогооч гэж
тодорхойлдог Идрис Хаттак олон зүйл сонирхдог нэгэн.
Идрис оросоор ярьж, байнга ном уншиж, тахиа тэжээн,
тэдэнтэйгээ ярилцах дуртай байв. Тэрээр сураггүй
алга болгох хэргийн шинжээч байсан бөгөөд Эмнести
Интернэшнл, Хүний эрхийн ажиглагч байгууллагын хамт
олон улсын хууль тогтоомжийн дагуу энэхүү гэмт хэргийг
олон жилийн турш судалж, баримтжуулж байсан юм.
Гэвч Идрис ч мөн сураггүй алга болчихоод байна.

ПАКИСТАНЫ ЕРӨНХИЙ
САЙДАД ЗАХИДАЛ
БИЧЭЭРЭЙ
Идрисийг суллах, эсвэл баттай,
хүлээн зөвшөөрөхүйц нотлох
баримт байгаа бол түүнийг
иргэний хэргийн шүүхээр
шударгаар шүүхийг уриална уу.
2019 оны 11-р сарын 13-нд Идрисийг нийслэл
хот Исламабадаас гэр рүүгээ харих замд машиныг
нь зогсоосон ба түүнээс хойш огт харагдаагүй аж.
Пакистаны эрх баригчид Идрисийн адил хүний 
эрхийн төлөө тэмцэгчид, бусад шүүмжлэгчдийг дуугүй
болгохын тулд хүчээр сураггүй болгосоор байна.
Идрисийн 20 настай охин Талиа Эмнестигийн
дэмжлэгээр эцгээ эргүүлэн авчрахын төлөө тэмцлээ
эхлүүлжээ. Түүний тэмцэл үр дүнгээ өгч, 6-р сард эрх
баригчид Идрисийг цагдан хорьж байгаа ба Албаны
нууцын тухай хуулиар хэрэгт татсан болохоо хүлээн
зөвшөөрсөн байна. Гэвч хаана хорьж байгаа нь одоог
хүртэл тодорхойгүй байна.
Идрисийн гэр бүлийнхэн түүнийг тагнуулын хэрэгт
буруутгаж магадгүй гэж түгшиж байгаа бөгөөд хэрэв
гэм буруутайд тооцвол 14 жил хорих ял эсвэл бүр
цаазаар авах ял оногдуулж болзошгүй байна.
“Би аавынхаа зургуудыг харах бүрт бидэнтэй хамт
байна гэж мөрөөддөг. Аав минь хуулиар хамгаалагдах
ёстой.” хэмээн охин Талиа хэлсэн юм.

Пакистаны эрх баригчдаас Идрисийг суллахыг шаардацгаая.

Prime Minister Imran Khan Prime
Minister’s Office Constitution Avenue
G-5/2 Islamabad
Pakistan
E-mail: info@pmo.gov.pk /spm@
pmo.gov.pk
Twitter: @ImranKhanPTI
Salutation: Your Excellency

ИДРИСИЙН ГЭР БҮЛД ЭВ
САНААГАА ИЛЭРХИЙЛЦГЭЭЕ.
@TaliaKhattak, @ shumaisa77
твиттер хаягаар нь Идрисийн
охид Талиа, Шумайса нарт
дэмжиж буйгаа илэрхийлсэн
зурвас илгээгээрэй. Ил захидлаа
дараахь хаягаар илгээнэ үү.
Amnesty International South Asia
Regional Office
23/2 Horton Place
Colombo 07
Sri Lanka
December 2020
Index: ASA 33/2875/2020 English Cover
photograph: © Private
Script development: © David Hunter Back page
image: © Private
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ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

АЛЖИР: ХАЛЕД ДРАРЕНИ

СЭТГҮҮЛЧИЙН
АЖЛААСАА БОЛЖ
ХОРИГДЖЭЭ
12

АЛЖИР: ХАЛЕД ДРАРЕНИ
Сэтгүүлч Халед Драрени олон Алжир хүмүүсийн
адил эрх чөлөө, тэгш байдлыг мөрөөддөг. 2019 оны
2-р сард хүмүүс эдгээр зарчмыг шаардан жагсахад
Халед мөн нэгдсэн байна.

