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Ð v m m a U v ttin g

Brot úr ársfrágreidingini hjá Amnesty International 1997:

50 á r vid H eim syvirlýsin gin i
um M an n aræ ttin d i

aninesty
intemational
'

report i9W

o g 50 á r við m an n aræ ttin dabrotu m
Ársfrágreidingin hjá Am nesty International lýsir m annaræ ttindabrot í 141 londum
Fimti ár aftaná at Heimsyvirlý8ingin um Mannarættmdi varð samtykt, bída
offrini fyri mannarættindabrotum framvegis eftir
at síggja heimin uttan miskunnarloysi og órættvísi,
sum stjóm im ar lovaðu í
1948, segði Amnesty International í dag, tá ársfrágreidingin varð útgivin.
Ársfrágreiðingin, ið umfatar mannarættindabrot í
141 londum í 1997, lýsir
misgerðir, framdar av stjórnum og vápnaðum andstoðubólkum, sum umfata
dráp. tortur, “hvørvingar”
og fongsling av samvitskufangum.
“Fyri flestu fólk í heiminum er Heimsyvirlýsingin
um Mannarættindi lítið
annað enn tað.ið eitt pappír lovar,” segði Pierre Sane,
aðalskrivari i Amnesty Intemational ” Eitt lyftið, ið
ikki er hildið fyri tær 1,3
millionimar av fólkum,
sum stríðast fyri at yvirliva
fyri minni enn 1 US$ um
dagin; fyri tey 35.000 fólkini, sum hvønn dag doyggja
av føðslutroti og sjúkum, ið
kunnu fyribyrgjast; fyri
tær millionirnar av vaksnum, flestu teirra kvinnur,
sum hvørki duga at lesa
ella skriva; fyri teir samvitskufangar, sum sita í
fongslum í helminginum av
heimsins londurn, og fyri
torturoffrini i einum triðingi av heimsins londum.”
Drivnar av politiskum
sjálvsókni og egnu áhuga-

malum halda stjóm im ar á
at traðka á rættindini I\já
borgarum teirra fyri at
varðveita valdið og framíhjárættindini hjá teimum
fáu. Lutfalsliga nýtt og
ógvuliga skelkandi er, at
nakrar stjómir royna at
umbera hesa framferðina
við at seta spumingar við
tað grundsjónarmiðið, at
man narættindareglumar,
soleiðis sum tær eru lýstar
i Heimsyvirlýsingini um
Mannarættindi, eru algildar og ósbýtiligar.
Tusundtals mannarættinadaveijar kring í heiminum mótmæla hesum
sjónarmiðum, sum stjórnir
teirra bera fram - tað em
bæði menn. kvinnur og
Ijørn, sum vaga lív teirra
fyri at veija og fremja
mannarættindi hjá øðrum.
Mong teirra eru dripin,
“horvin”, fongslaði og pínd
fyri arbeiði teirra, og Amnesty Intemationa! vígir
hesum
djørvu
einstaklingum arsfragreiðingina í
ár.
Heimsyvirlýsingin
um
Mannarættindi hevur verið nevnd “heimsins best
fjaida loyndarmól”, hóast
stjórnir samdust um í
1948, aktivt at virka fyri
henni allastaðni, har tað
var gjørligt”, segdi Pierre
Sane. “Okkara átak fyri at
fremja Yvirlýsingina um
Mannarættindi. sum heldur fram til 10. desember fer
vónandi at broyta hetta.
“011 skylda vit øllum

offrunum, familjum teirra
og framtíðar ættarliðum at
vissa um , at tey næstu 50
árini veruliga uppliva, at
lyllid um ein betri heim
verður útint.”
I 1997 próvførdi Amnesty
International uttanrættarligar avrættingar í 55 londum og rættarligar avrættingar í 40 londum. Samviskufangar vóru í fongsli í
minst 87 londuin. Felagsskapurin skrásetti torturmál í 117 londum og
“hvørvingar” í 31 londum.
Tó trýr Amnesty International at røttu tølini í øllum hesum førunum eru
nógv størri.

