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When the state kills...
The death penalty v.human rights

og 50 ár við mannarættindabrotum
Ársfrágreidingin hjá Amnesty International lýsir mannarættindabrot í 141 londum

Fimmti ár e ftir  at H fim ayvirlýsingin  um lMannara‘ ttin d i« varð samtykt, híða o ffrin i fyr i manna- 
rættindahrotum framv€*ffis e ftir  at síggjii heim in uttan m iskunnarloysi og  órættvísi, sum stjórnirnar 
lovaóu í 1948

Fimti ár aftaná at Heims- 
yvirlý8ingin um Manna- 
rættmdi varð samtykt, bída 
offrini fyri mannarætt- 
indabrotum framvegis eftir 
at síggja heimin uttan mis- 
kunnarloysi og órættvísi, 
sum stjómimar lovaðu í 
1948, segði Amnesty Inter- 
national í dag, tá ársfrá- 
greidingin varð útgivin.

Ársfrágreiðingin, ið um- 
fatar mannarættindabrot í 
141 londum í 1997, lýsir 
misgerðir, framdar av stjór- 
num og vápnaðum and- 
stoðubólkum, sum umfata 
dráp. tortur, “hvørvingar” 
og fongsling av samvitsku- 
fangum.

“Fyri flestu fólk í heim- 
inum er Heimsyvirlýsingin 
um Mannarættindi lítið 
annað enn tað.ið eitt papp- 
ír lovar,” segði Pierre Sane, 
aðalskrivari i Amnesty In- 
temational ” 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 fólk- 
ini, sum hvønn dag doyggja 
av føðslutroti og sjúkum, ið 
kunnu fyribyrgjast; fyri 
tær millionirnar av vaks- 
num, flestu teirra kvinnur, 
sum hvørki duga at lesa 
ella skriva; fyri teir sam- 
vitskufangar, sum sita í 
fongslum í helminginum av 
heimsins londurn, og fyri 
torturoffrini i einum trið- 
ingi av heimsins londum.”

Drivnar av politiskum 
sjálvsókni og egnu áhuga-

malum halda stjómimar á 
at traðka á rættindini I\já 
borgarum teirra fyri at 
varðveita valdið og fram- 
íhjárættindini 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 algild- 
ar og ósbýtiligar.

Tusundtals mannarætt- 
inadaveijar kring í heim- 
inum 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 Am- 
nesty Intemationa! vígir 
hesum djørvu einstak- 
lingum arsfragreiðingina í 
ár.

Heimsyvirlýsingin um 
Mannarættindi hevur ver- 
ið 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 held- 
ur 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 uttanrættar- 
ligar avrættingar í 55 lond- 
um og rættarligar avrætt- 
ingar í 40 londum. Sam- 
viskufangar vóru í fongsli í 
minst 87 londuin. Felags- 
skapurin skrásetti tortur- 
mál í 117 londum og 
“hvørvingar” í 31 londum. 
Tó trýr Amnesty Inter- 
national at røttu tølini í øll- 
um hesum førunum eru 
nógv størri.

Høvuðspunkt úr 
heimspørtunum 
A frika
I 1997 førdu áhaldandi 
vápnaðir samanbrestir og 
framhaldandi sosial og po- 
litisk órógv til skelkandi 
mannara*ttindabrot í Afri- 
ka. Fó íingu ábyrgdina fyri 
hesi misbrot, og gemings- 
mennimir hildu órevsaðir 
á. I Cireat Lak» s økinum 
vóru hópdráp umfatandi, 
og mannarættindastøðan 
versnaði framhaldandi. í 
demokratiska tjóðveldi- 
num C'ongo forðaði ný- 
valda stjómin kanningun- 
um lyá Sameindu Tjóðun- 
um um blóðbaðini í land- 
inum. I L iberia  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 lækna-
hjálp og ræðuligar, ómenn- 
iskjaligar ella mannmink- 
andi 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 samvitsku- 
fangar ella møguligir sam- 
vitskufangar í varðhaldi. 
Kunt í Afrika gjørdist tjak- 
ið um syndarligu avleiðing- 
amar av kvinnuligari um- 
skermg eitt átroðkandi 
mál, ið førdi við sær vítt- 
fevnandi órógv.

Noróur- og 
Suóuramerika
Mál um tortur, ringa við- 
ferð, “hvørvingar” og uttan- 
rættarligar avrættingar 
vóru regluliga fráboðaði úr 
Norður- og Suðuramerika, 
har mannarættindaveijar 
og tíðindafólk, sum meid- 
aðu hesar og aðrar mis- 
gerðir, ofta sjálvi gjørdust 
offur. í A rgen tina ng 
M exico vístu mál um hótt 
anir, har tíðindafólk ferð 
eftir ferð vóru hótt við 
lívinum, at trygdardeildir- 
nar annativørt vóru bein- 
leiðis uppií hóttanunum 
ella vóru vitandi um tær.