АЛЖИР УЛСЫН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИД
ЗАХИДАЛ БИЧЭЭРЭЙ
Тэрээр Алжирт юу болж байгааг дэлхий дахин мэдэх
ёстой хэмээн сэтгүүлзүйгээр дамжуулан хүний эрх, эрх
чөлөөг хүндэтгэхийг шаардсан Хирак эсэргүүцлийн
хөдөлгөөний тухай бичжээ. Тэрээр бусад залуучуудын
нэгэн адил Хирак хөдөлгөөн илүү шударга, илүү дээр
Алжир улсыг бий болгоно хэмээн Халед үзсэн байна.
Хирак хөдөлгөөн анх эхлэхэд Халед долоо хоног бүр
эсэргүүцлийн жагсаалыг сурвалжилсан анхны бие даасан
сэтгүүлчдийн нэг байсан бөгөөд цагдаа нарын хүчирхийллийг
баримтжуулдаг байв. Энэ явдал нь эрх баригчдын анхааралд
өртөж, түүнийг олон удаа хорьж байсан юм.
2020 оны 3-р сарын 27-нд Халедыг жагсаал, цуглааныг
сурвалжлах үеэр нь баривчилж, ердөө сэтгүүлчийн ажлаа
хийж байсныг нь үл харгалзан, цуглааныг өдөөн турхирсан
гэх хэргээр буруутган, хорих ял оногдуулсан байна.
“Яагаад хэн нэгэн үнэнийг хэлэхээс татгалзах ёстой
юм бэ?” гэж Халед найз Набиладаа олон удаа хэлдэг
байжээ. Үнэхээр яагаад? Халед улс орондоо тулгарч
буй бодит байдлыг мэдээлэх ёстой сэтгүүлч хүн юм.
Түүнд энэ ажлаа хийх боломжийг нь бий болгоцгооё.

Халедийг суллахыг шаардацгаая.

Халедыг нэн даруй, ямар нэг
нөхцөлгүйгээр суллаж, түүнд
тулгасан бүх хэргийг хэрэгсэхгүй
болгохыг шаардаарай.
Abdelmadjid Tebboune Présidence
de la République El-Mouradia – B.P
16000 Algiers
Algeria
Email: President@el-mouradia.dz
Fax: +213 21 69 15 95
Twitter: @TebbouneAmadjid
Salutation: Your Excellency

ХАЛЕДТАЙ ХАМТ ГЭДГЭЭ
ИЛЭРХИЙЛЭЭРЭЙ
Твиттер, инстаграм дээрээ #
FreeKhaledDrareni хэмээн бичиж,
зургаа оруулаарай. Твиттерт @
khaleddrareni, Instagram дээр @
Khaled.Drareni хаштаг хэрэглээрэй.
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ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

ТУРК: МЕТУ ПРАЙДЫН ХАМГААЛАГЧИД

ЛГБТИ ХҮМҮҮСИЙН ЭРХИЙН
ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭСНИЙХЭЭ
ТӨЛӨӨ ЯЛ АВЧЭЭ
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ТУРК: МЕТУ ПРАЙДЫН ХАМГААЛАГЧИД
Биологийн шинжлэх ухааны чиглэлээр суралцдаг
Мелике Балкан, Озгүр Гүр нар их сургуулийн
хичээлийн анхны өдрөөс лесби, гей, бисексуал,
трансжендер, ба интерсекс (ЛГБТИ+) хүмүүсийн эрхийг
хамгаалахад өөрсдийгөө зориулжээ.
Анкара дахь Ойрхи Дорнодын Техникийн Их
Сургуулийн (METU) дэргэдэх ЛГБТИ+ Эв Нэгдэл
бүлгийн нэр хүндтэй гишүүдийн хувьд тэд жагсаал
цуглаан, уулзалт зэрэг олон арга хэмжээ зохион
байгуулжээ. Турк улсад үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх
чөлөөг хязгаарлаж, ижил хүйстнийг үзэн ядах үзэл
улам дэлгэрч байгаагийн эсрэг тэдний явуулж буй үйл
ажиллагааг оюутнууд дэмжсээр байна.
1996 онд байгуулагдсан ЛГБТИ Эв Нэгдэл бүлэг нь
2011 оноос хойш жил бүр оюутны хотхонд Бахархалын
жагсаал зохион байгуулж иржээ. Жил ирэх тусам
жагсаалын цар хүрээ нэмэгдэж байв. Гэвч 2019 онд тус
их сургуулийн удирдлагаас 5-р сарын 10-нд хийхээр
төлөвлөж байсан жагсаалыг хотхонд хийх боломжгүй
хэмээн мэдэгдсэн байна.

