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SKRIVA EITT BRÆV
BROYT EITT LÍV
So er tíðin komin, tá ið vit aftur fara at skriva fyri
lívum. 'Skriva fyri lív' er árliga átakið hjá Amnesty
International, har fólk kring allan heim skriva
brøv, sum kunnu broyta lív.
Í ár fara vit at skriva brøv til og fyri fólkum, sum
hava mótmælt, men har stjórnirnar ikki hava virt
teirra virðismikla rætt at mótmæla.
Mótmæli er ein sterkur máti at vísa ónøgd. Við
mótmælum kunnu vit gera vart við
mannarættindabrot, vit kunnu verja
mannarættindi og vit kunnu krevja broytingar.
Við mótmælum kunnu vit geva okkara meiningar
til kennar og krevja rættvísa viðferð.
Nú hevur tú møguleikan at gera ein mun hjá fólki
kring allan heimin, sum eru í vanda ella hótt, tí
tey hava mótmælt. Um tú skrivar brøv saman við
floksfeløgum, vinum, familju ella sjálv/ur fara tíni
orðini at broyta lív.
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“[You] gave me hope of freedom
and now I am free. I am now with my
family, I am now with my daughters,
I am now with my partner. My
mother has already cried with
happiness to see me free. Thanks to
each one of you for spreading and
sharing my letters.”
Mannarættindaverjin Bernardo Caal Xol varð leyslatin í mars
2022 eftir at hava verið fongslaður í fýra ár í Guatamala. Við
fleiri enn hálvari millión undirskriftum og brøvum heittu stuðlar
á, at Bernardo Caal Xol varð leyslatin.

Right image © Anny Matzir

HVAT ER
SKRIVA FYRI LÍV?
Eitt bræv kann broyta lív. Tað er hugsanin
handan Skriva fyri lív, okkara altjóða
skrivitiltak.
Fyri 21 árum síðani savnaðist nakrir
aktivistar í Pólandi. Tey høvdu funnið upp á
eitt tiltak, har tey skrivaðu brøv í 24 tímar eitt sokallað skrivimarathon. Tiltakið varð so
væleydnað, at árini eftir vórðu fleiri og fleiri
lond, sum skipaðu fyri líknandi tiltøkum.
Hetta var byrjanin til Skriva fyri lív, sum nú
er størsta mannarættindatiltakið í heiminum.
Øll hesi árini vit hava skrivað fyri lívum, hava
vanlig fólk verið við til at betra um lívið hjá
fleiri hundrað fólkum, sum vit hava skrivað
fyri.
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HVUSSU RIGGAR
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SKRIVA FYRI LÍV?
Fólk í øllum heiminum taka lut í Skriva
fyri lív
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og leggja trýst á stjórnir, leiðarar og
onnur, ið kunnu hava ávirkan

3
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tey skriva milliónir av brøvum og
undirskriftum

tey stuðla eisini fólkum, sum av órætti
hava verið fyri ágangi, hóttanum ella
verið fongslaði

við brøvum vísa tey samhuga og stuðul
til hesi fólkini og familjur teirra

5

6
6

Og fáa broytingar framdar: Leyslata
aktivistar, tryggja rættvísi og verja tey,
ið arbeiða fyri broytingum

HVÍ SKULU VIT
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SKRIVA FYRI LÍV?
At mótmæla er ein vanligur máti at vísa á ónøgd
og arbeiða fyri broyting. Hetta er ein virðismikil
rættur, sum er hóttur í fleiri londum. Í Amnesty
halda vit, at hesin rættur má verjast fyri teimum,
ið sita við valdið og eru bangin fyri broytingum og
atfinningum.
Tíni brøv, orð og gerðir eru við at leggja trýst á
myndugleikar um at seta átøk í verk, so at
rætturin at mótmæla verður virdur. Tey, ið eru
fongslað, hótt ella fyri órætti, tí tey hava mótmælt,
skulu leyslatast og ikki verða órættvíst viðfarin.

