Права людини
Факти та цифри
за 2015 рік
160
У 2015 році Amnesty International
дослідила ситуацію стосовно прав
людини у 160 країнах. У деяких регіонах
відчувається прогрес, однак багато
людей та громад стикаються із грубими
порушеннями прав людини.

113
Щонайменше 113 країн свавільно
обмежують свободу слова та друку.

60 M

Більше 60 мільйонів людей по всьому світу
1
були переселені. Багато з них були
переселені терміном на кілька років чи
навіть більше.

30+ 36
Більше 30 країн незаконно змушували
біженців повертатися до країн, де вони
були у небезпеці.

Озброєні угрупування порушували права
людини щонайменше у 36 країнах.

156
Щонайменше 156 захисників прав людини
померли в ув’язненні або були вбиті 2

122
У більш ніж 122 країнах люди
піддавалися тортурам та жорстокому
поводженню.

20

Щонайменше 20 країн, з них 4 у 2015 році,
прийняли закони або прийняли до
розгляду законопроекти щодо визнання
шлюбу або іншого виду відносин між
людьми однієї статі.
Amnesty International - глобальна спільнота, що об’єднує більше
ніж з 7 мільйонів людей, які проводять кампанії заради
поширення поваги до прав людини по всьому світу.
Ми прагнемо, аби кожен міг вільно користуватися правами,
закріпленими у Загальній декларації з прав людини та інших
міжнародних стандартах з прав людини.
Ми є незалежними від будь-яких урядів, політичної ідеології,
економічних інтересів та релігій та отримуємо фінансування в
основному від членських внесків та публічних пожертв.
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61
19

Понад 61 країна утримує під вартою в’язнів
совісті - людей, які лише користувалися
своїми правами і свободами.

Воєнні злочини або інші порушення
"законів ведення війни" відбулись
щонайменше у 19 країнах.

55%

45%

Як мінімум 55% країн проводили
несправедливі суди.
Інформація у цьому документів не є
вичерпною і стосується лише тих 160
країн, в яких Amnesty International
зафіксувала або іншим чином отримала
відомості з достовірних джерел про
порушення прав людини протягом 2015
року, якщо зовнішнім джерелом не
вказано інше.

1 Відповідно до даних УВКБ, Агентства
ООН у справах біженців

2 Відповідно до даних Front Line Defenders
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