Эв Нэгдэл бүлэг огт шантраагүй ба жагсаалын
оронд Бахархлын суулт хийжээ. Гэвч их сургуулийн
зүгээс цагдаа дуудсанаар, тайван замаар үзэл бодлоо
илэрхийлсэн оюутнуудын эсрэг нулимс асгаруулагч,
хүч хэрэглэж, Мелике, Озгүр нарын хамт 23 оюутан,
судлаачдыг баривчилжээ. Баривчлагдсан хүмүүсийн
дунд эсэргүүцэлд оролцоогүй хүмүүс ч байсан байна.
Зүгээр л тайван замаар эсэргүүцэх эрхээ эдэлснийхээ
төлөө 18 оюутан, судлаачид шүүхэд дуудагдаад байна.
Тэднийг гэм буруутай гэж үзвэл гурван жил хүртэл
хугацаагаар хорих ялаар шийтгэх юм.

Тэднийг цагаатгахыг шаардацгаая.

ТУРКИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН
САЙДАД ЗАХИДАЛ
БИЧЭЭРЭЙ
Зөвхөн тайван замаар
жагсах эрхээ эдэлсэн оюутан,
судлаач нарт тулгаж буй бүх
хэргийг хэрэгсэхгүй болгохыг
шаардацгаая.
Mr Abdülhamit Gül
Minister of Justice
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara,
Turkey
Twitter: @abdulhamitgul
Email: info@adalet.gov.tr
Salutation: Dear Minister of Justice

МЕЛИКЕ, ОЗГҮР НАРТ
ЭВ САНААНЫ НЭГДЛЭЭ
ИЛЭРХИЙЛЭЭРЭЙ
ЛГБТИ+ Эв Нэгдэл бүлгийн
твиттер, инстаграм @odtulgbti
хаягаар зочилно уу. Бахархлын
тугтай зургаа оруулж, @odtulgbti
гэсэн хаштагийн хамт дэмжиж
буйгаа сошиал хаягаараа
илэрхийлээрэй.
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Cover photograph: © Amnesty International/Akin
Celiktas Script development: © David Hunter
Back page image: © Amnesty International

15

ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

КОЛУМБИ: ЖАНИ СИЛВА

АМАЗОНЫ ОЙГ
ХАМГААЛЖ, АМЬ
НАСАА ЭРСДЭЛД
ОРУУЛЖЭЭ
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КОЛУМБИ: ЖАНИ СИЛВА
Колумби дахь Амазоны зүрхэнд төрсөн Жани Силва
хүн бүрийн амин зуулга болсон ой мод, газар нутгаа
хамгаалахад бүх л амьдралаа зориулжээ. Тэрээр 16
наснаасаа эхлэн тус улсын өмнөд хэсэгт оршдог, ер бусын
биологийн төрөл зүйлийн эх нутаг Путумайо мужийн
кемпесино фермерчидтэй хамтран тэмцэж байна.
Жани 2008 онд байгуулагдсан Амазоны Сувдны Тогтвортой
Хөгжлийн Холбоо (ADISPA)-ны үүсгэн байгуулагчдын нэг юм.
Энэ холбоогоор дамжуулан Путумайогийн дархан цаазат
газрын кемпесино буюу Амазоны Сувдад амьдардаг хүмүүсийн
эрх, байгаль орчныг хамгаалдаг.
Тэрээр 2006 онд тус дархан цаазат газарт үйл
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан Экопетрол
газрын тосны компанитай маргаан үүсгэсэн байсан
ба 2009 онд уг компаны тусгай зөвшөөрөл Америсур
газрын тосны компанид шилжжээ. Үүнээс хойш хоёр
удаа газрын тос асгаран нутгийн иргэдийн хэрэглэдэг
усны эх үүсвэрийг бохирдуулсан байна.

