Franciscans International (FI) je nezisková medzinárodná mimovládna organizácia pre ľudské
práva založená v roku 1989. Jej zamestnanci sú profesionáli rôzneho zázemia, ktorí pracujú na
tlmočení hlasov obyčajných ľudí v rámci presadzovania ľudských práv na úrovni OSN. FI sa
snaží podporovať a chrániť ľudské práva a environmentálnu spravodlivosť.
VÍZIA
Globálna komunita, v ktorej sa rešpektuje dôstojnosť každej osoby, spravodlivé delenie
zdrojov, životné prostredie a aby národy a ľudia žili v mieri.
MISIA
Sme františkánsky hlas v OSN chrániaci zraniteľnú, zabudnutú a zranenú zem prostredníctvom
obhajoby (verejného zastávania, presadzovania)
ČO ROBÍ
Od svojho založenia v roku 1989 FI využíva obhajobu ako nástroj na boj proti porušovaniu
ľudských práv. FI sa snaží získať ústrednú úlohu ľudských práv pri formulovaní a vytváraní
medzinárodných a národných verejných politík. Verí, že normy ľudských práv musia byť
jadrom všetkých politických procesov, najmä tých, ktoré sa týkajú medzinárodného rozvoja,
životného prostredia a bezpečnosti.
Práca FI pozostáva z troch hlavných cieľov:
• ovplyvňovanie tvorcov politiky s cieľom dosiahnuť konkrétnu zmenu
• odsudzovanie porušovania ľudských práv a zvyšovanie povedomia o nich
• mobilizácia partnerov, ktorí sa zúčastňujú na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú
AKO PRACUJE
Hlavnou činnosťou FI je presadzovanie ľudských práv. Presadzovanie znamená súbor činností,
ktoré sa snažia ovplyvniť tých, ktorí rozhodujú na úrovni OSN a na národnej úrovni. Vďaka
svojmu všeobecnému poradnému postaveniu s OSN, FI využíva presadzovanie ako nástroj na
boj proti porušovaniu ľudských práv. FI pevne verí, že presadzovanie je jedným z najsilnejších
prostriedkov na zabezpečenie trvalo udržateľných riešení a skutočných zmien. Vždy, keď sú
potrebné výrazné zmeny v politike, musí presadzovanie zohrávať úlohu pri ovplyvňovaní
kľúčových lídrov pri prijímaní rozhodnutí, ktoré z dlhodobého hľadiska zlepšia životy miliónov
ľudí prostredníctvom štrukturálnych zmien.

Okrem toho je presadzovanie proces, ktorý umožňuje ľuďom, vrátane tých, ktorí sú najviac
marginalizovaní, aby sa zúčastňovali na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich životy alebo
životy iných.
Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v OSN funguje FI prostredníctvom mnohostrannej
stratégie presadzovania s cieľom maximalizovať úsilie a zabezpečiť konzistentnosť na rôznych
lobistických akciách.

