
 
 

 
Amnesty International je globalno gibanje dveh milijonov članov in podpornikov ter več kot petih milijonov ljudi, ki se pridružujejo akcijam 
organizacije. Skupaj se borijo proti nepravičnosti in se zavzemajo za človekove pravice.   

  

Smo neodvisni od vlad, političnih ideologij, ekonomskih interesov ali religij. Financiramo se večinoma iz članarin in donacij naših podpornikov. Od 

držav ne sprejemamo denarja, razen za posamezne projekte učenja človekovih pravic.  
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VABILO: Predaja doprsnega kipa Eleanor Roosevelt in pogovor z njeno vnukinjo 

Lauro Roosevelt 

 

Bill Shipsey, ustanovitelj programa Art for Amnesty, in Nataša Posel, direktorica Amnesty 

International Slovenije, bosta 

v torek, 7. avgusta 2018, ob 17. uri  

v Rdeči dvorani Mestne hiše v Ljubljani, Mestni trg 1, Ljubljana 

Mestni občini Ljubljana predala doprsni kip Eleanor Roosevelt.  

Kip bo v imenu MOL prevzel podžupan Aleš Čerin. 

 

Eleanor Roosevelt je bila predsedujoča odboru, ki je zasnoval Splošno deklaracijo človekovih pravic. 

Ta pomemben dokument, ki predstavlja moderni temelj varstva človekovih pravic, je Generalna 

skupščina Združenih narodov sprejela 10. decembra 1948, letos torej zaznamujemo njeno 70-letnico. 

Po predaji kipa, ki ga je izdelala češka kiparka Maria Šeborová, bo potekal pogovor z vnukinjo Eleanor 

Roosevelt, Lauro Roosevelt, ter Billom Shipseyem, sicer tudi pravnikom in nekdanjim članom 

mednarodnega izvršnega odbora Amnesty International. Pogovor bo povezovala Erica Johnson 

Debeljak.  

Vljudno vabljeni na predajo kipa in pogovor! 

 

Več  

Komisija za postavitev obeležij in spomenikov MOL se je na junijski seji odločila za postavitev kipa v 

Ljubljani, lokacija postavitve bo določena kasneje. 

10. december, dan, ko je bila sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic, je zaradi tega tudi 

svetovni dan človekovih pravic. Na ta dan praznuje »rojstni dan« tudi slovenska Amnesty, ki je bila 

ustanovljena 10. decembra 1988, letos imamo torej 30 let. 

Vizija Amnesty International je svet, v katerem so vsakomur zagotovljene človekove pravice, 

opredeljene v Splošni deklaraciji človekovih pravic in drugih mednarodnih standardih. 


