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VIT HAVA ØLL EITT ÍBORÐIÐ VIRÐI -

AMNESTY ALTJÓÐA:
ALSAMT MEIRA ILLVILJI OG
MÓTSTØÐA KRING HEIMIN

EISINI TEY, SUM SITA DÓM
Í Føroyum siga vit, at vit taka undir við
mannarættindum. At vit eru øll fødd
fræls og javnlív, og at vit øll hava eitt
íborðið virði.
Men hvat merkir hetta í veruleikanum?
Og liva vit, sum land, upp til hetta?
At seta hesar spurningar er eitt av
endamálunum við at hava eina virkna
Amnestydeild í Føroyum.

Avbyrging er brot á grundleggjandi
mannarættindi
Seinasta árið hevur Amnesty sett sjóneyku á tølini fyri avbyrging (isolatión)
í varðhaldinum. T.e. fólk, sum sita
avbyrgd, áðrenn tey hava fingið dóm.
Amnesty hevur fingið innlit í tøl, sum
benda á, at í Føroyum avbyrgja vit
lutfalsliga nógv. Vit hava eisini fingið
ta fatan, at myndugleikarnir ikki hava
verið tilvitaðir um, at hesi tøl eru høg.
Orsøkina til tess meta vit m.a. vera, at
hesi hagtøl ikki formliga verða skrásett
og almannakunngjørd.

» Í 2017 vóru 13 avbyrgingar í
varðhaldinum í Føroyum, meðan tað
einans vóru 17 avbyrgingar í varðhaldi í øllum Danmark.«
Á fullsettari ráðstevnu tann 22. oktober: “Fongslið, fangarnir og Føroyar”
viðgjørdu serfrøðingur, fakfólk, politikkarar og fyrrverandi fangi evnið.

»§9: Ongin hevur rætt at fongsla

okkum uttan eina góða grund, at
halda okkum í varðhaldi ella at senda
okkum av landinum.«
Eftir tiltakið segði fútin alment, at
hann hevur sett tiltøk í verk at fáa tølini fyri avbyrging niður. Hetta er gott,
men á ráðstevnuna kom eisini fram, at
avbjóðingarnar eru meira umfantandi.

Okkum tørvar heilt einfalt eitt nýtt
fongsul í Føroyum
Núverandi fongsulsumstøðurnar føra til
fleiri avbyrgingar, tí vit hava bara eitt
stað. Og umstøðurnar gera eisini, at vit
senda ov nógvar fangar til Danmarkar.
Trygdin í Mjørkadali fyri innsett og
starvsfólk er heldur ikki nøktandi, og
tað mangla fleiri tilboð til tey, sum sita
dóm í Føroyum.
Síðani Amnesty av álvara byrjaði at
varpa ljós á hesi viðurskifti fyri einum
árið síðani, hava vit hoyrt

nógvar politikkarar tosa viðurkennandi
um trupulleikan. Løgtingsuppskot
er samtykt. Amnesty hevur verið til
hoyringar fleriri ferðir. Løgmaður
hevur tikið evnið upp við danska løgmálaráðharran, og vit hava fingu lovandi orð frá politikkarum á ráðstevnuni.

Vit vóna tí at síggja ítøkilig úrslit í
nærmastu framtíð.
Í hesi ársfrágreiðing kunnu tit lesa
um onnur evnið, sum Amnesty hevur
arbeitt við seinasta árið. Tit hoyra eisini frá nýggju forkvinnuni, og at enda
vísa vit á nøkur góð úrslit, har tykkara
undirskriftir hava gjørt ítøkiligan mun.
Takk fyri, at tú stuðlar arbeiðnum hjá
Amnesty í Føroyum.

