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Tað vísir seg, at vit kunnu fáa ótrúlig úrslit, tá fólk
savnast og arbeiða saman.
Fyri eini 20 árum síðani savnaðust 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 varð byrjanin til Skriva fyri
lív, sum nú er størsta mannarættindatiltakið í
heiminum.
Skriva fyri lív er árliga tiltakið hjá Amnesty
International, har fólk kring allan heim skriva brøv antin áheitanarbrøv ella samhugabrøv. Vit skriva
samhugabrøv til fólk, hvørs mannarættindi á onkran
hátt ikki verða vird. Vit skriva til tey fyri at vísa
teimum, at tey ikki eru gloymd og at vit royna at
hjálpa teimum. Áheitanarbrøv skriva vit til stjórnir,
politikarar, dómarar ella onnur, sum vit halda
kunnu hava ávirkan á støðuna hjá júst hesum
fólkunum.
Við 2326 brøvum í 1991 til nærum 4,7 milliónir
brøv, tweets, undirskriftir o.a. í 2021 brúktu fólk í
øllum heiminum orðsins vald, og vístu, at
landafrøðilig mørk ikki eru mørk fyri samhuga.
Øll hesi árini hava fólk verið við til at broyta lívið hjá
fleiri hundrað fólkum, sum vit hava skrivað fyri: Fólk
eru sloppin undan píning, ágangi og órættvísari
fongsulsrevsing.
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Í YVIR 20 ÁR HAVA VIT SKRIVAÐ BRØV, SUM
HAVA BROYTT LÍV

Aktivistar í Amnesty Nigeria
lóttóku í Skriva fyri lív 2021.

Vit skriva fyri fólkum, sum eru órættvíst viðfarin
vegna teirra persónligu eyðkenni, tí tey hava sagt
sína hugsan ella mótmælt friðarliga.
Fólkini, vit skrivað fyri, hava verið fyri órættvísari
fongsulsrevsing og fyri harðskapi, ágangi og
hóttanum.
Av tí at fólk kring allan heim fara at luttaka á ársins
Skriva fyri lív, fara hesi fólkini at fáa persónligar
samhugaheilsanir. Tá vita tey og familjur teirra, at
alheimssamfelagið fylgir við og at vit hugsa um tey.
Tey, sum vit fyrr hava skrivað fyri, siga, at tað gevur
styrki og ugga at fáa brøvini frá fólkum úr øllum
heimsins heraðshornum.
Í einum út av trimum málum, vit arbeiða fyri síggja
við ítøkiligar batar. Myndugleikarnir fara betri við
fólkunum, vit arbeiða fyri, og eisini við øðrum í
líknandi støðum. Skuldsetingar verða sleptar og fólk
verða leyslatin úr varðhaldi.

ÁÐRENN TÚ BYRJAR

Í ár snýr Skriva fyri lív seg um rættin at mótmæla.
Hendan undirvísingin í mannarættindum kann fara
fram
í
skúlanum,
frítíðarskúlanum,
bindiklubbanum, bókaklubbanum, á netinum og
alla møguliga aðrastaðni.
Tú, sum hevur undirvísingina, kanst tillaga hana so
hon hóskar best til málbólkin t.d. í mun til
vitanarstøði og stødd á bólkum. Virksemið byggir á
luttakandi læruættir, har luttakararnir eisini sjálvir
skulu finna út av ymiskum, kjakast og seta
spurningar.

Hetta ger, at næmingurin:
mennir førleikar
skapar egnar meiningar, setur spurningar og
fær eitt størri innlit í tey evnini, sum verða
viðgjørd
stýrir egnari læring og skapar kjak eftir egnum
áhugamálum og førleikum
fær tað rúmið, sum krevst, fyri at luttaka og
menna egna meiningar
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TÍNI ORÐ HAVA VALD
SAMEINTUR VIÐ FAMILJUNI
Tá ið Skriva fyri lív var í 2020 vóru tað fleiri enn 436.000 brøv og
undirskriftir fyri Germain. Hann segði: “Skriva fyri lív hevur
veruliga havt eina jaliga ávirkan. Stuðulin hevur gjørt, at eftir at
eg, Germain Rukuki, varð leyslatin, eri vorðin enn ágrýtnari at
arbeiða fyri at verja mannarættindi."
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30 juni 2021 varð mannarættindaverjin Germain Rukuki úr
Burundi leyslatin eftir at hava verið fongslaður í meira enn fýra ár.
Germain varð dømdur fyri at arbeiða fyri mannarættindunum.