HVØNN SKRIVA VIT TIL?
Hvørt ár biðja vit stuðlar um at skriva tvey
brøv - eitt samhugabræv og eitt
áheitanarbræv.
Samhugabrøv skriva vit til tey, sum hava
verið fyri órætti. Hesi brøvini geva styrki og
stuðul. Áheitanarbrævið er til myndugleikar
t.d. kongin, politiovastan, forsetan ella tann,
sum vit meta kann fremja broytingina, vit
ynskja.

Image
© ESOFT CONTENT

SKRIVA
FYRI
LÍV

RIGGAR TAÐ?
Ja! Hvørt ár síggja vit ítøkiligar broytingar
orsaka av brøvunum og undirskriftunum.
Fólk, sum av órættaði eru fongslaði, verða
leyslatin. Tey seku verða sett til svars. Og
fólk í fongslum verða betri viðfarin.

NÆR VERÐUR TAÐ?
Altjóða mannarættindadagur er 10. desembur,
og tað er um hetta mundið fólk kring allan
heim skriva brøv. Í Føroyum skriva vit í
novembur og desembur.

“Write for Rights really does have a
positive impact. Their support has
made me, Germain Rukuki, come out
of prison even more committed to
defending human rights.”

Tann 30. juni í 2021 varð mannarættindaverjin úr
Burundi, Germain Rukuki, leyslatin. Tá hevði hann
sitið 4 ár í fongsli, men upprunaliga varð hann
dømdur at inn at sita í 32 ár. Í 2020 skrivaðu vit fleiri
enn 436.000 brøv og undirskriftir fyri Germain. í
februar í ár slapp Germain endiliga at síggja familju
sína aftur.
Top image © Benjamin Girette / Hans Lucas

HVUSSU
SKRIVA FYRI LÍVI?
1. LES SØGURNAR
Í ár skriva vit fyri fólkum, hvørs
frælsisrættindi ikki eru vird.
Vit hava valt fýra mál at skriva fyri.

2. SKRIVA BRØVINI
Tit kunnu skriva tvey sløg av brøvum.
Vit fara at heita á tykkum um at lata brøvini
til okkum í Amnesty Føroyum. Vit syrgja fyri,
at øll brøvini úr Føroyum verða send saman
á rætta stað.
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HVUSSU
SKRIVA FYRI LÍVI?
3. TÚ KANST BRÚKA DØMINI
Vit hava gjørt eina vegleiðing til, hvussu tú
kanst skriva áheitanar- og samhugabrøv.
Vit hava gjørt nøkur dømi um áheitanarbrøv.
Tú kanst fáa íblástur frá teimum, og tú kanst
eisini skriva av.
Tú kanst skriva so nógv brøv, sum tær lystir.

4. FRÁMERK OKKUM
Tá ið tú skrivar brøvini, hevði tað verið
stuttligt, um tú postaði eina mynd á tínum
sosialu miðlum og frámerkti #W4L22,
@amnestyføroyar og @amnestyføroyarung