Við Amnestykvøðu,
Katrin á Neystabø, aðalskrivar

NÝGGJ NEVND OG
NÝGGJ FORKVINNA
Eg vil, at vit øll í Føroyum kenna okkara rættindi og tí
eisini rættindini hjá okkara medmenniskjum. Grundleggjandi rættindi hjá borgarum mugu virðast, hóast
tey onkuntíð stríða ímóti persónligu ásjónunum hjá tí
einstaka.
Turið Maria Jóhansdóttir, forkvinna
Á aðalfundi í juni 2020 vóru Turið Maria Jóhansdóttir, Regin
Berg, Annika Malunardóttir, Dánjal Hátún Augustinussen
og Milia Egilsnes vald, meðan Eyðgerð Mørkøre og Barbara
Jacobsen ikki stóðu fyri valið. Bergur A. Dalsgarð, Gunnvá
Gaard, Tóki Størm og Beinta Flóvinsdóttir takkaðu fyri hesuferð. Eyðgerð Kruse valdi eisini at steðga, sum forkvinna,
men heldur tíbetur fram í nevndini.
Nevndin hevur skipað seg soleiðis: Turið Maria, forkvinna,
Regin, næstformaður, Barbara, kassameistari, Annika,
nevndarlimir, Eyðgerð, nevndarlimir og Dánjal og Milia eru
tiltakslimir.
Vit takka okkara nevndarlimum so hjartaliga
fyri stóra innsatsin!

Í INDIA hevur ágangurin frá myndugleikunum verið
støðugt áleikandi seinastu tvey árini, og tá myndugleikarnir valdu at stongja allar bankakonturnar hjá
felagsskapinum, varð deildin tvungin at niðurleggja alt
virksemi í India. Hetta hendir eftir, at felagsskapurin
hevur verið atfinningarsamur mótvegis t.d. framferðini
hjá løgregluni í samband við mótmælistiltøk í Delhi,
Jammu og Kasmir.
Sama mynstur ger seg galdandi í fleiri øðrum londum,
eitt nú í TURKALAND, HONG KONG, LIBANON,
MAROKKO, NIGERIA og BRASILIA. Hetta eru øll dømi
um lond, har Amnesty finst at og vísir á mannarættindabrot, og har mynduleikarnir svara aftur við hørðum
treytum og ágangi.

”Hetta er ein ørkymlandi gongd, og altjóða
skrivstovan viðgerð í løtuni, hvussu felagsskapurin skal svara aftur her og nú og frameftir.
Hetta førir eisini til størri og álvarsamari
spurningar um altjóða hóttanina
mótvegis mannarættindum yvirhøvur.
Hetta er ein týdningarmikil strategiskur
spurningur, sum felagsskapurin tosar nógv um
í samband við, at nýggj altjóða ætlan
í løtuni verður orðað.”

- Katrin á Neystabø, aðalskrivar

AMNESTY-SPOR
JANUAR 2020

ONGANTÍÐ AFTUR - FÓLKADRÁP
Nám og Amnesty byrjaðu í 2020 samstarv í
sambandi við almenna holocaustdagin. 1600
fólkaskúlanæmingar hoyrdu um altjóða mannarættindi, um holocaust og onnur fólkadráp.
Samstarvið við Nám heldur fram.
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JANUAR 2020

FEBURAR 2020

MARS 2020

RÆTTARNEVNDIN
Í samband við dagføringar av rættargangslógini hevur Amnesty verið í Rættarnevndini í fleiri umførum. Vit hava
varpað ljós á, at fongsulsviðurskiftini
føra til fleiri avbyrgingar í varðhaldinum
enn neyðugt. Eisini hevur Amnesty víst
á, at Danmark ikki er ein fyrimynd. Evnið er síðani komið á politiska dagskrá.

VIKA SEX
Allir 1. árs næmingar á miðnámi fingu tveir
tímar í seksualundirvísing.
VIKA SEX hevur nú 4 ár á baki og er upplýsandi
átak hjá Amnesty, FHR, Sig Frá, Apotekið, Gigni
og Føroya Politi.

FEMIFAGNAÐUR 2020
Alment tiltak, har vit varpaðu ljós á týdningin av, at lóggávan um neyðtøku byggir
á samtykki og ikki á tvingsul.
FEMIFAGNAÐURIN er breitt samstarv, har
vit seta javnstøðu á breddan á alskins hátt.

