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Let’s get started!

Jonk amnesty Aktivistgruppen
...Wat ass dat?
Eng chance fir jonker enger weltwäiter Beweegung bäizetrieden
déi d’mënscherechter verdeedegt
Mir hunn alleguerte schonn eng Kéier Saache
gesinn déi Leit geschitt sinn, wou mer eis gesot
hunn: «Dat do ass net richteg!». Mir hunn och
schonn héieren datt Leit hir Rechter an déi vun
anere verdeedegt hunn - Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu
Kyi, Malala Yousafzai...Also firwat och net du?
Nëmmen, well s de jonk bass, well dat net
heeschen datt s du näischt maache kanns fir
d’Welt ze verbesseren. Bon, vläicht muss du
e bësse méi haart jäize fir gehéiert ze ginn an
d’Leit schenken der am Ufank vläicht och keng
Opmierksamkeet. Mee wa genuch Jonker ufänke
vu wichtege Saachen ze schwätzen, wäerten
d’Leit nolauschteren an op iech opmierksam
ginn.

deng Stëmm wäert gehéiert
ginn

4

E jonken Amnesty-Grupp ass eng Plaz déi s
du mat denge Kollege schaafs fir méi iwwer
Mënscherechter ze léieren an aktiv ze ginn
iwwer Problematiken déi domat verbonne sinn
an déi fir dech wichteg sinn. Ënnerschrëfte
fir Petitioune sammelen, dech engagéieren oder
eng Sensibiliséierungskampagne ënnerstëtzen
déi mat Mënscherechter verbonnen ass an dech
an deng Kollege betreffen.
Sief dat Mobbing an der Schoul oder eng aner
Saach déi fir dech am Widdersproch mat de
Mënscherechter stinn - ob an denger Schoul,
an dengem Land oder soss iergendwou - en
Amnesty-Grupp ass wat s de brauchs.

Diskutéier, Léier, Verdeedeg a
gëff aktiV

Amnesty-Gruppe
gi Jonken eng chance
eppes iwwer dat richtegt
liewen ze léieren an iwwer
problemer ze schwätzen
déi mat Mënscherechter
ze dinn hunn

Jonk Amnesty-Gruppen erlaben dir et och d’Verantwortung
ze erkennen déi s du duerch deng Rechter hues.
Och w mir eis dozou entscheeden dëst op eng

Kreativ

a Flott Manéier ze maachen, heescht dat net dat mir dofir manner
seriö sinn. Well, wa mer éierlech sinn ... D’Welt veränneren ass kee Kichelchen!
Déi gutt Noriicht ass datt dat wat s de léiers net onbedéngt
nëmmen an dengem Grupp bleiwe muss. Du kanns dat alles
un deng Frënn, deng Klassekomeroden, deng Elteren a souguer

Wat s de mat méi
leit schwätz, wat s de och méi leit fir
Mënscherechter sensibiliséiers

un deng Gemeinschaft weiderginn.

Dat wichtegst ass... Du deng éischt Schrëtt méchs fir
en Ënnerscheed an der Welt ze maachen.
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Grënn
firwat en Amnesty-Grupp gutt
fir dech ass!

Du fënns datT:
- Ongerechtegkeet, Diskriminatioun an Ongläichheet inakzeptabel sinn.
- Den Alter keen Hindernis ass fir Saachen ze riichten - Jonker sinn och Bierger!
- Deng Gedanken an deng Meenung iwwer Mënscherechter sollte gehéiert ginn.
- De Schutz vun dengen an de Rechter vun denge Kollege wichteg ass, an en Deel vun dengem Alldag
misste sinn.
- All Mënsch verantwortlech ass fir de Schutz vun de Rechter vun allen.

