
wize runekwizerunek

34

Wyciek niekontrolowany
Zdaniem organizacji zarówno gwałt, jak i zmuszanie kobiety (poprzez 
brak odpowiednich uregulowań) do urodzenia dziecka, nawet gdy 
zagraża to jej życiu i zdrowiu są formami przemocy wobec kobiet. 
Powinny być więc wyeliminowane w myśl założeń kampanii Amnesty 
International (AI) „Stop przemocy wobec kobiet”. Do końca 2006 roku 
wszystkie sekcje organizacji na świecie omawiały zagadnienie wewnątrz 
swoich struktur. W oparciu o wynik tych dyskusji Komitet Wykonaw-
czy AI przygotował wstępne stanowisko organizacji w tej sprawie, 
które ostatecznie ma być przyjęte na spotkaniu Rady Międzynarodo-

wej AI w Meksyku w sierpniu 2007 roku. Do 
tej pory AI nie mogła więc przedstawić oficjal-
nego stanowiska w tej sprawie.
Nie mogła, jednak dokumenty wewnętrzne AI 
wyciekły na zewnątrz. Prawdopodobnie infor-
macje przedostały się z amerykańskiej listy 
członków Amnesty International, na której 
znalazł się dokument „media strategy”. - Naiw-
nością jednak byłoby sądzić, że dokument w 
tak wrażliwej kwestii w USA (jaką jest, podob-
nie zresztą jak w Polsce, aborcja) wysłany na 
listę do około 320 tys. członków organizacji 
nie dotrze do dziennikarzy i nie pojawią się 
niepotrzebne obecnie informacje na ten temat 
– zauważa Adam Sanocki, account manager 
agencji ComPress SA. - Dowodzi to tylko 
nieskuteczności niektórych wykorzystywanych 
dotychczas kanałów komunikacji wewnętrznej 
w AI – twierdzi Kaja Kulesza, rzecznik pra-
sowy Amnesty International, podkreślając, że 
AI zrzesza na świecie około 2 mln członków 
i trudno jest kontrolować przepływ infor-
macji w tak dużym gronie. - Członkiem AI, 
a więc i osobą, która ma dostęp do niektó-
rych dokumentów wewnętrznych może zostać 
każdy, także ten, kto nie zawsze ma czyste 
intencje – zauważa Kulesza. - Nie należy się 
temu dziwić i należało się prędzej czy później 
tego spodziewać. Zresztą myślę, że wyciek nie 
nabrałby takiego rozgłosu, gdyby nie kwestia, 
której dotyczy – podsumowuje.
Przeciek informacji do mediów niewątpliwie 
dolał oliwy do ognia wewnątrz organizacji. 
Kontrowersyjny temat stał się jeszcze bar-
dziej sporny. Joanna Orłowska, financial com-
munication director Rowland Communications 
twierdzi, że skoro o problemie rozpisały się już 
gazety na całym świecie, Amnesty Internatio-
nal nie ma szans na uniknięcie tematu, licząc, 
że sprawa za jakiś czas ucichnie. - Aborcja 
budzi zbyt wiele emocji, zwłaszcza w krajach 
zamieszkiwanych przez konserwatywne spo-

łeczeństwa. Ponadto nie można wykluczyć, że 
kryzys dotykający AI będą chciały wykorzystać 
i podsycić kraje, środowiska czy lobby, któ-
rym raporty Amnesty International utrudniają 
działalność. W tej sytuacji z pewnością ważne 
jest zebranie zarówno merytorycznych, jak i 
emocjonalnych argumentów za przyjętym sta-
nowiskiem, a także stworzenie silnego frontu 
poparcia wśród liderów opinii – autoryte-
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tów nie tylko naukowych i politycznych, ale 
przede wszystkim moralnych i społecznych. 
Komunikując w sierpniu oficjalne stanowisko, 
AI powinna dostosować też działania anty-
kryzysowe do poszczególnych krajów. Należy 
się spodziewać, że inaczej zostanie ono ode-
brane w krajach, gdzie aborcja jest legalna, 
a inaczej tam, gdzie jest zabroniona – mówi 
Orłowska.
W dokumencie o strategii medialnej pojawiło 
się między innymi sformułowanie, że w razie 
pytań dziennikarzy „należy nie podejmować 
dyskusji i nie odpowiadać”. Adam Sanocki 

