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UMMÆLI HEIMSINS BESTU TÍÐINDI

Lív Reynheim

Heimsins Bestu Tíðindi byrjaði sum eitt 
átak í Keypmannahavn í 2010. Átakið var 
ætlað at lýsa støðuna í triðja heiminum frá 

tíðarhóskandi sjónarhornum, eftir at ein 
umfatandi kanning vísti á, at danir vanliga 
halda støðuna í menningarlondum vera 
nógv verri, enn hon á mangan hátt er. Síðani 
hava Heimsins Bestu Tíðindi spjatt seg til 
fleiri lond í Europa, og í løtuni fáa tíðindini 
stóra undirtøku á alsamt fleiri sosialum 
miðlum. Við uppbyggjandi tíðindum vilja 
tey, at so mong sum yvirhøvur gjørligt vera 
kunnug við heimsmálini. Orsøkin til hetta 
er, at tess fleiri vita hvar menning fer fram 
og hvørjar loysnir hjálparfelagskapir fáa at 
rigga, tess fleiri fáa møguleikan at veita hjálp 
og stuðla teimum.

Heimsins Bestu Tíðindi er ikki ein 
fjølmiðil, sum ikki vil kennast við ófrið, 
terror ella annan ræðuleika, men arbeiðir 
við konstruktivum tíðindavirksemi, sum 

annars ikki fær nógvan ans í stóru miðlunum. 
Tað er rætt, at talið á flóttum ikki hevur 
verið hægri síðani Seinna Veraldarbardaga, 
og at hættisligi ófriðurin í Miðeystri hevur 
við sær, at mannarættindini verða brotin 
ferð eftir ferð. Men hetta gevur ikki eina 
heildarfatan av heimstøðuni, sum hon sær 
út í løtuni. Endamálið hjá felagsskapinum er 
ikki at varpa jalig tíðindi, men at greiða frá 
heimsfevnandi framgongd – at vísa áhuga 
fyri tí konstruktivu menning, sum eisini sæst 
taka seg fram í løtuni. Tey stuttu tíðindini 
geva høvi til ein lítlan steðg frá døprum 
altjóða tíðindalesnaði og frá føroyska 
kjakinum um EFFOdeildina og 
fiskivinnuna.
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Kanska stendur ikki 
so illa til kortini

Komandi mikudagar verður nú møguligt at lesa tíðindi í Dimmalætting, har dentur 
verður lagdur á burðardygga menning og framgongd í heiminum – við serligum atliti til 

menningarlond. Tíðindini vera borin fram í samstarvi við Heimsins Bestu Tíðindi, ið er ein 
sjálvstýrdur danskur felagsskapur, sum arbeiðir við konstruktivum tíðindavirksemi og átøkum. 

Felagskapurin fremur kunning um mannagongdina hjá Sameindu Tjóðum at náa teimum 17 
heimsmálunum fyri burðardyggari framgongd (sí mynd). Málini snúgva seg í høvuðsheitum 

um, hvussu einstaklingar, felagsskapir, fyritøkur og lond í felag kunnu loysa nakrar av 
alheimsins størstu trupulleikum, so sum fátækradømi, ójavna og veðurlagsbroytingum