Høvuðspunkt úr
heimspørtunum
A fr ik a
I 1997 førdu áhaldandi
vápnaðir samanbrestir og
framhaldandi sosial og politisk órógv til skelkandi
mannara*ttindabrot í Afrika. Fó íingu ábyrgdina fyri
hesi misbrot, og gemingsmennim ir hildu órevsaðir
á. I Cireat Lak» s økinum
vóru hópdráp umfatandi,
og mannarættindastøðan
versnaði framhaldandi. í
demokratiska
tjóðveldinum C'ongo forðaði nývalda stjómin kanningunum lyá Sameindu Tjóðunum um blóðbaðini í landinum. I L ib e ria vísti Am
nesty á tørvin fyri at kunna
staðfesta ábyrgd og fyri at
endurreisa stovnar til at

tryggja rættartrygdina og
altjóða
mannarættinda
standardar.
Torturur, tørvur á læknahjálp og ræðuligar, ómenniskjaligar ella mannminkandi
fongsulsumstøður
varó hildið at vera orsøk
inar til, at hundraðtals fólk
doyðu í 14 londum. Frælsi
ti! at úttala seg og frælsi til
at vera í felagsskapum
vóru álvarsliga skerd, og í
27 londum sótu samvitskufangar ella møguligir samvitskufangar í varðhaldi.
Kunt í Afrika gjørdist tjakið um syndarligu avleiðingam ar av kvinnuligari umskermg eitt
átroðkandi
mál, ið førdi við sær víttfevnandi órógv.
N oróu r- o g
Su óu ram erik a
Mál um tortur, ringa viðferð, “hvørvingar” og uttanrættarligar
avrættingar
vóru regluliga fráboðaði úr
Norður- og Suðuramerika,
har mannarættindaveijar
og tíðindafólk, sum meidaðu hesar og aðrar misgerðir, ofta sjálvi gjørdust
offur. í A r g e n tin a ng
M e x ic o vístu mál um hótt
anir, har tíðindafólk ferð
eftir ferð vóru hótt við
lívinum, at trygdardeildirnar annativørt vóru beinleiðis uppií hóttanunum
ella vóru vitandi um tær.
í M exico, har Zedillo foi
seti økti um luttøkuna av
herinum, tá lógir vóm
tvingaðar ígjøgnum, varð

When the state k ills ...
The death penalty v.human rights

ein týðilig økjan
av
torturmálum,
“hvørvingum” og uttanrættarligum
avrættingum, framdar av
limum í trygdardeildunum
ella av paramiliterum bólkum. í Cuba varð hildið, at
fleiri hundrað samvitskufangar vóru fongslaðir, tí at
stjómin lyá Fidel Castro
helt á við at rættvisgera
kúgan
av
politiskari
ósemju orsakað av áhaldandi illvilja frá USA. Høvuðsoffirini,
orsakað
av
ótryggu fíggjarstøðuni í
C olom b ia, vóm framvegis
sivil fólk, serliga bøndur í
ófriðarligum pørtum í landinum. Hundraðtals fólk
vórðu dripan av trygdardeildum ella paramiliteriskum bólkum, og minst
140 fólk “hvurvu” aítaná at
hava verið hildin í varðhaldi.
A sia
Undir 50 ára haldinum fyri
Heimsyvirlýsingini
um
Mannarættindi vóru mótmæli móti, at mannarættmdareglumar em algildar
og óbýtiligar, vanlig gjøgnum alt Asia-K yrrah a vsøk ið.
Amnesty
Intemational
stúrdi serliga fyri teimum
avleiðingum, sum figgjarkreppan í mongum londum
hevði á mannarættindastøðuna. Bólkar, íd vóru
figgjarliga illa fyri, fremmandaarbeiðarar, og etniskir
minnilutaholkar,
merktu
øll avleiðingamar av politisku og figgjarligu óvissuni.
Verkamenn i Kina. sum
mótmæltu
korruptiónin,
vórðu løstaðir av løgregluni
og fleiri vórðu handtiknir. í
In d on esia fór óhefti fakfelagsmaðurin
Muchtar
Pakpahan undir at sita sín
4 ára dom fyri friðarliga
virksemi sítt, og sjálvstøóug ákæra er eisini reist
móti honum fyri kollvelt-

E u rop a
Torturur og mishandlingar
framd av trygdardeildum,
løgregluni ella statsmyndugleikum vóm framvegis
vanligastu
mannarættindabrot, sum sagt er frá i
Europa. Boðað er frá málum ur 28 londum. Offur
doyðu aftaná tortur í minst
fimm europeiskum londum
í 1997; kortini vóm onkrar
positivar
broytingar
í
heimspartinum
í oktober undirskrivaði
Yeltsin, forseti, eina fyriskipan, sum bier við sær
stig fyri stig ábøtur av
fongsulsskipanini i Russiska S a m veld inu m , har
mál um tortur og mishandlingar, framdar av
yvirmonnum innan løgregluna og herin, vórðu
regluliga
fraboðað.
I