LEYSLATIN FRÁ DEYÐAREVSING
Magai Matiop Ngong úr Suðursudan var einans ein
skúlanæmingur, tá hann 14. novembur í 2017 varð dømdur til
deyða fyri morð. Hóast tað var ótilætlað, og at Magai bara var 15
ár, varð hann ákærdur fyri morð og harafturat fekk hann ongan
sakførara. Fleiri enn 700.000 brøv og undirskriftir vórðu savnaðar
inn fyri Magai í 2019. Í mars 2022 avgjørdi hægstirættur, at av tí
at Magai var eitt barn, tá ið óhappið hendi, skuldi hann leyslatast.
Magai er komin úr Suðursudan, og er meira avgjørdur nú enn áður
at hjálpa fólki í tílíkum støðum.

Bernardo Caal Xol, ein pápi og lærari úr Guatamala, arbeiddi
ótroyttiliga fyri at verja samfeløg ávirkað av vatnorkuverkætlanum
á ánni Cahabón, sum er í norðara parti av Guatamala. Fyri at
støðga hansara mannarættindaarbeiði, varð hann í novembur 2018
dømdur inn at sita í sjey ár. Dómurin var bygdur á falskar ákærur.
Yvir hálv millión av brøvum og undirskriftum vórðu skrivaðar fyri
Bernandi, og í mars 2022 varð hann leyslatin.

© Simone Dalmasso
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UM MANNARÆTTINDI
Eftir
ræðuligu
hendingarnar
undir
øðrum
veraldarbardaga savnaðust heimsins leiðarar. Teir
stovnaðu Sameindu Tjóðir, ST, so at slíkir ræðuleikar
ikki skuldu endurtaka seg. Í 1948 vórðu limalondini
komin
ásamt
um
Heimsyvirlýsingina
um
Mannarættindi
eina
lýsing
av
nøkrum
grundleggjandi rættindum, sum øll heimsins
menniskju skuldu hava.

Heimyvirlýsingin hevur, síðani hon varð samtykt,
virkað sum eitt amboð til at betra um støðuna hjá
menniskjum.
Mannarættindi
og
mannarættindasáttmálar virka sum leiðreglur fyri
lond, so tey virða og verja rættindini hjá borgarunum.
Mannarættindini skulu altíð verða hildin - ikki bara tá
ið tað hóvar teimum, ið sita við valdinum.

Aktivistar frá Amnesty Sveits
luttóku í Skriva fyri lív 2021.

YVIRLÝSINGIN SAMEINDU TJÓÐA UM
MANNARÆTTINDI
Eftir at Yvirlýsingin um Mannarættindi varð samtykt 10.
desembur í 1948, hevur hon verið bulurin undir altjóða
mannarættindum. Øll lond í heiminum hava játtað at binda
seg at yvirskipaðu grundreglunum í Yvirlýsingini.
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Yvirlýsingin
er
ikki
løgfrøðiliga
bindandi,
men
mannarættindi eru vorðin partur av altjóða lóg. Út frá
Yvirlýsingini eru sáttmálar gjørdir, sum meira nágreiniliga
lýsa ávís øki. Út av nýggju sáttmálum hava Føroyar skrivað
undir sjey sáttmálar (les meira á www.ummr.fo).
Yvirlýsingin
um
mannarættindi
og
aðrir
mannarættindasáttmálar eru grundarlagið hjá Amnesty
International at eggja stjórnum at virða mannarætti, og at
finnast at stjórnum, tá tær ikki gera tað.
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Mannarættindi eru okkara grundleggjandi frælsi og
verja, og kann sigast at vera ein grundregla fyri,
hvussu øll menniskju hava rætt at verða viðfarin og
tær skyldur, sum vit hava at fara við øðrum.
Grundarlagið undir okkara mannarættindum eru
meginreglur um virðing og javnrættindi - líkamikið
aldur, tjóðskap, kyn, kynsliga sannføring og samleika,
uppruna og trúgv.
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YVIRLÝSING SAMEINDU TJÓÐA UM MANNARÆTTINDI
Í EINFALDARI ÚTGÁVU

BORGARLIG RÆTTINDI
OG FRÆLSI

LØGFRØÐILIG
RÆTTINDI

SOSIAL RÆTTINDI

FÍGGJARLIG RÆTTINDI

POLITISK RÆTTINDI

MENTANARLIG RÆTTINDI
SAMHUGARÆTTINDI

Grein 1

Vit eru øll fødd fræls og javnlík

Grein 2

Øll hava hesi rættindi

Grein 3

Vit hava rætt til lív og at liva í frælsi og tryggleika

Grein 4

Vit hava frælsi frá trælkan

Grein 5

Vit hava frælsi frá píning

Grein 6

Vit eru vard av lógini

Grein 7

Vit eru líka fyri lógini

Grein 8

Vit hava rætt til hjálp, tá vit ikki eru rættvíst viðfarin

Grein 9

Vit skulu ikki setast í varðhald, fongsul ella sendast av landinum uttan góða orsøk