5. SEND OKKUM BRØVINI
Tá ið tú hevur skrivað brøvini, lat so
Amnesty Føroyum brøvini, og vit senda tey
fyri teg.
Takk fyri at tú ert við broyta lív!
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HVÍ HJÁLPIR
SAMHUGUR?
Tú heldur kanska, at skriva eitt bræv til onkran,
sum tú ikki kennir, ongan mun ger, ella at tey
kanska ikki fáa brøvini. Men tá ið tú ert
fongslað/ur og óttast fyri lívi tínum, tí tú hevur gjørt
vart við órættvísi, er tað ein uggi at vita, at onnur
stuðla tær. Landafrøðilig mørk eru ikki
samhugamørk. Líka mikið hvønn tú skrivar til,
skalt tú vita, at tey verða glað av at frætta frá tær.
Tíni orð kunnu geva teimum treysti og vón.
Gustavi Gatica kendi eitt altjóða samanhald
millum samhugaði, eftir at hann í 2020 fekk tey
nógv samhugabrøv. Gustavi Gatica læs sálarfrøði,
tá ið hann til eina mótmælisgongu varð skotin av
kiliensku løgregluni og gjørdist blindur av
løstunum. Vit gjørdu Gustavi eini ljóðboð, so hann
kundi hoyra allar heilsurnar.
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“Dear members of Amnesty International,
We would like to convey our gratitude for all
the support and affection that you have
shared with us.
In addition to the international pressure to
achieve justice, which is fundamental to us,
through this campaign we feel the fraternal
embrace of thousands and thousands of
people throughout the world, reminding us
that we are not alone and that there are many
people who dream of a better world, where
the fundamental rights of all people are
promoted and respected. They make us feel
that this future is possible.
In times of difficulty, Amnesty International
became a great support and ally in our
struggle. We will be eternally grateful and
please do not stop doing this vital work in
the future.
Many thanks to all the people who took
the time to write and send their affection
and good wishes.”
Hesi boðini fingu vit frá Gustavi og
familjuni Gatica Villarroel eftir at tey
fingu øll boðini frá okkum.

Images © Edgard Garrido
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ÁHEITANARBRØV
OG SAMHUGABRØV
Í ár skriva vit fyri fýra fólkum. Vit skriva áheitanar- og
samhugabrøv:
Áheitanarbrævið er til ein myndugleika. Vit heita á ein
politiovasta, kong, forseta ella onkran annan um at
virða rættindini hjá persóninum, vit skriva fyri. Vit skriva
til tann persónin, sum hevur vald til at bøta um støðuna
hjá persóninum, vit skriva fyri. Tá fleiri túsund fólk
skriva áheitanarbrøv, leggja vit eitt stórt trýst á
myndugleikarnar. Vit hava gjørt dømi um áheitanarbrøv.
Í dømunum kanst tú fáa íblástur til, hvussu tú kanst
skriva eitt áheitanarbræv.
Hitt brævið er eitt samhugabræv. Tað skriva vit til
persónarnar, sum eru fyri órætti, og sum vit vilja vísa
okkara stuðul. Her er møguleiki at skriva teimum eina
persónliga, stuðlandi og vinarliga heilsan ella tekna eina
tekning. Ein heilsan kann gera stóran mun fyri hesi
fólkini, tí tá vita tey, at tey ikki eru gloymd, og at fólk
kring allan heim vita um teirra støðu.
Tú avgerð sjálv/ur um tú skrivar áheitanarbrøv ella
samhugabrøv. Og enn betri um, tú skrivar bæði. Tú
kanst skriva so nógv brøv, tær lystir.
Lat Amnesty Føroyum brøvini, og vit senda tey fyri
tykkum.
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FONGSLAÐ FYRI
AT VERJA RÆTTIN AT MINNAST
Chow er mannarættindasakførari og aktivistur. Tann 4. juni 2021 eggjaði Chow fólki
á sosialum miðlum til at minnast hópdrápið í 1989 í Kina við at tendra ljós. Sama
dag varð hon handtikin fyri at hava “lýst fyri ella almannakunngjørt eina óheimilaða
samkomu”. Chow er nú fongslað í 22 mánaðir fyri friðarliga at hava minst tey, sum
lógu eftirá í tí ræðuliga hópdrápinum. Hon kann verða fongslað uppaftur longur fyri
at hava komið almennu trygdini í vanda. Men Chow er djørv: “At sagt, eg ikki eri
rædd, hevði verið lygn, men eg eri ikki so rædd, at eg tori einki at gera.”
Heit á Hong Kong um at sleppa Chow leysari.