twierdzi, że w całej sytuacji mamy do czy-
nienia z paroma kardynalnymi błędami. Z 
jednej strony organizacja upublicznia nieofi-
cjalne stanowisko w bardzo drażliwej kwestii, 
z drugiej zaś zabrania podejmować tematu w 
przypadku pytań ze strony mediów. - Nie 
zazdroszczę polskiej sekcji AI i mam nadzieję, 
że ich koleżanki i koledzy z międzynarodowej 
organizacji, którzy wsadzili ich na taką minę 
poniosą tego konsekwencje – mówi Sano-
cki. W tej sytuacji radziłby AI jak najszybciej 
spotkać się z dziennikarzami, przedstawić im 
genezę całego problemu i spróbować umówić 
się na komentarze po ukazaniu się oficjalnego 
stanowiska Amnesty w sierpniu. Podobnie 
temat w obecnej sytuacji jasno zakomuniko-
wałby także członkom organizacji w naszym 
kraju. 
Kaja Kulesza szybko wyciąga podobne wnio-
ski. - Nie mamy nic do ukrycia, więc nie 
pozostaje nam nic innego jak odpowiadać 
na pytania dziennikarzy i próbować na nich 
wpłynąć, by z oceną naszych działań wstrzy-
mali się do momentu, w którym w pełni i 
oficjalnie zaprezentujemy stanowisko w tej 
sprawie – mówi. Przyznaje również, że ten 
przypadek powinien być odebrany jako dobry 
pretekst do rewizji dotychczasowych mecha-
nizmów i narzędzi komunikacji wewnętrznej 
organizacji oraz stanowić dobrą nauczkę na 

przyszłość, by bardziej starannie opracowywać procedury postępo-
wania kryzysowego i informować o nich członkostwo jak najszerzej 
i jak najwcześniej.

Wewnętrzne rozterki 
Tym bardziej, że przykład Rachel Macnair, wiceprzewodniczącej organi-
zacji praw człowieka Consistent Life, która po dwudziestu latach człon-
kostwa w Amnesty International odeszła właśnie z powodu podjęcia 
się przez organizację obrony aborcji pokazuje, że pojawia się realne 
ryzyko kryzysu wewnętrznego w organizacji. I chociaż zawsze w chwili 
rozszerzania przez AI swojej misji o nowe zagadnienia pojawiały się 
grupy, które wyrażały dezaprobatę wobec nowych decyzji i wynikają-
cych z nich działań, kwestia aborcji wydaje się być szczególnie sporną. 
Kaja Kulesza tłumaczy, że zadaniem organizacji nie jest pozyskiwanie 
poparcia, ale zajmowanie się poważnymi problemami z punktu widze-
nia praw człowieka. Za takie też uznaje przemoc wobec kobiet, a w 
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5 listopada 2004 roku Komitet Praw Człowieka Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych uznał, że w Polsce ustawa chroniąca życie ma 
zbyt restrykcyjny charakter i zalecił liberalizację prawa do aborcji. 
Spotkało się to z negatywnym odzewem ze strony części spo-
łeczeństwa. Pojawiły się oskarżenia, że ONZ przekracza swoje 
uprawnienia, próbując wpłynąć na prawo ograniczające aborcję 
i że organizacja zmusza państwa do wprowadzenia aborcji na 
życzenie, stosując brutalny szantaż - pomoc materialną udzielaną 
przez Narody Zjednoczone jedynie pod warunkiem podporządko-
wania się rygorom ONZ-owskiej polityki „kontroli urodzeń”. Już 
kilka dni później Forum Kobiet Polskich w imieniu 57 organizacji 
kobiecych reprezentujących miliony polskich kobiet wystąpiło z 
listem protestacyjnym do Centrum ONZ w Polsce. List był reak-
cją na kontrowersyjne zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ, 
które dotyczyły m.in. liberalizacji ustawodawstwa dopuszczają-
cego aborcję.
Obecnie aborcja jest w Polsce warunkowo dopuszczalna w przypad-
kach gwałtu, zagrożenia zdrowia i ciężkich uszkodzeń płodu. Sam 
temat powraca na czołówki gazet, choćby przy ostatnich próbach 
zaostrzenia tego zapisu przez polski rząd.