OKTEBER 2020

SEPTEMBER 2020

JUNI 2020

SARA OMAR
Óluva Zachariassen hevði eina skakandi og
hjartanemandi samrøða við Saru Omar um
bøkur hennara og um kúgan, harðskap og
sosialt eftirlit. Tiltakið er samstarv millum Amnesty, Kvinnufelagið í Havn og Norðurlandshúsið

MÓTTØKA Á LANDSSJÚKRAHÚSINUM
Vit hava áhaldandi trýst fyri at fáa eina móttøku
fyri fólk, sum hava upplivað neyðtøku. Á fundi
við Amnesty, Kvinnuhúsið, Kvinnufelagið og
Kvinnufelagssamskipanina í september lovaði
landsstýrismaðurin, at arbeiðið verður til
veruleika fyrst í komandi ári.

BLACK LIVES MATTERS
Amnesty International Føroyar stuðlaði
tiltakinum um rasismu. Eitt evni, sum
eisini er átrokandi at varpa ljós á her
heima í Føroyum.

OKTOBER 2020

NOVEMBER 2020

RÁÐSTEVNA UM FONGSULSVIÐURSKIFTI

KANNING UM VITANINA HJÁ BØRNUM OG UNGUM UM
MANNARÆTTINDI

Fult hús av fakfólki, politikkarum og øðrum
avvarðandi møttu til stóra ráðstevnu um
fongsulsviðurskiftini í Føroyum og nýtsluna
av avbyrging. Breið semja var um, at okkum
tørvar eitt nýtt fongsul.

Gunnhild Persson, sum lesur politik og umsiting á
Fróðskaparsetur Føroya hevur gjørt eina kanning av
vitanini hjá næmingum frá
6. til 10. flokk kring alt landið. Amnesty samstarvar
við Barnaumboðið og Barnabata um kanningina.

DESEMBER 2020

LJÓSASØLA
Sum nakað nýtt er Amnesty farin í
samstarv við Dugna um at framleiða
endurnýtslu ljós. Sostatt verða ljósini, sum vit tendra tann 10. desember
endurnýtslu ljós, sum eru framleidd
av Dugna í Føroyum.

JUNI 2020

SAMTYKKI - GULT MERKIR REYTT
Samstarvið um samtykki hevur
nú í 5 ár skipað stór kunnandi
átøk um samtykki. Ársins átak
hevði herrópið:
GULT MERKIR REYTT!

DESEMBER 2020

JANUAR 2021

SKRIVA FYRI LÍVI
Í 2019 skrivaðu vit metnógv brøv, sum vit
sendu til Grikkalands, Kina, Iran og Sudan.
Aftur í 2020 fara vit at skriva brøv, og sum
nakað nýtt hava ung í Amnesty fingið
upplæring, soleiðis at tey sjálvi kunnu standa
fyri skrivitiltøkum úti á skúlunum.

SKEIÐ Í MANNARÆTTINDUM
Í januar verður skeið um
mannarættindi. Á skeiðnum fáa
lærarar og læraralesandi íblástur
til, hvussu til ber at undirvísa í
mannarættindum í fólkaskúlanum.
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HVØR FÍGGJAR
ARBEIÐI HJÁ

AMNESTY
INTERNATIONAL
FØROYAR
Amnesty er átrúnaðarliga og politiskt
óheft, tí móttaka vit ongan stuðul frá tí
almenna.
Okkara kanningararbeiði og átøk eru
einans fíggjað av limastuðulinum frá
einstaklingum, ið ger at vit ikki kunnu
virka uttan stuðulin frá okkara limum.

Útreiðslur 2019
-1.740.170 kr.

GÓÐ TÍÐINDI Í
2019/2020

Inntøkur 2019
1.857.108 kr.

Vit eru so heppin, at fleiri enn 1100 einstaklingar eru teknað til Lívlinjuna,
hetta er ein vøkstur á 22% sammett við 2018. Vit kunnu øll fegnast um, at
undirskriftirnar úr Føroyum hava lagt trýst á myndugleikar og gjørt sítt til at
bjarga lívum. Niðanfyri eru nøkur góð tíðindi frá 2019/2020.

3%
24%
29%
35%
2%
6%

68%

1) HO DUY HAI – LEYSLATIN

4) ASIA BIBI - LEYSLATIN

“Takk fyri at tit hava bjargað lívinum
hjá soni mínum. Orð kunnu ikki lýsa
mína djúpu kenslu av takksemi til
tykkum øll.” Mamma Ho Duy Hai.