í Mexico, har Zedillo foi 
seti økti um luttøkuna av 
herinum, tá lógir vóm 
tvingaðar ígjøgnum, varð

Oljuprísurin sera lágur

ein týðilig økjan av 
torturmálum, “hvørving- 
um” og uttanrættarligum 
avrættingum, framdar av 
limum í trygdardeildunum 
ella av paramiliterum bólk- 
um. í Cuba varð hildið, at 
fleiri hundrað samvitsku- 
fangar vóru fongslaðir, tí at 
stjómin lyá Fidel Castro 
helt á við at rættvisgera 
kúgan av politiskari 
ósemju orsakað av áhald- 
andi illvilja frá USA. Høv- 
uðsoffirini, orsakað av 
ótryggu fíggjarstøðuni í 
Colombia, vóm framvegis 
sivil fólk, serliga bøndur í 
ófriðarligum pørtum í land- 
inum. Hundraðtals fólk 
vórðu dripan av trygdar- 
deildum ella paramiliter- 
iskum bólkum, og minst 
140 fólk “hvurvu” aítaná at 
hava verið hildin í varð- 
haldi.

Asia
Undir 50 ára haldinum fyri 
Heimsyvirlýsingini um 
Mannarættindi vóru mót- 
mæli móti, at mannarætt- 
mdareglumar em algildar 
og óbýtiligar, vanlig gjøgn- 
um alt Asia-Kyrrahavs- 
økið.

Amnesty Intemational 
stúrdi serliga fyri teimum 
avleiðingum, sum figgjar- 
kreppan í mongum londum 
hevði á mannarættinda- 
støðuna. Bólkar, íd vóru 
figgjarliga illa fyri, fremm- 
andaarbeiðarar, og etniskir 
minnilutaholkar, merktu 
øll avleiðingamar av polit- 
isku og figgjarligu óvissuni.

Verkamenn i Kina. sum 
mótmæltu korruptiónin, 
vórðu løstaðir av løgregluni 
og fleiri vórðu handtiknir. í 
Indonesia fór óhefti fak- 
felagsmaðurin Muchtar 
Pakpahan undir at sita sín 
4 ára dom fyri friðarliga 
virksemi sítt, og sjálv- 
støóug ákæra er eisini reist 
móti honum fyri kollvelt-

andi virksemi. Herurin í 
M yanm ar hevur ábyrgd- 
ina av uttanrættarligum 
avrættingum, tvingsuls- 
flytingum og píning av etn- 
iskum minniliutum.

Sagt er frá um túsund- 
tals fólki, sum eru fongslaði 
fyri teirra etniska uppmna 
ella “ó-islamisku” framferð 
í Afghanistan, har tortur- 
ur og ring viðferð eru 
víttfevnandi. Tíggju tús- 
undtais kvinnur em fram- 
haldandi afturhildnar í 
heimum teirra av Taleban 
fyriskipanini. í C'ambodia 
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.

Australia fór undir lóg- 
gávu, sum effektivt loyvir 
myndugleikunum at seta 
til viks allar mannarætt- 
indasattmálar, sum áður 
vórðu staðfestir av stjóm- 
ini.

Europa
Torturur og mishandlingar 
framd av trygdardeildum, 
løgregluni ella statsmynd- 
ugleikum vóm framvegis 
vanligastu mannarætt- 
indabrot, sum sagt er frá i 
Europa. Boðað er frá mál- 
um 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 fyri- 
skipan, sum bier við sær 
stig fyri stig ábøtur av 
fongsulsskipanini i Russ- 
iska Samveldinum, har 
mál um tortur og mis- 
handlingar, framdar av 
yvirmonnum innan løg- 
regluna og herin, vórðu 
regluliga fraboðað. I

Ársfrágreid ing in  frá  Amnesty Intcrnational fyri 
1997 er nú komin. I frágrcid ingin i, sum umfatar 
m annaræ ttindabrot i 141 londum, verður |jós 
varpað á m isgerðir, ið fram dar eru av stjórnum og 
vápnaðuni undstoðubólkum. llesar m isgcrð ir 
umfata dráp, tortur, burturflytingar og  fongsling 
av samvitskufangum

Turkalandi. har torturur
framhaldandi var vítt- 
fevnandi, hevði ein log, sum 
stytti um tíðina, ið løg- 
reglan hcvði loyvi til at 
hava fólk í varðhaldi í 
iandspørtum í undan- 
taksstøðu, poøitiva ávirk- 
an. Kortini sótu mong 
framvegis í avbyrgdum 
fangaholum, har tey cflir 
øllum at tiøma vórdu pínd. 
Umleið 1,4 milliónir av 
fólki ur Bosnia-Herze- 
govina vóru framhaldandi 
flóttar t*Iia vóru fiutt inn- 
anlands orsakað av ófriði, 
ella tí at tað ikki var nóg 
trygt fyri tey at venda 
heimaltur.