Du wëlls:
- Dech asetze fir d’Ongerechtegkeeten déi s de gesäis
- Aktiv gi fir eng Verännerung an denger Ëmwelt ze schafen.
- Anerer Motivéieren sech ëm d’Mënscherechter ze suergen.
- Zesummewierke mat anere Leit déi sech mat Mënscherechter beschäftegen.
- E Reseau Initiéiere vu Jonken uechter Lëtzebuerg, déi interesséiert wiere d’Mënscherechter ze

Mir fannen dat Jonker voller
kreativitéit sinn
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Mir veréieren ären Enthusiasmus

GO team!

Grënn

Firwat mir denken
dat s du engem
Amnesty-Grupp
bäitriede
solls

Mir wëllen datT Jonker wéi
s du d’Wichtegkeet vun de
Mënscherechter verstinn

Mir gleewen drun, datt dir als zukünftegen
Erwuessenen, de schlëssel sidd fir eng
favorabel Welt fir Mënscherechter ze schafen.
Mir fannen datt dir grousst Potential hutt
fir d’Mënscherechter am schoulesche Beräich
weiderzebréngen.

schützen a weiderzebréngen.
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lancéier dech a schaf e jonke Grupp!
a

Hal eis um Lafenden
Wéi s de dir sécher virstelle kanns,
musse mir iwwert alles informéiert si
wat am Numm vun Amnesty gemaach
gëtt. Grad dofir ass et wichteg dat s de
eis un d’Grënnung an un d’Aktivitéite
vun dengem Grupp deelhuele léiss. Esou
kënne mir dir Informatiounen a Rotschléi
ginn, an all Fro beäntwerten déi s de
iwwer Campagnë vun Amnesty hues.
De Responsabel vum jonken Aktivismus
verfollegt d’Aktivitéite vum Grupp an
huet d’Aufgab Amnesty International
Lëtzebuerg (AIL) doriwwer um Lafenden
ze halen. Schéck eis eng E-mail op
jugend@amnesty.lu fir unzefänken.
Am Kader vun eise Méiglechkeete kënne
mir dir Material fir deng Aktiounen zur
Verfügung stellen.
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déi néideg Autorisatioune Kréien
Mir motivéieren dech net wierklech
Reegelen ze iwwerschreiden,
versécher dech also datt s de déi
néideg Autorisatiounen hues. Dat wat
normalerweis am beschte klappt, ass
eng Demande fir deng Aktivitéit bei der
Direktioun eranzeginn, sief dëst an der
Schoul, am Jugendhaus, am Scoutsgrupp
asw. ... Losos der och vun engem -r
Enseignant -e oder Educateur -trice
hëllefen, deen eng Bezugspersoun wäert
sinn an domat beoptraagt ass d’Aktivitéite
vum Grupp ze iwwerwaachen. Esou kann
dës Persoun och mat der Direktioun
schwätzen, wann dat néideg ass.
D’Proffen wëllen eis vläicht kontaktéieren
ier si iech d’Erlabnis ginn e Grupp ze
grënnen. Frot si eis eng E-mail un den
jugend@amnesty.lu ze schécken.

C

Organiséier däi jonke Grupp
Fir d’éischt muss een aner Jonker fannen, déi interesséiert sinn dengem Amnesty-Grupp bäitzetrieden.
Du kanns entweder eng Annonce an denger Schoul oder dengem Jugendhaus maachen, oder du
probéiers ganz einfach deng Kollegen oder aner Jonker, déi interesséiert kéinte sinn, ze motivéieren.
Duerno musst dir iech d’Aufgaben ënnerteneen opdeelen a Versammlungen organiséieren fir iwwert
d’Aktivitéiten ze schwätzen déi dir organiséiere wëllt. Esou kënnt dir zum Beispill d’Direktioun ëm
d’Erlabnis froen iech e Sall oder soss eng roueg Plaz fir är Versammlung zur Verfügung ze stellen.
Halt eis ëmmer um Lafenden iwwert déi Aktivitéiten déi dir iech erausgesicht hutt a wat dir dofir
braucht. Dat einfachst ass et Sozial Netzwierker ze benotzen fir e Raum ze schafen deen et all
Member, de Proffen an AIL erlaabt är Diskussiounen an Aktivitéiten ze verfollegen.
Kontakt
Amnesty