CHOW HANG-TUNG I HONG KONG
Chow hevur góða útbúgving frá stórum
universiteti og kundi valt sær starvsleið á
alskyns økjum. Hon valdi at víga lívið til at
verja rættindini hjá øðrum sum
mannarættindasakførari og aktivistur.
Chow var næstforkvinna í Hong Kongsamgonguni, sum skipar fyri heimsins størsta
minningarhaldi fyri teimum, sum lógu eftirá í
hópdrápinum við Himmalfriðartorgið. Í 1989
vórðu fólk hundraðtali – kanska túsundatali –
myrd í gøtunum kring Himmalfriðartorgið í
Beijing. Kinesiski herurin skeyt og myrdi
mótmælisfólk, sum friðarliga mótmæltu til
frama fyri búskaparligar og sosialar broytingar.

Teir søgdu haldið vera ein heilsuvanda orsakað
av Covid-19. Tann 4. juni 2021 eggjaði Chow
fólki á sosialum miðlum til at minnast
hópdrápið við at tendra ljós. Sama dag varð
hon handtikin fyri at hava “lýst fyri ella
almannakunngjørt eina óheimilaða samkomu”.
Chow er nú fongslað í 22 mánaðir fyri
friðarliga at hava minst tey, sum lógu eftirá í tí
ræðuliga hópdrápinum. Hon kann verða
fongslað uppaftur longur fyri at hava komið
almennu trygdini í vanda. Men Chow er djørv:
“At sagt, eg ikki eri rædd, hevði verið lygn,
men eg eri ikki so rædd, at eg tori einki at
gera.”

Kinesiska stjórnin vil hava fólk at gloyma, men
Chow hevur sett sær fyri at minnast tey myrdu.
Í 2020 og 2021 settu myndugleikarnir í Hong
Kong bann fyri minningarhaldinum.

SKRIVA TIL MYNDUGLEIKARNAR Í HONG KONG

HJÁLP CHOW AT VERA
STERK

Bið teir beinanvegin sleppa Chow
leysari og sleppa øllum ákærum, tí
hon er handtikin fyri friðarliga at
hava brúkt talufrælsið.

Send henni samhuga- og
vónarboð. Tekna tekningar af
kettum og lamum (hon elskar
slíkar) saman við boðunum.

KOYR BRÆVIÐ Í POSTKASSAN ELLA GEV TÍNUM LÆRARA BRÆVIÐ. AMNESTY FØROYAR
SENDUR ØLL BRØVINI ÚR FØROYUM TIL TIL CHOW OG LØGMÁLARÁÐIÐ Í HONG KONG.
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FONGSLAÐ FYRI AT MÓTMÆLA
RUSSISKU INNRÁSINI Í IKRAINA
RUSSLAND
Aleksandra (Sasha) fyllir lívið við tónleiki og list. Tann 31. mars 2021 býtti hon
prísskeltini í einum matvøruhandli í Sankta Pætursborg um við smáar
pappírslepar. Á pappírslepunum stóð, hvussu Russland hevði bumbað
sjónleikaraskúlan í Mariupol í Ukraina, og at fólk í hundraðtali vóru flýdd. Tíðliga
á morgni tann 11. apríl 20022 handtók løgreglan Aleksandru. Hon varð skuldsett
fyri “alment at hava borið falstíðindi um vápnaðu herliðini hjá Russiska
samveldinum”. Aleksandra hevur verið afturhildin líka síðan undir ræðuligum
umstøðum.
Heit á Russland um at sleppa Aleksandru leysari úr fongslinum.

ALEKSANDRA SKOCHILENKO
| RUSSIA
ALEKSANDRA
SKOCHILENKOI RUSSLAND
Aleksandra (Sasha) fyllir lívið við tónleiki
og list. Hon elskar at spæla klaver, gittara,
mandolin og floytu og at skipa fyri
samanspæli fyri øll, sum hava hug at
spæla saman.
Eftir russisku innrásina í Ukraina var
Aleksandra stúrin og kendi á sær, at hon
mátti gera okkurt. Tann 31. mars 2021
býtti hon prísskeltini í einum
matvøruhandli í Sankta Pætursborg um
við smáar pappírslepar. Á pappírslepunum
stóð, hvussu Russland hevði bumbað
sjónleikaraskúlan í Mariupol í Ukraina, og
at fólk í hundraðtali vóru flýdd.
Tíðliga á morgni tann 11. apríl 20022
handtók løgreglan Aleksandru. Hon varð