КОЛОМБИЙН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИД
ЗАХИДАЛ БИЧИЦГЭЭЕ
Бидний байгалийн баялагийн
нөөцийг хамгаалахын тулд
Жани болон “ADISPA”-ийн бүх
гишүүдийн аюулгүй байдлыг
хамгаалах хэрэгтэйг түүнд
бичээрэй.

Жаниг үл таних хүмүүс дагаж, сүрдүүлж, амь насанд
нь заналхийлжээ. Ковид-19 цар тахлын улмаас байгаль
орчны идэвхтнүүд хөл хорионд орсноор байдал улам
дордож, хараа хяналтгүй болж байна.

Гэвч Жанигийн зориг мохоогүй юм. Тэрээр “Би газар
нутгаа хамгаалж байгаа учраас намайг алахаар толгой
руу минь буу тулгадаг”, “Гэвч би эндээ л үлдэнэ ... яагаад
гэвэл .....бидэнд зугтах газар байхгүй, өөрсдийгөө ч айдаст
автуулж болохгүй”хэмээн өгүүлжээ.

President of the Republic of
Colombia
Mr Iván Duque
Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia
Email: contacto@presidencia.gov.co
Twitter: @IvanDuque
Salutation: Dear Mr President

ЖАНИД ТҮҮНИЙГ ДЭМЖИЖ
БАЙГААГАА ХАРУУЛЦГААЯ
Жани болон “ADISPA”-ийн бусад
гишүүдэд тэдний мохошгүй зориг
гайхалтай болохыг дурдаад
дараахь өгүүлбэрийн аль нэгийг
сонгож, өөрийн хэлэхийг хүссэнээ
зургаар илэрхийлээрэй.
Nature is _________ to me.
Thanks for taking care of it.
Water means ___________ to me.
Thanks for fighting for it.
Oficina Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz
Carrera 37ª # 25B –42
Богота, Колумб.
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ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

БУРУНДИ: ЖЕРМЭЙН РУКУКИ

ХҮНИЙ ЭРХИЙГ
ХАМГААЛСНЫХАА
ТӨЛӨӨ 32 ЖИЛИЙН
ХОРИХ ЯЛ АВЧЭЭ
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БУРУНДИ: ЖЕРМЭЙН РУКУКИ
Жермэйн Рукукид бага насны хөвгүүдтэйгээ тоглох
хамгийн их таалагддаг байв. Мөн хөгжимд дурлаж,
Боб Марлигийн “Redemption Song”-ийг сонсох дуртай
байв.
2017 оны 7-р сарын нэгэн өглөө Жермэйн, эхнэр
Эмелин Мупфасони нар хаалга цохих дуунаар сэртэл
аюулгүйн хүчний олон цэргүүд ирсэн байв. Тэр үед Эмелин
гурав дахь хүүхдээ төрүүлэх тун дөхсөн байсан юм.
Офицерууд эхнэр нөхөр хоёрыг ТББ-ын
ажилтнуудын хамт гэрт нь байцааж, Жермейнийг
баривчилсан ба хожим нь Бурундигийн хойд хэсэгт
орших Нгози шорон руу шилжүүлэн өнөөг хүртэл
хорьж байна.

БУРУНДИЙН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИД
ЗАХИДАЛ БИЧИЦГЭЭЕ
Жермэйнийг нэн даруй, ямар
нэг нөхцөлгүйгээр суллахыг
шаардацгаая.

Жермэйнийг “бослого гаргасан”, “улсын аюулгүй
байдалд заналхийлсэн” зэрэг зохиомол хэргээр
2018 оны 4-р сарын 26-нд яллажээ. Эрүүдэн
шүүхийг зогсоох Христийн Шашинтнуудын Үйл
хэрэг (ACAT-Burundi) ТББ-тай холбоотой байсан нь
түүнийг буруутгах үндэслэл болсон байна. Христийн
Шашинтнуудын Үйл хэрэг ТББ нь “улс орны нэр
хүндийг гутаасан” гэх шалтгаанаар 2016 онд хаагджээ.
Шүүх хурлын үеэр Жермэйний тус байгууллагад өмнө
нь илгээж байсан цахим зурвасыг нотлох баримт
болгон авч үзсэн байна.
Жермэйнд 32 жилийн хорих ял оногдуулсан бөгөөд
одоо гурван нас хүрч байгаа хүүгээ огт хараагүй юм.
“Миний нөхөр ийм шударга бус байдлыг хэр удаан
амсах ёстой вэ?” гэж эхнэр Эмелин өгүүлжээ.