Grein 10

Vit hava rætt til rættvísa rættargong

Grein 11

Vit eru ósek til annað er prógvað

Grein 14

Vit hava rætt at fara til annað land at biðja um verju

Grein 12

Vit hava rætt til privatlív og rætt til eitt heim og familju

Grein 13

Vit hava frælsi at liva og ferðast í egnum landi og uttanlands

Grein 16

Vit hava rætt at giftast og hava eina familju

Grein 24

Vit hava rætt til hvíld og at taka okkum av løttum

Grein 26

Vit hava rætt til útbúgving og at ganga í barnaskúla

Grein 15

Vit hava rætt til tjóðskap

Grein 17

Vit hava rætt at eiga ognir og lutir

Grein 22

Vit hava rætt til tryggleika, eitt nú eitt heim og heilsuhjálp

Grein 23

Vit hava rætt til at arbeiða fyri eina rættvísa løn og at vera í fakfelagi

Grein 25

Vit hava rætt til eitt gott lív

Grein 18

Vit hava frælsi at trúgva tí, vit vilja

Grein 19

Vit hava frælsi at hugsa tað, vit vilja og at siga tað, vit hugsa

Grein 20

Vit hava frælsi at savnast

Grein 21

Vit hava rætt til at taka lut í landsins leiðslu

Grein 27

Vit hava rætt til at taka lut í mentanarlívinum í samfelagnum

Grein 28

Landaskil má vera, so at vit øll kunnu hava hesi rættindi og frælsi

Grein 29

Vit hava skyldu fyri øðrum, og eiga at verja rættindi og frælsi teirra

Grein 30

Ongin kann taka hesi rættindi og frælsi frá okkum

MEIRA ÚTGREINAÐAR ÚTGÁVUR AV YVIRLÝSINGINI ERU AT FINNA Á WWW.UN.ORG OG WWW.SNAR.FO
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UPPGÁVUR

VEIRÐ MÓTMÆLINI
HUGTØK
talufrælsi
savningarfrælsi
mannarættindaverjar og -aktivistar
UM HESA UPPGÁVUNA
Næmingarnir verða kunnaðir um málini, vit í 2022
skriva fyri. Tit fara at tosa um málini og tey
mannarættindi, ið knýta seg at málinum.
Luttakararnir verða eggjaðir at skriva brøv.
ÚRTØKA AV UPPGÁVUNI
Luttakararnir fara at:
læra um Skriva fyri lív
læra um einstøku søgurnar, sum vit í ár skriva
fyri
kanna rættindini í Heimsyvirlýsingini og hvussu
hesi knýta seg til málini og at mótmæla
luttaka í mannarættindaarbeiði
ALDUR: 12-15+
Vinarliga les søgurnar fyri at tryggja
tær, at tær hóska seg til luttakararnar.
TíÐ
1 tími. Kanska tú hevur tørv á meiri tíð til at skriva
brøvini, um tit fara tað.
FYRIREIKING
Prenta tað, tú skalt geva næmingunum. Les tilfarið.

1.

UM SØGURNAR

TILFAR
Tilfar at geva næmingunum:
kunning um sakirnar
kunning um at skriva brøv
Yvirlýsing um mannarættindi (einføldu útgávuna
ella aðra útgávu)
kunning um rættin at mótmæla
tilfar at skriva við og á
MEIRA KUNNING
Tak eitt stutt skeið á Amnesty Academy t.d. um
Skriva fyri lív ella rættin at mótmæla:
www.academy.amnesty.org/learn
Les um nýggja átakið "Protect the protest" á altjóða
heimasíðuni:
www.amnesty.org
Hygg eftir sjónbondum á Youtube t.d. um rættin at
mótmæla:
www.youtube.com/amnesty
Les meira um ST og mannarættindi á heimasíðuni
hjá Uttanríkis- og Mentamálaráðnum:
www.ummr.fo
Fá hugskot til undirvísing í mannarættindum á:
Amnesty Føroyar: www.amnesty.fo
Snar: www.snar.fo
ANNAÐ

Hesar venjingarnar eru eisini eitt høvi til at
viðgerða evnini, sum persónarnir, vit í ár skriva
fyri, hava mótmælt um.