skuldsett fyri “alment at hava borið
falstíðindi um vápnaðu herliðini hjá
Russiska samveldinum”. Orðingin í
skuldsetingini stavaði úr eini nýggjari
grein í russisku revsilógini, sum russiska
stjórnin í skundi legði fram í mars 2022.
Við lógargreinini vildi stjórnin forða
russarum í at finnast at innrásini í
Ukraina. Nógv fólk eru longu afturhildin
eftir tí nýggju lógargreinini.

Aleksandra hevur verið afturhildin líka
síðan undir ræðuligum umstøðum. Hon
hevur søliaki (tarmsjúka) og hevur ikki
fingið tann glutenfría matin, henni tørvar.
So hon hevur hungrað tað mesta av tíðini
Hon hevur eisini verið fyri ágangi frá
fongsulsvørðum og øðrum fongslaðum.
Verður hon dømd, kann hon fáa upp í 10
ára fongsul.

SKRIVA TIL RUSSISKU
MYNDUGLEIKARNAR

HJÁLP ALEKSANDRU AT VERA
STERK

Bið teir beinanvegin sleppa
Aleksandru Skochilenko leysari
og sleppa øllum ákærum, tí hon
verður bara afturhildin fyri at
hava sagt sína hugsan um
kríggið.

Send henni samhuga- og
vónarboð. Tekna tekningar av
kettum (Aleksandra eigur tvær,
sum eita Lucy og Maude) saman
við boðunum.

KOYR BRÆVIÐ Í POSTKASSAN ELLA GEV
TÍNUM LÆRARA BRÆVIÐ. AMNESTY
FØROYAR SENDUR ØLL BRØVINI ÚR
FØROYUM TIL
ALEKSANDRU OG
MYNDUGLEIKARNAR Í RUSSLANDI.
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FONGSLAÐUR FYRI AT VERJA UMHVØRVIÐ
Tann 26. mai 2021 rakti ein ódn økið, har Shahnewaz Chowdhury býr. Ógvisligt
áarføri og vindur oyðiløgdu fleiri heim. Shahnewaz skrivaði á Facebook, at
veðurlagsbroytingarnar vóru orsøk til ódnarveðrið, og sipaði í sama viðfangi til
Banshkali-orkuverkið, sum er tætt við.
Orkuverkið stevndi Shahnewaz og legði hann undir at bera falstíðindi. Shahnewaz
varð handtikin fyri uppslagið á Facebook. Hann varð afturhildin undir
ómenniskjansligum umstøðum í 80 dagar uttan rættargang. Shahnewaz varð síðani
leyslatin ímóti loysigjaldi, men verður hann dømdur, skal hann í fongsul í mong ár.
Heit á Bangladessj um at sleppa øllum ákærum ímóti Shahnewaz.

SHAHNEWAZ CHOWDHURY I BANGLADESSJ
Shahnewaz er stórur krikketfjeppari og hevur
sjálvur spælt, síðan hann var smádrongur.
Hann elskar eisini at skriva og at brúka tað
skrivaða málið til at siga frá avbjóðingum hjá
fólkinum í Banshkali, økinum, haðan hann er.

ólkinum til at gera vart við seg. Hann skrivaði:

Banshkali er eitt láglent strandarøki í
útsynningspartinum av Bangladessj, sum er
viðbrekið fyri veðurlagsbroytingunum. Eitt nýtt
kolrikið orkuverk í bygdini hjá Shahnewaz
skuldi gagna menningini í økinum. Shahnewaz
var tó stúrin um ávirkanina, sum orkuverkið fór
at hava á veðurlagið.