Á r s fr á g re id in g in frá A m n esty In tc rn a tio n a l fy r i
1997 e r nú k om in. I frá g r c id in g in i, sum um fatar
m a n n a ræ ttin d a b rot i 141 londum , v e rð u r |jós
v a r p a ð á m isg erð ir, ið fra m d a r e ru av stjórnu m o g
váp naðuni
u n dstoðubólku m . lle s a r
m is g c rð ir
u m fata d rá p , tortu r, b u rtu rfly tin g a r o g fo n g s lin g
av sam vitsk u fan gu m

T u rk a lan d i. har torturur
framhaldandi
var
víttfevnandi, hevði ein log, sum
stytti um tíðina, ið løgreglan hcvði loyvi til at
hava fólk í varðhaldi í
iandspørtum
í
undantaksstøðu, poøitiva ávirkan. Kortini sótu mong
framvegis í avbyrgdum
fangaholum, har tey cflir
øllum at tiøma vórdu pínd.
Umleið 1,4 m illiónir av
fólki ur B osnia-H erzeg o v in a vóru framhaldandi
flóttar t*Iia vóru fiutt innanlands orsakað av ófriði,
ella tí at tað ikki var nóg
trygt fyri tey at venda
heimaltur.
M iðcystu i'
f 1997 vórðu túsundtats
fólk fyri regluligum torturi
ella
ólógligum
avrættinguixi, og fingu noktað
minstamát av
rættvísi.
Hundraðtals
mál
um
órættvorðna
rættarfcrð
vórðu frálioðaói úr flestu
londum í Miðeystrj og Norðurafrika. Tað viðførdi víttfevnandi mannarættindabrot og eina týðandi øking

av deyðadómum og avrættingum.
I oktober kom Amnesty
Intemational saman við
øðrum mannarættindafelagsskapun við eini felags
áheitan um at kanna
mannarættindastøðuna í
A lg c ria . ST nevndin móti
torturi staðfesti, at avhoyringarhættir, ið nýttir vórðu
i Israel, vóru torturur.
Ræðuíigar og ómenniskjaligar rættarligar revsingar so sum amputatiónir,
flcingjan og steining vórðu
alagdar í fleiri londum við
Flógvan, teirra
millum
Iran . Saudi A r a b ia og
Ycm cn í R as al-K haim ah iSa m eind u Arabisku E m iratu num i, vórðu
ein kvinna ur S ri l.anku
og ein maður úr In d ia
dønui til ávikavist 130 og
90 koyrilsløg. Revsing við
fieingjan varð víðkaó til
fcrðslulógarhrot og biddan.
í E gy p ta la n d i styðjaði
hægstirættur avgerðini um
at banna kvinnuligari umskering at vera framd á
landssjukrahúsunum.

O lju p rísu rin sera lá g u r
Seks flógvalond
samdust týsdagin um
at minka samlaðu
oljuframleiðsluna við
nærum 415.000 føtum
av olju um dagin.
Hetta hevði við sær
eina knappliga øking í
prísinum av olju úr
Norðsjónum við 83
cent. Men stór óvissa
er kortini um oljuprísin í framtíðini, tí
hóast minkingina av
framleiðsluni í flógvalondunum, so slepst
helst ikki undan
prísføllum seinni
R ú n a k R e i s t h i i p __________
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andi virksemi. Herurin í
M ya n m ar hevur ábyrgdina av uttanrættarligum
avrættingum,
tvingsulsflytingum og píning av etniskum minniliutum.
Sagt er frá um túsundtals fólki, sum eru fongslaði
fyri teirra etniska uppmna
ella “ó-islamisku” framferð
í Afg h a n ista n , har torturur og ring viðferð eru
víttfevnandi. Tíggju túsundtais kvinnur em framhaldandi
afturhildnar í
heimum teirra av Taleban
fyriskipanini. í C'am bodia
vórðu minst 16 fólk dripin í
einum granatálopi á eina
friðarliga mótmælisgongu í
mars, og stjómardeildir
dmpu tilvildarliga meira
enn 43, sum vóru mistonkt
fyri at stuðla andstøðuni
aftaná juli-kvettið.
A u s tra lia fór undir lóggávu, sum effektivt loyvir
myndugleikunum at seta
til viks allar mannarættindasattmálar, sum áður
vórðu staðfestir av stjómini.