Joanna Orłowska, f inancial com-
municat ion direc tor, Rowland 
Communications
Spór o aborcję jest sporem ideologicznym, 
co oznacza, że stanowisko w tej sprawie 
- bez względu na to, jakie ono będzie – 
zawsze ulokuje Amnesty International po 
którejś stronie barykady i zawsze znajdą się 
osoby czy środowiska, które będą krytyko-
wać organizację. Ale czy to znaczy, że nie 
powinna ona zabierać głosu w sprawie spo-
łecznie drażliwej? Przecież równie dobrze członkowie AI popierający 
projekt stanowiska mogą zrzec się członkostwa, gdyby okazało się, 
że organizacja ta jest przeciwna aborcji bez względu na okoliczno-
ści. Tak czy inaczej mielibyśmy do czynienia z kryzysem, do którego 
należałoby się przygotować na długo przed ogłoszeniem oficjalnego 
stanowiska. 
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konsekwencji łamanie ich praw seksualnych i reprodukcyjnych. - Odkąd 
istniejemy byli ludzie, którzy działalności AI próbowali przykleić jakąś 
łatkę, czy to „organizacji lewackiej”, organizacji zrzeszającej „oszalałe 
staruszki i otumanioną młodzież” czy też „wrogów imperializmu”. A 
my wciąż od lat istniejemy i jesteśmy w stanie skutecznie przeciwdziałać 
naruszeniom praw człowieka wobec poszczególnych jednostek – opo-
wiada Kaja Kulesza. Twierdzi, że naturalną rzeczą jest, że czasami drogi 
aktywistów i organizacji się roz-
chodzą. Jednak skala przypad-
ków takich „rozstań” jest znacz-
nie przesadzona i AI Polska do 
tej pory jej właściwie nie odczuła 
w swoich szeregach. - Łączy nas 
przekonanie o niepodzielności i 
uniwersalizmie praw człowieka, 
a to jest bardzo silne spoiwo, 
zdolne przetrwać różne „kry-
zysy” – mówi.
Inne spojrzenie na tę kwestię 
sugeruje Joanna Orłowska. Zauważa ona, że jeśli siłą organizacji są 
jej członkowie i pracownicy, to scenariuszem wartym rozważenia jest 
przeprowadzenie badania i zapytanie ich o zdanie w tak ważnej kwestii. 
- Dopuszczanie lub kwestionowanie prawa do aborcji jest kwestią moral-
nego światopoglądu każdego człowieka. Jeśli okaże się, że większość 
członków organizacji jest przeciwna projektowi, wówczas jego forsowa-
nie może doprowadzić do eskalacji kryzysu. Jeśli jednak sami członkowie 

poprą stanowisko AI, organizacja ta zyska liczną 
grupę rzeczników, którzy ułatwią wybrnięcie z 
trudnej sytuacji – podkreśla Orłowska.
Bez względu na sposób ustalenia ostatecznego 
stanowiska jedno jest pewne: ostateczna jego 
treść powinna być przekazana członkom i pra-
cownikom AI, zanim dowiedzą się o nim dzien-

nikarze. W najgorszym wypadku 
– w tym samym czasie.

Prewencja wskazana
Adam Sanocki dostrzega zna-
czący problem w kwestiach 
wizerunkowych. Dlatego jak 
najszybciej radzi zarządzić 
obecną sytuacją i rozpocząć 
przygotowania do sierpniowego 
zakomunikowania oficjalnego 
stanowiska AI w tej sprawie. 