Coordinator
+
co-coordinator
vum Grupp

aner
MEMBEREN

Den/D’Coordinator -trice
- koordinéiert all Aktivitéiten vum Grupp

Direktioun
+

Bezugspersoun

2 Responsabelen
ofhängeg vun der
Gréisst vum Grupp

- ass reegelméisseg a Kontakt mat AIL
- ass verantwortlech fir de Kontakt mat der
Direktioun, fir z.B. d’Autorisatiounen unzefroen
Den/D’CO-Coordinator -trice:
- hëlleft un der Koordinatioun vum Grupp
- notéiert all d’Donnéeën an d’Aktivitéite vum Grupp

Kommunikatioun & Medien
Material & Logistik

Kommunikatioun & Medien:

- ass zoustänneg fir d’Reklamm vum Grupp
- mécht Fotoe vun den Aktioune fir se duerno
z. B. an de Sozial Netzwierkerze ze deelen

Material & Logistik:

- ass zoustänneg fir d’Marerial vun Amnesty
- bewäert dat néidegt Material fir d’Aktiounen
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Projeten & Aktioune
mat Amnesty
Mir wëllen dech nach méi mat abezéien

Ofgesi vun den Aktivitéiten déi s de wäerts an dengem jonke
Grupp organiséieren, proposéieren mir dir och Zesummenaarbecht
mat Amnesty Lëtzebuerg bei Aktivitéiten déi mir zesummen mat
Jugendlecher wëllen organiséieren. Hei e puer Beispiller...

é opruffen
d’autoritéiten
Eng Delegatioun vum jonke Schülergrupp vum Lycée
Technique du Centre (LTC) gouf vum Premier Xavier Bettel
empfaangen fir him offiziell Bréiwer ze iwwerreechen
déi vun 230 Schüler aus 11 verschiddene Lycéeën
ënnerschriwwen goufen. Déi Bréiwer waren un d’Staatscheffe
vun de Memberstaaten vun de Vereenten Natiounen geriicht,
fir si ze froen hir international Obligatioune vis-à-vis vu Sexuala Reproduktiounsrechter anzehalen.

é
De Grousse public mobiliséieren
D’Lycéesschüler vum Schülergrupp vum Lycée Classique Diekirch
a vum LTC hunn um internationalen Dag vun de Meedercher
Ënnerschrëfte fir d’Rechter vu Fraen a Meedercher am Burkina
Faso gesammelt. Bei där Geleeënheet, hu mir d’Expo «Meedercher
verdeedegen d’Mënscherechter » virgestallt. Si huet aus Portraite
bestanen, vu Meedercher aus eise Schülergruppen an deenen si de
Respekt vun de Sexual- a Reproduktiounsrechter fuerderen.

ë héiere loossen
deng Stëmm
Am Laf vun eiser Pressekonferenz fir de Start vum jäerleche
Rapport iwwer d’Doudesstrof, huet, d’Coordinatrice vum
Amnesty-Grupp vun der Europaschoul iwwert d’Engagement vun hirem Grupp fir d’Ofschafe vun der Doudesstrof
geschwat. Duerno huet si ëm 200 Ënnerschrëften iwwerreecht fir eis Petitioun géint d’Doudesstrof vu Mannerjäregen
am Iran déi hire Grupp an hir Schoul gesammelt huet.