20 MINUTTIR

Bið næmingarnar lesa um persónarnar. Tey fara síðani í bólkar og velja ein persón, sum tey tosa saman um.
Næmingarnir skulu:
skriva niður, hvat tey halda er órættvíst við viðfaringini av persóninum
fyrireika at leggja fram um hendan persón fyri hinum bólkunum
Bið so næmingarnar savnast aftur. Hvør bólkur skal siga frá um persónin, tey valdu, og tað, tey halda hava verið
órættvíst gjørt móti persóninum.

Valfrítt: um tit hava eitt heimskort, kanst tú biðja bólkarnar vísa á, hvaðani persónurin er.
Spyr næmingarnar at enda, um og hví tað er týdningarmikið at vit leggja í hesi fólkini, og
royna at broyta støðuna, tey eru komin í. Sig teimum, at mannarættindabrot kunnu henda
fyri øll og kring allan heimin. Tað er týdningarmikið at læra um hesi rættindini, at verja
rættindini og rættindini hjá øðrum.

2.

MÓTMÆLI OG MANNARÆTTINDI
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25 MINUTTIR

Spyr næmingarnar, hvat gongur aftur í søgunum. Um tey ikki sjálvi vísa á tað, kanst tú tosa við næmingarnar
um, at allir persónarnir hava mótmælt. Ger eitt hugarok saman við næmingunum um, hvat teir skilja við at
mótmæla.
hvat hugsa næmingarnir um, tá ið teir hoyra orðið ‘mótmæli’?
hvat er eitt mótmæli?
hví mótmæla fólk?
hvat er okkurt jaligt og okkurt neiligt, tey koma í tankar um í samband við mótmæli?
Gev næmingunum eintøk av Yvirlýsingini um Mannarættindi hjá ST (tað kann vera einfalda útgavan, sum er
herí ella t.d. hana, sum er á www.ummr.fo). Koyr næmingarnar í smærri bólkar og bið tey kanna, hvørji
rættindi tey ikki halda verða vird hjá persónunum, vit skriva fyri. Gev næmingunum eina løtu at seta saman
tað, tey hildu vera órættvíst við tey rættindi, sum tey finna í Yvirlýsingini. Tú kanst biðja næmingarnar í felag
siga, hvørjum tey hava funnið út av.
At enda kanst tú spyrja, hvat næmingarnir hava lært av hesum.
Greið næmingunum frá, hvussu rættindi hanga saman og hvussu vanvirðingin av rættinum at mótmæla eisini
kann ávirka onnur rættindi (m.a. talu- og savningarfrælsi). M.a. av hesi orsøk er tað eisini týdningarmikið at
verja rættin at mótmæla og harvið eisini verja onnur rættindi.

Limirnir í ungdómsfelagsskapinum
Wasanii Sanaa í
Kibera í Kenya
brúka sjónleik,
yrkingar og dans í
frálæru í
mannarættindum.
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3.

SKRIVA EITT BRÆV

Greið frá at fólkini, sum tey hava lært um, eru øll partur av átakinum
hjá Amnesty International Skriva fyri lív. Greið teimum frá Skriva fyri
lív, og at Amnesty heitur á fólk um at skriva brøv til fólkini, hvør
rættindi ikki verða vird. Og til myndugleikar í londunum um at tey
skulu virða rættindini hjá persónunum, vit skriva fyri.

15 MINUTTIR
Tú kanst vísa teimum sjónbond
av persónunum her:
www.amnesty.org/w4r-videos
(tey eru á enskum).

SKRIVA EITT BRÆV

Sig við næmingarnar, at brøvini verða send til persónarnar ella myndugleikarnar í landinum, persónarnir
búgva. Bið næmingarnar um at velja ein persón, sum tey skulu skriva fyri. Ein annar møguleiki er at velja ein
persón í felag.
Gev øllum pappír, og sig við næminarnar at ein persónlig áheitan til myndugleikarnar hevur størst ávirkan. Bið
tey skriva (vit hava eisini gjørt dømi um brøv):
okkurt stutt um seg sjálvi
hvat ørkymlar tey við støðuni
hví tey halda tað er týdningarmikið at virða mannarættindi
Ein persónlig heilsan til persónarnar skapa ugga og styrki. Gev næmingunum hugskot, hvat teir kunnu skriva:
okkurt stutt um seg sjálvi
at tey hava hoyrt um støðuna
okkurt, sum gevur ugga ella styrki
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Um onkur av næmingunum hevur hug at lesa sítt bræv upp, gev teimum so møguleikan. Tak saman um við at
spyrja næmingarnar, hvat teir hugsa eftir hetta.
Um tit skriva brøv, latið Amnesty Føroyum brøvini. Vit senda øll brøvini saman á rætta stað.