President of the Republic
Ntare Rushatsi House
Bujumbura
Burundi
Email: presidence@burundi.gov.bi
@GeneralNeva – Twitter, Facebook
and Instagram
Salutation: Dear Mr President

ЖЕРМЕЙНЫГ ХҮЧТЭЙ БАЙХАД
НЬ ТУСЛААРАЙ
Komera Turikumwe! (“Хүчтэй
байгаарай, бид хамтдаа шүү!”)
зэрэг Кирүнди үг оруулж,
Жермэйн, түүний эхнэрт дэмжиж
байгаагаа илэрхийлээрэй.
Amnesty International
c/o Burundi Team
Regional Office for East Africa, the
Horn and Great Lakes
Riverside Studios, Riverside Lane,
Off Riverside Drive
P.O Box 1527-00606
Nairobi, Kenya
Email: burunditeam@amnesty.org
December 2020
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ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

ӨМНӨД АФРИК: ПОПИ
КВАБЕ, БОНГЕКА ПХУНГУЛА

ТЭДНИЙГ ХӨНӨӨСӨН
ЭТГЭЭДИЙГ
ХУУЛИЙН ДАГУУ
ШИЙТГЭХ ЁСТОЙ
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ӨМНӨД АФРИК: ПОПИ КВАБЕ,
БОНГЕКА ПХУНГУЛА
2017 оны 5-р сарын баасан гаригийн үдэш Попи
Квабе, Бонгека Пхунгула нар зугаалахаар явжээ.
Тэд КваЗулу Наталийн Дурбан хотод жүжигчний
мэргэжлээр сурч байхдаа танилцаж, хоёулаа авьяаслаг
бүсгүйчүүд байсан тул жүжигчин болно гэж томоор
мөрөөддөг байв. Тэр орой охид таксинд суугаад л
сураггүй болсон юм.
Бонгекын үеэл Мду, Попигийн эгч Тэмбелхл нар
эмнэлэг, цагдаагийн газраар цөхрөлтгүй хайсны эцэст
аймшигтай үнэнийг олж мэджээ. Попи, Бонгека нарыг
буудан хороож, замын хажууруу хаясан байсан бөгөөд,
бас хүчиндсэн байж болзошгүй байна.
Гэр бүлийнхнийх нь өгүүлснээр цагдаа энэ
аллагын хэргийг сайн шалгаагүй байна. Таксиг олж
эмэгтэйчүүдийн эд зүйл, цусны толбыг шүүх эмнэлгийн
шинжилгээнд оруулсан ч хариу нь гараагүй байна.
Цагдаа нар хурууны хээ, хоёр охины утсыг огт
шалгаагүй аж.

ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН
ДАРГАД ЗАХИДАЛ
БИЧИЦГЭЭЕ
Попи, Бонгека нарыг хөнөөсөн
хэргийг нэг бүрчлэн шалгаж,
шударга, алагчлалгүй мөрдөн
байцаалт явуулахыг шаардацгаая.
Minister of Police
Private Bag X463
Pretoria, 0001
South Africa
Email: PhokaneN@saps.gov.za
Twitter: @SAPoliceService /
Salutation: Dear Minister Bheki
Cele, Gen.

Таксины үйлчилгээ эрхэлж байсан хоёр этгээдийг
баривчлахад эмэгтэйчүүдийн эд зүйлс, тэр дундаа
гар утас, уруулын будаг байсан бөгөөд тэд үүнийг
таксинаас олсон гэж мэдүүлжээ. Гэвч цагдаа нар
нотлох баримт хангалтгүй гэх шалтгаанаар тэднийг
суллаж, нэмэлт мөрдөн байцаалтын шатнаас хэргийг
буцаан татсан байна.
Аллага гарснаас хойш гурван жил өнгөрсөн ч
мөрдөн байцаалт огт явагдаагүй байна.