Hægstirættur í Pakistan hevur á øðrum
sinni staðfest, at deyðadómurin hjá 54
ára gomlu Asiu Bibi skal ógildast, og at
hon skal frídømast. Loksins sleppur hon
aftur til familjuna og at ferðast trygt
úr landinum.

33%

2) HAJAR RAISSOUNI - LEYSLATIN
Mannarættindaarbeiði
Vøkstur
Fastar útreiðslur
Nevndararbeiðið

TØL FYRI 2019:

TAKK FYRI STØÐUGA STUÐULIN
Heili 3% av Føroya fólki eru stuðulslimir í Amnesty og lata
eina mánaðarliga upphædd. Hetta gevur okkum eina sterka
rødd í arbeiðnum fyri mannarættindum her heima og úti
í heimi. Sammett við aðrar Amnesty deildir er limatalið í
Føroyum høgt, og hetta er við til at tryggja ein støðugan
arbeiðsinnsats. Henda støða er tó ikki sjálvsøgd, og tí leitar
felagskapurin áhaldandi eftir nýggjum háttum at bjóða
føroyingum at stuðla virkseminum.
Sammett við 2018 hækkaðu inntøkurnar hjá felagsskapinum í 2019 við 0,2%, meðan útreiðslurnar hækkaðu við
6%. Hóast størri prosentvøkstur í útreiðslunum var eitt avlop
á kr. 116.938 kr. við ársenda 2019. Limastuðulin frá einstaklingum, sum árini frammanundan er nógv vaksin, stóð
at kalla í stað í 2019. Limastuðulin er avgerðandi fyri, at
vit kunnu virka óheft í Føroyum. Enn einaferð av hjartanum
takk fyri tykkara stuðul.

Einstaklingar
FUR
Søla
AI Danmark

5) EVELYN HERNÁNDEZ - FRÍKEND
Evelyn er ein av fleiri kvinnum, sum eru
fongslaðar fyri óviljaða abort. Tað var í
2016. Evelyn var 21 ár og fekk 30 ára
fongsulsrevsing. Nú er Evelyn fríkend.

3) SCOTT WARREN - LEYSLATIN

LÍVLINJAN:

BJARGA LÍVUM
Lívlinjan er sms-netverkið hjá Amnesty, har vit senda skundmál út við sms-boðum. Lívlinjan sendir áleið tvey til trý mál
út um mánaðin til fólk, sum hava teknað seg at vera partur
av Lívlinjuni. Henda átaksháttin brúka vit, tá ið ein skjót
innsavning av undirskriftum kann gera mun. Í einum av
trimum málum síggja vit ítøkilig úrslit. Sostatt eru tíni sms
boð við til at bjarga lívum.
Les meira um góð tíðindi á síðu 7→

FÁ AMNESTYSKUNDMÁL OG
FYLG OKKUM Á
FACEBOOK OG
Á INSTAGRAM

Hajar Raissouni er leyslatin eftir at hava
fingið eina kongaliga náðing saman
við unnustini, læknanum og teimum
báðum starvsfólkunum á læknastovuni,
ið øll vóru handtikin.

BJARGA
LÍVUM

6) LOUJAIN AL-HATHLOUL, 7) EMAN ALNAFJAN OG 8) AZIZA AL-YOUSSEF,
– LEYSLATNAR
Tríggjar av aktivistunum, sum hava verið
fongslaðar fyri at slóða fyri, at kvinnur í
Saudi-Arabia sleppa at koyra bil, Aziza
al-Youssef, Eman al-Nafjan og Rokaya
Mohareb, eru leyslatnar móti veðhaldi
eftir eina marru við píning og ágangi í
fongslinum. Hetta er eitt prógv um, at
tað ger mun.

9) NARGES MOHAMMADI - LEYSLATIN
Narges hevur verið órættvíst fongslað í
meir enn 5 ár fyri sítt friðarliga arbeiði
fyri mannarættindum í Iran.

Rætturin hevur fríkent Scott Warren
við tí einføldu grundgeving:
Neyðhjálp er ikki eitt brotsverk.
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