Evenementer mat eis organiséieren
é

Zum Beispill hu mir d’Evenement «Youth & Refugees World
Café» organiséiert, dat als Zil hat en Raum ze schafen, wou jonk
Flüchtlingen a Jonker aus Lëtzebuerg sech kenneléiere konnten.
Um Programm: e Quiz, eng Degustatioun vu lëtzebuergesche
Schneekegkeeten an Dabka (en traditionelle syreschen Danz).
Vun där enger wéi och där anerer Säit, hunn de Participanten
déi Renconter, d’Equippespiller an d’Diskussioune gutt gefall.
Eng gelongen Erfarung, déi ee widderhuele sollt!

iech iwwerrasche Loossen
Fir de Jonke vum LTC Merci ze soen fir hiren Asaz zu Gonschte vun
de Persoune vun eiser Campagne «Stop Torture» wollte mir hinnen
eng grouss Iwwerraschung bereeden. De Grupp hat Ënnerschrëfte
gesammelt fir Mënschen aus verschiddene Länner ze retten, déi am
Prisong waren an do gefoltert gi sinn, wéi zum Beispill d’Mexikanerin
Claudia Medina. Wéi si bis erëm op fräiem Fouss war, hu mir de
Besuch vum Claudia organiséiert a Si ass an de Lycée komm ass
fir de Membere vum Grupp fir hieren Asaz Merci ze soen.

Mënscherechter...wat ass dat scho
méi?!
D’Mënscherechter si fundamental rechter déi jidderengem
zoustinn, doduerch dat si mënsche sinn
d’universal deklaratioun vun de mënscherechter ass dat am
wäitsten unerkannten Dokument iwwer Mënscherechter. Den 10. Dezember 1948 gouf se vun de
Generalversammlung vun den Vereenten Natiounen ugeholl. Dei Länner déi d’Universal-Deklaratioun
ënnerschriwwen hunn, sinn ugehale sech un hir Prinzipien ze halen an dës Rechter fir all hir Bierger
ze garantéieren.
D’Universal-Deklaratioun erkennt «d’fundamental Fräiheeten, Gerechtegkeet an Fridden ob der Welt»
als «déi inhärent Dignitéit vun all Memberen vun der mënschlecher Famill» un.
Mënscherechter sinn:
universal - iwwerall uwendbar.
unantastbar - si kënnen dir net ewechgeholl ginn.
vuneneen ofhängeg - all Mënsch verséchert d’Rechter vun deenen anere Persounen.

Mënscherechter enthalen:
Zivil a Politesch Rechter- Recht ze liewen, zur Fräiheet, fräier Meenungsäusserung an däi

Mënscherchtsbildung (MRB) besteet aus Dir a Mir an eiser Fähegkeet
d’Rechter an d’Responsabilitéite vun all Eenzelnem unzerkennen an ze
respektéieren

MRB = D+m+R
mrB ass also...

Iwwer Mënscherechter

Wat sinn eis Mënscherechter?
Wat bedeite se? Hëlleft eppes
iwwert si ze léieren eist Liewen ze
veränneren?
mir si Vläicht anescht mä
mir sinn all gläich.

Fir d’Mënscherechter

Et bréngt Verantwortung
wa mir eis Mënscherechter an
déi vun anere verdeedegen. Et
ass do wou richtege Wandel
stattfannen kann.

Duerch
d’Mënscherechter

Léieren elleng geet net
duer.Praxis ass besser.
Probéier deelzehuelen, dech
z’integréieren, demokratesch
ze sinn a kuck wéi een
Ënnerscheed dat mécht.

Privatliewe sinn e puer Beispiller.

Wirtschaftlech, sozial a kulturell Rechter- Recht op eng Sozialversécherung,
Gesondheet a Bildung sinn nëmmen e puer Beispiller.
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Wat ass amnesty international ?
Peter Benenson
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1961 huet de
en
Artikel gelies iwwert 2 portugisesch Studenten
déi zu 7 Joer Prisong veruerteelt goufen, well si
op d’Fräiheet geprost hunn – wat d’Regierung
deemools hirer Populatioun verweigert hat.
Als Affekot, war sech de Peter Benenson
bewosst datt a ville Länner Mënschen am
Prisong wieren, well si sech géint hir Regierung ausgeschwat hunn, an dat ganz oft
ouni faire Prozess. Doropshin huet hien-en
Artikel mam Titel „Déi vergiesse Prisonéieren“
geschriwwen, wou hien d’Leit opgefuerdert
huet sech him unzeschléissen fir d’Verletzunge vu d’Mënscherechter iwwerall op der
Welt ze denoncéieren. Hien huet doru gegleeft
datt d’Stëmme vun de Leit Muecht hunn a si all
zesummen d’Regierungen dozou brénge kënnen
d’Mënscherechtsverletzungen zu engem Enn
ze bréngen.
Dofir huet hien Amnesty International gegrënnt
dat elo eng international Beweegung ass vu 7
Millioune Leit, déi d’Visioun vun enger Welt
deelen a verdeedegen, an där all Mënsch, egal
wou e gebuer ass, egal zu wéi enger Relioun e
gehéiert, ob räich oder aarm – vu senge Fräiheeten a Rechter déi an d’Universal-Deklaratioun vun de Mënscherechter festgehale sinn,
genéisse kann.