M iðcystui'
f 1997 vórðu túsundtats 
fólk fyri regluligum torturi 
ella ólógligum avrætt- 
inguixi, og fingu noktað 
minstamát av rættvísi. 
Hundraðtals mál um 
órættvorðna rættarfcrð 
vórðu frálioðaói úr flestu 
londum í Miðeystrj og Nor- 
ðurafrika. Tað viðførdi vítt- 
fevnandi mannarættinda- 
brot og eina týðandi øking

av deyðadómum og avrætt- 
ingum.

I oktober kom Amnesty 
Intemational saman við 
øðrum mannarættindafel- 
agsskapun við eini felags 
áheitan um at kanna 
mannarættindastøðuna í 
A lgcria. ST nevndin móti 
torturi staðfesti, at avhoyr- 
ingarhættir, ið nýttir vórðu 
i Israel, vóru torturur.

Ræðuíigar og ómenn- 
iskjaligar rættarligar revs- 
ingar so sum amputatiónir, 
flcingjan og steining vórðu 
alagdar í fleiri londum við 
Flógvan, teirra millum 
Iran. Saudi Arab ia og 
Ycmcn í Ras al-Khai- 
mah iSameindu Arab- 
isku Emiratunumi, vórðu 
ein kvinna ur Sri l.anku 
og ein maður úr Ind ia 
dønui til ávikavist 130 og 
90 koyrilsløg. Revsing við 
fieingjan varð víðkaó til 
fcrðslulógarhrot og biddan. 
í Egyptalandi styðjaði 
hægstirættur avgerðini um 
at banna kvinnuligari um- 
skering at vera framd á 
landssjukrahúsunum.

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 olju- 
prísin í framtíðini, tí 
hóast minkingina av 
framleiðsluni í flógva- 
londunum, so slepst 
helst ikki undan 
prísføllum seinni
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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 um- 
leið 10,65 dollarar, og eyg- 
leiðarar 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 semj- 
ast um hesaferð, og ikki 
minst hvussu nógvar av 
hesum minkingum gerast 
veruleiki. Harafturat fer 
gongdin í Asia at fáa avger- 
andi týdning fyri oljuprísin 
í framtíðini, sigur leiðarin 
av eygleiðarabólkinum hjá

norska oljufeiagnum Stat- 
oil, Tor Kartevold

Ein stórur partur av 
valdinum liggur eisini í 
hondunum á ráðharrunum 
í felagsskapinum fyri olju- 
útflutningslond, OPEC, 
sum fara at hittast í Wien í 
komandi viku.

í gjár hittsut hesir ráð- 
harrar í høvuðsstaðnum í 
Saudiarabia, Riyadh, fyri 
at fyríreika fundin í V?ien, 
og tað var á hesum fund- 
inum at avgjørt varð at 
skeija oljuframleiðsluna 
við 415.000 føtum um dag- 
in.

Framleiða 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 sein- 
asta fúndi so seint sum í 
mars. Hetta hóast oljuprís- 
urin er minkaður síðan, 
sigur Wigerstrand.

OPEC framleiðir í løtuni 
28,2 milliónir føt av oyu um 
dagin, men kvotan er ein- 
ans 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 hesa- 
ferð 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 markn- 
aðurin svarar meira kon- 
stmktivt aftur, men tað ber 
ikki til at vita framman- 
undan, sigur Kartevold.

Búskapurin 
í A s íh  ávirkar
Hann stúrir eisini fyri 
gongdini í Asia, og fyri 
hvussu hendan fer at 
ávirka heimsbúskapin.

-  Gongdin í Asia fer at 
fáa avleióingar fýri olju- 
prísin. 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 olju- 
nýtslu er komin frá hesum 
heimspartinum. Men nú er 
hesin marknaður steðgað- 
ur upp, og tað fer at merkj- 
ast, sigur hann.

AHur handil av olju fer 
fram í dollarum, og hesin 
hevur, tíbetur fyri oljuídn- 
aðin, flutt seg uppefiir hesa 
seinastu tíðina, og tað 
dempar avleiðingamar 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 und- 
irprís nú.

Flógva lond in i samdust týsdagin um at m inka 
ofju fram leiósluna v ið  415.000 føtum um dagin. Mcn 
tad gongur str iltió  at fáa m arknaóin at fy lg ja  ásettu 
m inkingunum