Попи, Бонгека нарын төлөө шударга ёсыг шаардацгаая.

ПОПИ БОЛОН БОНГЕКЫН ГЭР
БҮЛД ЭВ САНААНЫ НЭГДЛЭЭ
ИЛЭРХИЙЛЦГЭЭЕ
Тэдэнтэй эв санаа нэгтэй
байгаагаа илэрхийлсэн зурвас
илгээж, шударга ёсны төлөө
тууштай тэмцэхэд нь дэм өгөөрэй.
Amnesty International South
Africa 97 Oxford Road, Rosebank
Johannesburg 2196
South Africa
December 2020
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ЭРХИЙНХЭЭ
ТӨЛӨӨ
БИЧИЦГЭЭЕ

ЧИЛИ: ГУСТАВО ГАТИКА

ТЭГШ БАЙДЛЫГ
ШААРДСАНЫХАА
ТӨЛӨӨ ХАРААГҮЙ
БОЛЖЭЭ
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ЧИЛИ: ГУСТАВО ГАТИКА
Үнийн өсөлт, тэгш бус байдлын улмаас Чили даяар
эсэргүүцлийн жагсаал ид өрнөж байхад Густаво Гатика
нийслэл Сантъяго хотод сэтгэл судлалын чиглэлээр
суралцаж байжээ. Тэр бусад олон сая хүмүүсийн адил
гудамжинд жагсахаар гарсан юм.
Жагсаал хэдэн долоо хоног үргэлжилж, 11-р сард
болсон нэгэн эсэргүүцлийн үеэр цагдаа нар резинэн
сумаар цугласан олон руу буудсан байна. Энэ өдөр
олон зуун хүн гэмтэж, олон арван хүн нүдэндээ гэмтэл
авч байсан бусад жагсаалаас ялгарах юмгүй өдөр
байв. Эрх бүхий албан тушаалтнууд цагдаа нарыг
зогсоох биш харин ч хүчирхийллээ үргэлжлүүлэхийг нь
харсаар суув.
Густаво жагсагчдын дунд байсан ба буудуулсны
улмаас хоёр нүдэндээ гэмтэл авч, улмаар бүрэн
хараагүй болжээ.

ЧИЛИЙН ЕРӨНХИЙ
ПРОКУРОРТ ЗАХИДАЛ
БИЧИЦГЭЭЕ

Цагдаагийн дотоод хяналт шалгалтаар Густавог
буудсан хэрэгт нэг ч хүн хариуцлага хүлээгээгүй ба
харин ч жагсагчид түүнийг гэмтээсэн гэсэн байна.
Одоогоор Прокурорын Ерөнхий Газраас уг хэргийг
шалгаж байгаа ч Густаво руу халдсан этгээд ял
шийтгэлгүй үлдээд байна.

Густавог буудсан хэрэгт оролцсон
удирдлагыг мөрдөн шалгахыг
шаардана уу. Тэд аюултай буу
зэвсгийн зүй бус хэрэглээнээс
зайлсхийх үүрэгтэй ч биелүүлж
чадаагүй юм.
Jorge Abbott Charme
National Prosecutor
Fiscalía Nacional
Catedral 1421-1453
Santiago de Chile
Chile
Email: jabbott@minpublico.cl
Twitter: @FiscaliadeChile Salutation:
Dear Mr National Prosecutor, Jorge
Abbott Charme

“Хүмүүсийг сэрээхийн тулд би нүдээ өгсөн” хэмээн
Густаво өгүүлжээ. Жагсаал үргэлжилсээр, жагсагчид
нүдний хаалт зүүж, түүний нэрийг чангаар дуудан цагдаа
нарын өөдөөс эсэргүүцлээ илэрхийлж байна. Тэд шударга
ёсыг шаардаж байна. Бид ч бас шаардах болно.

Густавогийн төлөө шударга ёсыг шаардацгаая.