Wousst du dat?
1977 krut Amnesty International de friddensnobelpräis fir
seng éischt weltwäit campagne géint Folter.
Anekdot

De Logo vun Amnesty International ass eng Käerz déi mat engem pickegen Drot
ëmwéckelt ass. E gouf duerch en aalt chinesescht Spréchwuert inspiréiert «Et
ass besser eng Käerz unzefänken wéi d’Däischtert ze verfluchen». De Peter
Benenson, de Grënner vun Amnesty International, hat sech erhofft dat
d’Organisatioun Luucht an déi däischter Ecker bréngt, wou d’Verletzunge vu
Mënschenrechter onbestrooft bleiwen.

Fänk deng Käerz den 10.
Dezember an der Fënster un

All Joers, um internationalen Dag vun de
Mënscherechter den 10. Dezember, invitéiere
mir Leit, déi sech fir déi Persoune wëllen asetzen
där hir Rechter mat Féiss getrëppelt ginn, eng Käerz vun Amnesty
ze kafen a se an der Fenster unzefänken. Mat dësem Geste,
erënners du dech mat eis zesummen un dëse wichtegen Datum a
fänks esou eng Luucht un fir all déi Leit an der Däischtert vun de
Mënscherechtsverletzungen sinn. Gläichzäiteg, erlaabt eis äre Kaf
vun eise Käerzen Suen ze sammelen fir eis Missioun ze erfëllen a
konkret an onofhängeg am Kampf fir Mënscherechter virzegoen.

15

MAACH BEIM Mënscher

echtsfestival MAT,
Deen Event am Joer, deen
Amnesty ëm den 10.
Dezember organiséiert,
deen s du net verpassen
dierfs!
Film Proje

Gëff aktiv!
Amnesty proposéiert dir reegelméisseg dech
fir eng oder méi Campagnen anzesetzen,
fir souwuel déi ëffentlech Meenung ewéi
och déi vun der Regierung vis-à-vis vu
Mënscherechtsverletzungen ze sensibiliséieren.
Déi Campagnë si laangfristeg ugesat a
behandelen Themen déi méi Länner betreffen.
Fir dir ze hëllefen dech iwwer déi proposéiert
Thematiken ze informéieren, kanns du op Ufro
pädagogesch Dossieren an och Material vun
Amnesty kréien, déi dir hëllefen deng
Aktiounen ze maachen.

ktiounen , Expo
Debatten, Concerten an Danen, Konferenzen,
zen,…

ganz vill
Aktivitéiten déi dat Nëtzl
echt mam Agreabele ver
banne
gi proposéiert! De Festiv
al hë
Gefor sinn an encouragéie lt Persounen ervir déi a
ren d’Participanten sech
fir
si anzesetze mat der Ak
tioun „Write for Rights“.
Dës
Aktioun mobiliséiert Honn
ert Dausende vu Leit op
der
ganzer Welt e maximum
Bréiwer ze schreiwe fir d’L
iewe
vun deene Mënschen a Ge
for ze verbesseren. Esou
kommen innerhalb vun
e puer Wochen, Millioun
e vu
Bréiwer, Faxen, E-Mailen
, Tw
déi un d’Autoritéite gesch eets a SMSen zesummen
éckt ginn. Notz deng Pa
usen
an all aner Méiglechkee
t während dëser Period
a
motivéier deng Kollegen,
Frë
„Write4Rights“ ze schreiwenn a Proffe Bréiwer fir
n.