Ikki síðan oljukreppuna í
1986 hevur prisurin á olju
verið so lágur, sum hann
var týsdagin. Prísurin á
einum fati av olju var
seinnapartin týsdagin umleið 10,65 dollarar, og eygleiðarar vænta, at prisurin
kann falla enn meira, hóast
prísurin á norðsjóarolju fór
upp á 13,07 dollarar fyri
fatið týskvøldið.
- Nógv er tengt at,
hvussu stórar minkingar
OPEC londini kunnu semjast um hesaferð, og ikki
minst hvussu nógvar av
hesum minkingum gerast
veruleiki. Harafturat fer
gongdin í Asia at fáa avgerandi týdning fyri oljuprísin
í framtíðini, sigur leiðarin
av eygleiðarabólkinum hjá

norska oljufeiagnum Statoil, Tor Kartevold
Ein stórur partur av
valdinum liggur eisini í
hondunum á ráðharrunum
í felagsskapinum fyri oljuútflutningslond,
OPEC,
sum fara at hittast í Wien í
komandi viku.
í gjár hittsut hesir ráðharrar í høvuðsstaðnum í
Saudiarabia, Riyadh, fyri
at fyríreika fundin í V?ien,
og tað var á hesum fundinum at avgjørt varð at
skeija
oljuframleiðsluna
við 415.000 føtum um dagin.

Fram leiða meir
enn kvotuna
Iæiðarin fyri ráoljusøluna
hjá Saga Petrolium, Am stein Wigerstrand, heldur
tó ikki, at skerjingin er nóg
umfatandi og ivast í, um
sjálvt ein skeijing á 1
millión føt hevði verið nóg
mikið
- í dag framleiða OPEC
londini nógv meira av olju
enn semja var um á seinasta fúndi so seint sum í
mars. Hetta hóast oljuprísurin er minkaður síðan,
sigur Wigerstrand.
OPEC framleiðir í løtuni
28,2 milliónir føt av oyu um
dagin, men kvotan er einans 27,5 mill. føt.
Tor Kartevold heldur, at
óvissan kring OPEC fer at
føra við sær, at oljuprísimir
fara at iækka ígjøgnum
summarið.
- Marknaðurin fer hesaferð at fylgja við í tí, sum
OPEC fremur av skeijing-

um, áðrenn prísurin verður
hækkaður aflur. Tað kann
sjálvandi eisini henda, at
OPEC lærir av farnum
mistøkum og setir kvotuna
so langt niður, at marknaðurin svarar meira konstm ktivt aftur, men tað ber
ikki til at vita frammanundan, sigur Kartevold.

Búskapurin
í A s í h ávirkar
Hann stúrir eisini fyri
gongdini í Asia, og fyri
hvussu hendan fer at
ávirka heimsbúskapin.
- Gongdin í Asia fer at
fáa avleióingar fýri oljuprísin. Hesi seinastu árini
hevur
eflirspumingurin
eflir olju í Asia verið umleið
800.000 900.000 føt av olju
um árið. Helmingurin av

vøkstrinum í heimsins oljunýtslu er komin frá hesum
heimspartinum. Men nú er
hesin marknaður steðgaður upp, og tað fer at merkjast, sigur hann.
AHur handil av olju fer
fram í dollarum, og hesin
hevur, tíbetur fyri oljuídnaðin, flutt seg uppefiir hesa
seinastu tíðina, og tað
dempar avleiðingam ar av
oljuprísfallinum.
Hóast tað í løtuni fer
fram
ein
umfatandi
goymsla av olju kring
heimin, eru goymslumar
enn ikki fúllar. Tey bæði
norsku oljufeløgini Statoil
og Saga ætla framhaldandi
at goyma olju, tí tað rætt og
slætt loysir seg betur at
goyma oljuna til seinni sølu
enn at selja hana fyri undirprís nú.

F ló g v a lo n d in i samdust týsda gin um at m ink a
ofju fra m leió s lu n a v ið 415.000 føtum um d agin. M cn
tad g o n g u r s tr iltió at fáa m ark n aóin at fy lg ja ásettu
m ink ingunu m