Pride-skrúvgonga í
Amsterdam í 2018.
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“Friðarlig mótmæli” er ein máti at útinna okkara rættindini. Vit hugtakinum
*friðarligt mótmæli" skilja við mótmæli uttan harðskap. Gjøgnum søguna
hava mótmæli givið fólki og samfelagsbólkum møguleikan at siga sína
hugsan, at vísa á ósemju, órættvísi og misbrúk umframt at krevja ábyrgd og
broytingar.
Mótmæli kunnu eisini verða sædd sum ein hóttan móti teimum, sum sita við
valdið. Serliga tá ið atfinningarnar stríða ímóti verandi stjórn ella støðu.
Heldur enn at viðgerða tað, ið verður mótmælt um, og at virka fyri at
samskifta um loysnir, svara summar stjónir aftur við sláa niður á friðarlig
mótmælisfólk.

© Grzegorz Żukowski

"Rætturin at mótmæla" er ikki eini rættindi, ið beinleiðis eru at finna í altjóða
mannarættindalógum. Vit finna ikki orðið "mótmæla" í t.d. Heimsyvirlýsingini
um Mannarættindi, men hetta merkir ikki, at hesin rætturin ikki er vardur av
mannarættindunum. Rætturin at mótmæla er tryggjaður av øðrum
rættindum, serliga rættinum at savnast og at siga sína hugsan. Til flestu
mótmæli savnast fólk at siga sína hugsan. Rætturin at savnast verjir ætlaðar
og spontanar samankomur av fólki í privata og almenna rúminum. Slík
savnan av fólki fevnir t.d. um politisk mótmæli, skrúvgongur, átøk í
samband við verkføll, setumótmæli, minningarløtur, mótmælisgongur, at
banka á grýtulok, mentanarlig ella átrúnarlig hátíðarhald og talgild mótmæl.
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RÆTTIN AT MÓTMÆLA

© Sergio Ortiz/Amnesty International

UM

MÓTMÆLISFÓLKI VERÐA KRIMINALISERAÐ
Friðarlig mótmæli kunnu t.d. órógva ferðsluna ella larma, men hóast
tað skulu mótmæli kunna halda áfram, um tey eru friðarlig.
Mannarættindaverjar kunnu vera fyri stórari hóttan - bæði sum
fyriskiparar ella luttakarar- tí ymiskt verður gjørt fyri at halda skil á
mótmælisgongum. Í fleiri londum verður vald, ræðsla og tilvildarliga
handtøka brúkt fyri at halda skil á og avmarka mótmælisfólkum og gongum.

Ovast til niðast: altjóða kvinnustríðsdagur í
Meksiko býi, 2017; Fólk við ymsum
upprunum mótmæla í Póllandi í 2019 í
samhuga við dómarar og ákærar; Hóast tað
varð sligið har niður á mótmælisfólkini,
mótmæltu hesar kvinnurnar í Sudan í
2019;Mótmælisfólk ílætin sum lgreglufólk í
einari mótmælisgongu til frama fyri fólkaveldií
Hong Kong í 2014.

Mótstøðufólk verða onkuntíð kallað kriminell ella ófriðarkroppar, og
onkuntíð verða tey skuldsett fyri lógarbrot og ákærd t.d. fyri at hava
gjørt skaða. Onkuntíð eru ákærurnar álvarsamari, og verða
mótmælisfólkini ákærd fyri yvirgang ella ófrið. Slíkar ákærur fáa fólk
ikki einans at tiga, og tí støðga við atfinningunum, men hetta tekur
møguleikan frá ávísum samfelagsbólkum at siga sína hugsan og at
mótmæla.
At kalla og ákæra mótmælisfólk á slíkan hátt er ikki einans ein roynd at støðga mótmælisfólkum, men forðar
eisini øðrum í at taka lut í mótmælinum og at vísa samhuga fyri tí, ið verður víst á ella arbeitt fyri. At handtaka,
varðhaldsfongsla og at ákæra friðarlig mótmælisfólk eru eisini mátar hjá stjórnum at vísa, hvussu slíkar støður
verða handfarnar. Tí køvir slík handfaring eisini aðrar atfinningar, sum fólk kundi havt um onnur viðurskifti.
Harumframt kann tað skapa ein ótta hjá borgarum og taka dirvið hjá teimum at siga sína hugsan, at vera
atfinningarsom ella at luttaka í mótmælum.
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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.

UM
AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International er ein altjóða felagsskapur við fleiri enn 10 milliónum
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 hjálpa 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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