– Myślę, że w Polsce temat może się prze-
ślizgnąć w miarę gładko. Po pierwsze, ponie-
waż niedawno zakończyła się kolejna burzliwa 
debata aborcyjna, po drugie, jeżeli AI przyj-
mie to stanowisko, to w Polsce będzie ono 
tożsame z obowiązującą ustawą, więc trudno 
mówić o jakiejś rewolucji czy nieludzkim wize-
runku organizacji w tej sprawie. Ważne nato-
miast, aby ostateczne stanowisko zakomuniko-
wać mediom – podsumowuje Sanocki.
Na przyszłość radzi także organizacji wypraco-
wać metody zarządzania sytuacją kryzysową, 
procedury i szybko reagować, gdy pojawią się 
niepokojące symptomy.
Do tej pory AI skupiała się na przeprowadze-
niu dyskusji i szkoleń wewnętrznych dla swo-
ich członków w poszczególnych krajach. Miały 
one uświadomić im przyczyny i konsekwen-
cje podjęcia właśnie takich decyzji przez ruch 
międzynarodowy. Kaja Kulesza podkreśla, że 
przygotowana została również strategia komu-
nikacyjna i strategia działań kryzysowych. Nie-
stety, dokumenty te powstały dla organizacji w 
skali międzynarodowej i nie w pełni uwzględ-
niają specyfikę poszczególnych krajów, takich 
jak Polska i panujących w nich warunków.
A może z drugiej strony trudno się dziwić 
niedociągnięciom organizacji w radzeniu sobie 
z kryzysem, jeśli na ponad dwadzieścia agen-
cji PR zapytanych o to, jak wyjść z twarzą z 
zaistniałej sytuacji tylko dwie miały konkretne 
propozycje. Reszta, mimo deklaracji zajmowa-
nia się PR kryzysowym, nie udzieliła żadnych 
wskazówek, jak można zaradzić problemowi.

Anna Wojciechowska 
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Historia Amnesty International w pigułce
Ponad 40 lat temu dwie portugalskie studentki wzniosły toast za 
wolność. Za ten prosty gest zostały skazane na 7 lat więzienia. 
Historia ta przeraziła brytyjskiego prawnika Petera Benensona do 
tego stopnia, że postanowił on podjąć w tej sprawie działania. 
Napisał artykuł do brytyjskiej gazety „The Observer”, wzywając do 
zorganizowania międzynarodowej kampanii mającej na celu obronę 
„zapomnianych więźniów”. Proponował, by ludzie na całym świecie 
bombardowali władze listami protestacyjnymi. Ta w zamierzeniu 
jednorazowa akcja przeistoczyła się w duży ruch międzynarodowy. 
Od samego początku przyjęto zasady niezależności i bezstronno-
ści. Kładziono nacisk na międzynarodowy charakter obrony praw 
człowieka: ludzie z całego świata mieli walczyć o prawa osób znaj-
dujących się w którymkolwiek miejscu świata. AI rozrastała się i 
zaczynała interesować się nie tylko więźniami sumienia, ale i innymi 
przypadkami naruszeń praw człowieka: torturami, „zaginięciami” i 
karą śmierci na całym świecie. Wysiłki ruchu zostały docenione, gdy 
w 1977 roku organizacji przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. W 
1978 roku AI została natomiast uhonorowana przez ONZ Nagrodą 
Praw Człowieka. 
Dzisiaj organizacja zrzesza ponad milion członków i sympatyków w 
ponad 140 krajach i terytoriach. W ponad 100 krajach i teryto-
riach istnieją tysiące grup lokalnych, młodzieżowych i studenckich 
oraz innych grup specjalistycznych, a także członków indywidual-
nych. W ponad 50 krajach zorganizowano krajowe sekcje AI, a w 
20 kolejnych istnieją struktury koordynacyjne. AI wysyła delegacje 
na spotkania z rządami i organizacjami międzyrządowymi, takimi 
jak ONZ. Bierze także udział w międzynarodowych debatach na 
tematy związane z przestrzeganiem praw człowieka. 
Źródło: www.amnesty.org.pl
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