... an et klappt!
Dank den Aktivisten un deenen s du gehéiers, gi Persounen déi vun Amnesty
ënnerstëtzt gi gerett, befräit oder gesinn eng Besserung vun hirer Situatioun.
Aktiviste vun der ganzer Welt befreien oder retten Leit aus verschidde Länner.
Hei zwee Beispiller:

Phyoe Phyoe Aung ewéi och eng Dosen aner Studenten

déi agespaart goufen, well si un enger studentescher
Manifestatioun deelgeholl hunn, sinn am Abrëll am Myanmar
fräikomm! E puer dausend Leit aus Lëtzebuerg a soss
uechtert Welt hu Bréiwer geschriwwe fir d’Fräiloossung vum
Phyoe Phyoe Aung ze froen.

Mat dengem Jonke Grupp, organiséiert

dir eegen Aktiounen an der Schoul oder ausserhalb
fir Mënschen a Gefor ze verdeedegen:
Organiséiert e Stand mat Petitioune wärend
der Paus, schouleschen Evenementer asw.
Maacht symbolesch Fotosaktiounen a
publizéiert se op de sozialen Netzwierker
Realiséiert schockéierend Aktiounen:
Flashmob, Manifestatiounen asw. filmt se
an deelt se
Organiséiert en Evenement an ärer Schoul,
ewéi e Concert, en Theaterstéck oder e
Spektakel
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Gëff cyberactivist andeems de un den online
Mobilisatiounsaktiounen deelhëlls. Du kanns:

Iwwer SMS agéieren
Eng Petitioun online ënnerschreiwen
Persounen a Gefor vun eisen «Actions
Urgentes» verdeedegen op (http://www.
amnesty.lu)
Eis Posten op Facebook,Twitter, Instagram,
etc. deelen
Eisen Twitter Account verfollegen

Fred Bauma an Yves Makwambala, zwee

pro-demokratesch Aktivisten déi onberechtegterweis fir
ee Joer agespaart gi sinn, sinn elo fräi! Zu Lëtzebuerg
eleng, hu méi wei dausend Leit fir hir Fräiloossung
gekämpft.
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nach froen?
Firwat eng Petitioun ënnerschreiwen ?
Eng Petitioun ass ee Wee wéi mir eis zesummen
engagéiere kënnen, fir sécher ze goen, datt Mënscherechter respektéiert, geschützt a konkretiséiert ginn.
Eng Ënnerschrëft eleng huet net vill Gewiicht. Mee
wann si bei Dausenden Anerer dobäikënnt, kann se
eppes bewierken. Dofir ass all eenzel vun hinnen
esou wichteg. Zweiwel net méi drun: du hues
méi Kraaft wei s du denks.

Ass d’Aarbecht vun Amnesty
efficace? D’Aarbecht

Suen déi vun Amnesty
International Lëtzebuerg gesammelt
ginn, ginn an der Moyenne 10% un dat
internationaalt Sekretariat zu London; 33% si fir de
Wuesstem reservéiert; 8% fir de Fonctionnement;
9% fir d’Mënscherechtserzéiung a 40% fir
eis Campagnen an Aktiounen.

18

Dierf ech eng Petitioun ënnerschreiwe wann ech ënner 18 sinn?
Du hues e Recht op deng Meenungsfräiheet an esou och d’Recht eng
Petitioun ze ënnerschreiwen. Op kee Fall
dierf s de awer vergiessen net egal wat
ze ënnerschreiwen: et muss een sech
bewosst si firwat een sech asetzt.