Dagin eftir stevndi orkuverkið Shahnewaz og
legði hann undir at bera falstíðindi. Tann 28.
mai 2021 handtók løgreglan hann fyri
uppslagið á Facebook. Hann varð afturhildin
undir ómenniskjansligum umstøðum í 80
dagar uttan rættargang. Shahnewaz varð
leyslatin ímóti loysigjaldi tann 16. august
2021, men verður hann dømdur, skal hann í
fongsul í mong ár.

Tann 26. mai 2021 rakti ein ódn økið.
Ógvisligt áarføri og vindur oyðiløgdu fleiri
heim. Shahnewaz segði frá síni stúran á
Facebook. Hann skrivaði, at
veðurlagsbroytingarnar vóru orsøk til
ódnarveðrið, og sipaði í sama viðfangi til

“Ungdómurin í Banshkali má reisa seg ímóti
órættvísi og stuðla gongdini við óttaleyst at
skriva sína hugsan.”

Banshkali-orkuverkið. Hann eggjaði tí unga f

SKRIVA TIL MYNDUGLEIKARNAR Í BANGLADESSJ

VÍS SHAHNEWAZ, AT HANN
IKKI ER EINSAMALLUR

Bið teir beinanvegin og treytaleyst
sleppa øllum ákærum ímóti
Shahnewaz Chowdhury.

Skriva honum vinar- og
stuðulsboð.

KOYR BRÆVIÐ Í POSTKASSAN ELLA GEV TÍNUM LÆRARA BRÆVIÐ. AMNESTY FØROYAR
SENDUR ØLL BRØVINI ÚR FØROYUM TIL SHAHNEWAZ OG LØGMÁLARÁÐIÐ Í BANGLADESSJ.
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IKKI SIGA OKKUM, HVØRJAR VIT ERU

Yren og Mariana vilja liva eitt frælst lív, men sum tvørkyntar kvinnur mugu tær
stríðast fyri teirra rættindum. Nakrir bólkar sleppa ikki at skráseta seg sum
lógligar felagsskapir, av tí at teir einki veruligt samleikakort hava. Harumframt
hendir tað ofta, at myndugleikarnir sýta fyri at geva felagsskapum fyri tvørkynd
loyvi at brúka tað almenna rýmið til mótmælistiltøk, gongur og virksemi, sum
kunnar um LGBTI+-rættindi. Sostatt sleppa tey ikki at brúka rættin at mótmæla
og rættin at savnast, sum øll annars eiga sambært grundlógini í landinum.
Krev, at myndugleikarnir í Paraguai løgfrøðiliga viðurkenna samleikan hjá Yren og Marianu.

YREN ROTELA OG MARIANA SEPÚLVEDA I PARAGUAI
Paraguai er eitt í stóran mun patriarkalskt
samfelag. Menninir ráða í familjuni og í
samfelagnum. Í Paraguai verða samkynd og
tvørkynd ikki viðurkend. Bæði kvinnur, samkynd
og tvørkynd eru fyri harðskapi og mismuni
heima og úti í samfelagnum.
Í Paraguai er eingin lóggáva, sum verjir fyri
mismuni. Hetta ger harðskapin móti LGBTI+fólki verri. Summar kommunur í landinum hava
skert rættin hjá LGBTI+’arum at savnast og
skipa fyri friðarligum mótmælistiltøkum.
Staturin ger einki fyri at broyta hetta.
Ein tann mest sigandi og ófrættakendi
tilburðurin hendi nøkrum LGBTI+’arum úr
felagsskapinum Diversxs í august 2019. Teir
vórðu álopnir av eini harðligari mannamúgvu
undir eini friðarligari gongu í sambandi við
Pride-mánaðin. Kommunan hevði sett

HEIT Á PARAGUAI
Heit á Paraguai um løgfrøðiliga
at viðurkenna samleikan hjá
tvørkyndum, so at tey fáa brúkt
talufrælsið og rættin at savnast
og mótmæla undir sínum
sjálvfataða samleika.