ГУСТАВОД ЭВ САНААНЫ
НЭГДЛЭЭ ИЛЭРХИЙЛЦГЭЭЕ.
Түүнд эв санааны нэгдлээ
илэрхийлсэн зурвас илгээгээрэй.
Amnistía Internacional Chile Calle
Eliodoro Yañez 828 Comuna de
Providencia Santiago de Chile
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ТӨЛӨӨ
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САУДЫН АРАБ: НАССИМА АЛЬ-САДА

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН
ЭРХИЙГ ШААРДСАНЫ
УЛМААС ХОРИГДЖЭЭ
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САУДЫН АРАБ: НАССИМА АЛЬ-САДА
Нассима аль-Сада амьтанд хайртайн дээр гэрийнхээ
арын цэцэрлэгийг нандигнан арчилдаг нэгэн. Бүр
хоригдож байгаа өрөөндөө хүртэл нандигнан ургуулдаг
ургамал байдаг. Тэр ургамал нь Нассимагийн гадаад
ертөнцтэй холбогдох цорын ганц зүйл нь юм.
Нассима олон жил Саудын Арабын эмэгтэйчүүдийн
эрх чөлөөний төлөө тэмцэж ирсэн ч харин өөрийнхөө
эрх чөлөөг алдаад байна. Тэрээр эмэгтэйчүүдийн
жолоо барих, эрэгтэй “асран хамгаалагчийн”-ийнхаа
зөвшөөрөлгүйгээр өдөр тутмын ажлаа хийх эрхийг
шаардаж байсан олны танил идэвхтнүүдийн нэг байв.
Саудын Арабын асран хамгааллын тухай хуулиар
эмэгтэйчүүд гадагш гарахын тулд эрэгтэй хүнээс
зөвшөөрөл авах шаардлагатай аж. Сүүлийн саруудад
эдгээр хуулийг зөөлрүүлсэн ч асран хамгааллын тогтолцоог
төгсгөл болгох кампанит ажил явуулсан эмэгтэйчүүд торны
цаана үлдсэн хэвээр байна. Нассима “Насанд хүрээгүй
хөвгүүн яагаад насанд хүрсэн эмэгтэйн асран хамгаалагч
байх ёстой вэ? Яагаад насанд хүрсэн эмэгтэй өөрөө
шийдвэр гаргаж, өөрийн амьдралаа хариуцаж болохгүй
гэж? Яагаад эмэгтэй хүний амьдралыг эрэгтэй хүн
хариуцах ёстой гэж? ” хэмээн 2016 онд бичиж байжээ.

САУДЫН АРАБЫН
ХААНД ЗАХИДАЛ
БИЧЭЭРЭЙ
Нассима болон бусад
эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөөх
идэвхтнүүдийг нэн даруй, ямар
нэг нөхцөлгүйгээр суллахыг
шаардаарай.
His Majesty King Salman bin Abdul
Aziz Al Saud
Office of His Majesty the King
Royal Court
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
Twitter: @KingSalman
Salutation: Your Majesty

Нассима тайван замаар хүний эрхийн төлөө
тэмцсэнийхээ улмаас 2018 оны 7-р сард баривчлагдсан
юм. Хорих газарт түүнтэй зүй бус харьцаж, 2019 оны 2-р
сараас 2020 оны 2-р сар хүртэл бусад хоригдлуудаас
бүрэн тусгаарлаж, ганцаарчлан хорьсон байна. Түүнд
гэр бүлийнхэнтэйгээ долоо хоногт нэг удаа утсаар
ярихыг зөвшөөрдөг ч гэр бүл, өмгөөлөгчтэй нь
уулзуулаагүй юм. Өнөөдрийг хүртэл Насима, түүний гэр
бүлийнхэн тэмцсээр байгаа ба бид ч бас нэгдэх ёстой.

НАССИМАГ ДЭМЖИЖ
БАЙГААГАА ИЛЭРХИЙЛЭЭРЭЙ.
Өөрийнхөө цэцэрлэгээ арчилж
байгаа зургаа Нассимад бичсэн
зурвасын хамт #FreeNassima
хаштагийг хэрэглэн, цахим
сүлжээндээ нийтэлж, @ nasema33,
@KingSalman хаяг руу холбож
өгөөрэй.