Liesen d’Staatscheffe
meng Bréiwer? Wat een

vun Amnesty dréit seng
Friichten iwwerall an der Welt: Leit déi fir
hir Meenung agespaart goufe si fräigelooss ginn,
Doudesstrofe goufen zu Prisongsstrofen a Mënschen
déi foltere si viru Geriichter komm. D’Regierunge selwer
loossen sech iwwerzeegen hir Gesetzer an hir Praxis
ze änneren. Bal d’Halschent vun den «actions
urgentes» fir Mënschen a Gefor féieren zu
engem Erfolleg.
Wou

Wei gëtt Amnesty seng
Suen aus? Vun deene

Wat ass d’KärzeCampagne?
D’KärzeCampagne huet eng staark

sech ëmmer verhalen
muss ass datt all Bréif gelies kéint
ginn. Dofir muss de uecht ginn op den
Inhalt an d’Formuléierung vun dengem
Breif. Formell bleiwen ass déi bescht
Aart a Weis gelauschtert ze
ginn.

kommen d’Sue vun Amnesty hier?

Amnesty iwwerlieft dank d’Cotisatiounen a d’Spende
vu senge Memberen a Sympathisanten, an natierlech
och duerch de Verkaf vu Käerzen. D’International
Beweegung akzeptéiert keng Sue vu Regierungen,
wärend d’lëtzebuergesch Sektioun vu verschiddene
Subventioune vun der lëtzebuergescher Kooperatioun
benefisséiert: dëst fir Projeten am Beräich vun
der Mënscherechtserzéiung, fir e Montant deen
ongeféier 9% vun hirem Budget ausmécht.

Symbolik fir eis Beweegung an ass eng wichteg
Akommesquell fir d’lëtzebuergesch Sektioun.
D’Käerz ass dat bekannte Symbol vun eiser
Organisatioun, zënter de Peter Benenson d’Flam
vun de Menscherechter 1961 ugefaangen huet.
Fir all Käerz déi dir verkaaft, drot dir zum Finanzement vum gréissten onofhängege Reseau vu
Mënscherechtsverdeedeger op der Welt bäi.

An e puer Zuelen?

Des Campagne erlaabt eis:
d’Aktioune vun Amnesty ze finanzéieren
e Maximum vun eise Matbierger ze
sensibiliséieren
Eis Missioun vu Mënscherechtserzéiung bei de
Jonken ze verfollegen
D’Fuerscher vun eiser Beweegung ze
finanzéieren, déi um Terrain Ënnersichungen
iwwer Mënscherechtsverletzungen duerchféieren.

10%

op mannst,vum Akommes vun
Amnesty International Lëtzebuerg
kënnt vun der Kärzecampagne

1/3

vun den fräiwëllege Käerzeverkeefer
sinn Enseignanten a Schüler

250 =
250 grouss Käerzen = 1 Basisequipement
fir e Fuerscher vun Amnesty International
a Syrien

Kuerz gesot, Amnesty International ass eng Beweegung vu Weltbierger déi finanzéiert selwer:
hir Fuerscher fir onofhängeg Enquêten iwwer d’Situatioun vu Mënscherechter ze féieren
hir Experten déi d’Mënscherechtsverletzungen an onparteiesch Rapporten denoncéieren
an schlussendlech, hir Aktiounen déi d’concernéiert Autoritéiten opruffen d’Mënscherechtsverletzungen ze behiewen a se opfuerderen hir international Obligatiounen ze respektéieren.
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Kontakter

Eise Mënscherechtsbildung-Departement
ass do fir dech ze beroden an dir ze hëllefen
däi jonke Grupp ze schaffen. Zéck also net
Kontakt mat eis opzehuelen.

Eis verfollegen

facebook.com/
amnestyluxembourg
instagram.com/amnesty_
luxembourg

Sech informéieren an
aktiv ginn
Eis kontaktéieren

www

@

www.amnesty.lu

twitter.com/amnestylux

jugend@amnesty.lu

youtube.com/AmnestyLux

+352 24873142

Member ginn

www.amnesty.lu/mobilisezvous/devenez-membre