KOYR BRÆVIÐ Í POSTKASSAN ELLA GEV
TÍNUM LÆRARA BRÆVIÐ. AMNESTY
FØROYAR SENDUR ØLL BRØVINI ÚR
FØROYUM TIL
SHAHNEWAZ OG
LØGMÁLARÁÐIÐ Í BANGLADESSJ.

felagsskapinum bann fyri at savnast og skipa
fyri tí friðarligu gonguni. Amnesty kom enntá
eftir, at kommunan hevði góðkent álopini á
luttakararnar, teirra millum tvørkyndar kvinnur.
Í Paraguai verða tvørkynd ikki viðurkend
løgfrøðiliga. Tað merkir til dømis, at tvørkynd
ikki kunnu fáa samleikakort, sum samsvarar við
kynsamleikan. Nakrir bólkar sleppa ikki at
skráseta seg sum lógligar felagsskapir, av tí at
teir einki veruligt samleikakort hava.
Harumframt hendir tað ofta, at myndugleikarnir sýta fyri at geva felagsskapum fyri
tvørkynd loyvi at brúka tað almenna rýmið til
mótmælistiltøk, gongur og virksemi, sum
kunnar um LGBTI+-rættindi. Sostatt sleppa tey
ikki at brúka rættin at mótmæla og rættin at
savnast, sum øll annars eiga sambært
grundlógini í landinum.

VÍS YREN OG MARIANA, AT
TÚ STUÐLAR TEIMUM
Send teimum vinar- og vónarboð
til at eggja teimum at halda á í
stríðnum.

ÁHEITANARBRØV
Áheitanarbørv eru brøv, sum vit senda til myndugleikar, politikarar,
dómarar ella onnur fyri at heita á tey um at virða mannarættindi hjá tí
persóninum, vit skriva fyri.
Sjálvt um brøvið er til ein myndugleika, er gott um brævið er eitt sindur
persónligt. Td. kanst tú skriva:
eitt sindur um teg sjálva
hvat ørkymlar teg við støðuni hjá persóninum
hví tað er týdningarmikið at mannarættindini verða vird
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SAMHUGABRØV
Samhugabrøv eru brøv vit senda til fólkini, vit skriva fyri. Brøvini geva ugga og styrki.
Fleiri av teimum, sum vit hava skrivað fyri, hava sagt, at tað er ógvuliga gott at vita, at
alheimssamfelagið veit um støðuna og roynir at hjálpa teimum. Tú kanst t.d. skriva eitt
sindur um teg sjálv/n, at tú hevur hoyrt um teirra støðu, hvat tú hugsar um støðuna, sum
tey eru í og okkurt, sum gevur teimum mót og vón.
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UM
AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International er ein altjóða felagsskapur við fleiri enn 10 millionum
av stuðlum - fólk, sum øll taka órættvísi persónligt. Vit arbeiða fyri einum
heimi, har mannarættindini hjá øllum verða vird.
Vit gera kanningararbeiði fyri at vísa á, tá ið mannarættindabrot fara fram.
Vit heita á og samskifta við stjórnir og onnur við valdi fyri at tryggja, at tey
virða altjóða mannarættindi.
Við at siga søgurnar hjá fólkunum, vit samstarva við, fáa vit fleiri milliónir av
stuðlum um allan heim at geva sítt íkast fyri at verja aktivistarnar, sum
ganga á odda. Vit stuðla fólki at krevja síni rættindi gjøgnum undirvísing og
annað virksemi t.d. Skriva fyri lív.
Okkara arbeiði verjir og styrkir menniskju - frá at støðga deyðarevsing til at
styrkja seksual- og nøringarrættindi. Frá at berjast móti mismuni til at verja
rættindini hjá flóttafólkum og tilflytarum.
Vit hjápa at fáa tey seku at standa til svars, at broyta kúgandi lógir, og at
leyslata fólk, sum av órætti eru fongslaði fyri at siga teirra hugsan. Vit tala
sakina hjá teimum, hvørs frælsi og rættindi ikki eru vird.
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