Нассимаг суллахыг шаардацгаая.
December 2020
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ЭРХИЙНХЭЭ
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МАЛТА: ЭЛЬ ХИБЛУГИЙН 3

ЭРҮҮДЭН ШҮҮХИЙГ
ЭСЭРГҮҮЦСЭНИЙ
ТӨЛӨӨ ХОРИГДОЖ
БОЛЗОШГҮЙ БАЙНА
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МАЛТА: ЭЛЬ ХИБЛУГИЙН 3
Эль Хиблугийн 3 хэмээн нэрлэгдэхээсээ өмнө тэд
хөл бөмбөг, сагсан бөмбөгт дуртай өсвөр насны
хүүхдүүд байжээ. Аюулгүй, сайн сайхан амьдралыг
хүссэн нийтлэг нэгэн зорилготой 15, 16, 19 настай
тэдгээр хөвгүүд Зааны Ясан Эрэг болон Гвинейгээс
Ливи улсыг зорьжээ. Гэвч тэндээс хүчирхийлэл, эрүү
шүүлтээс зугтсан дүрвэгч, цагаач 100 гаруй хүмүүсийн
хамт Европ руу явах жижиг завинд суусан байна.

МАЛТЫН ЕРӨНХИЙ
ПРОКУРОРТ ХАНДАН
ЗАХИДАЛ БИЧЭЭРЭЙ
Эль Хиблугийн гуравт тулгаж
байгаа бүх хэргийг хэрэгсэхгүй
болгохыг шаардаарай.
Удалгүй завинд асуудал гарч, газрын тос тээвэрлэж
явсан “Эль Хиблу” хөлөг тэднийг аварчээ. Гэвч тус
хөлөг онгоцны багийнхан аврагдсан хүмүүсийг Ливи
улсад буцааж өгөхийг оролдсон бөгөөд энэ нь хууль
бус үйлдэл байсан юм.
Хөлөг дээр эсэргүүцэл гарсан тул, тэдгээр гурван
залуугаас нөхцөл байдлыг намжаахад туслахыг хүсчээ.
Тэд орчуулга хийж, аврагдсан хүмүүсийг Ливид дахин
эрүү шүүлтэд өртөхгүй байхаас хамгаалсан байна.
Хөлөг онгоц Европ руу чиглэн хөдөлжээ.
Гэвч хөлөг Малтын нутаг дэвсгэрт орж ирэхэд тус
улсын эрх бүхий хүмүүс хөлөг онгоц руу дайрч, гурван
залууг хүчээр авч явжээ. Тэднийг онц хүнд гэмт хэрэгт
буруутгаж, бүх насаар нь хорих ял оногдуулж болзошгүй
байна. Тэдгээр залуучууд зөвхөн өөрсдийн аюулгүй
байдал, аврагдсан хүмүүсийг хамгаалахыг хичээсэн юм.

Эль Хиблугийн 3-ын төлөө шударга ёсыг шаардацгаая.

Attorney General
The Palace
VLT 1115 – Valletta
Malta
Email: ag@gov.mt
Tel: (+356) 21 225 841
Fax: (+356) 21 240 738
Salutation: Your Excellency

ЭЛЬ ХИБЛУГИЙН ГУРАВТАЙ
ХАМТДАА ТЭМЦЭЭРЭЙ
Тэдэнд эв санаа, итгэл
найдварын зурвас бичиж,
#ElHiblu3 хаштагийн хамт сошиал
сүлжээгээрээ түгээгээрэй.
El Hiblu 3
P.O. Box 39,
Ħamrun,
Malta

December 2020
Index: EUR 33/2580/2020 English
Cover photograph: © Amnesty International/
Joanna Demarco
Script development: © David Hunter
Back page image: © Amnesty International/
Joanna Demarco

27

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://writeforrights2020.
amnesty.mn/öàõèì õóóäñààð орж
биäíèé ¿éë àæèëëàãààã äýìæèí,
ãàðûí ¿ñãýý çóðæ,
Õ
Á

Ç
Ó

#PC mall
AB öåíòð

-ээр
3 @AmnestyMongolia
бидэнтэй хамт жиргэæ, Amnesty
International Mongolia -д
нэгдэж, мэдээллийг бусадтайгаа
хуваалцаарай.

Õ¿íñíèé 4-ð äýëã¿¿ð

4 Утас: 70004708
Цахим хаяг: youth_activism@
amnesty.mn

