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Løgtingsmál nr. 54/2012: Uppskot til samtyktar um heildarætlan móti kynsligum ágangi 

 

Uppskot 

til 

samtyktar 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri Løgtingið frágreiðing um heildarætlan, 

sum viðger, hvørji átøk eru neyðug fyri at fyribyrgja og viðgera kynsligan ágang. 

   

Viðmerkingar 

Siðamisbrot er ein stórur menniskjaligur og samfelagsligur trupulleiki. Trupulleikin hevur ofta 

verið fjaldur, og hóast fleiri og fleiri traðka fram og siga sína søgu, so finst ein stór tigandi fjøld, 

sum er rakt og livir við sínum trupulleikum í einsemi. Avleiðingarnar kunnu vera lemjandi og 

ávirka lívsgóðskuna so negativt, at fólk enda í vónloysi. 

 

Í Føroyum hevur hetta evnið verið goymt í fleiri mansaldrar. Nú er tað komið fram í ljósið, og tað 

eigur ikki at sleppa inn aftur í myrkrið. 

 

Nógv dømi eru um, at fólk, sum ikki fáa røttu hjálpina, í ringasta føri kunnu enda úti i misnýtslu av 

alkoholi ella øðrum rúsandi evnum, kunnu gerast sálarsjúk og óarbeiðsfør. Harafturat koma tey 

árin, hetta hevur á sjálvskensluna og møguleikarnar at menna seg. Hesir pástandir eru eisini 

vísindaliga staðfestir saman við eini staðfesting av, at sálarligu løstirnir, sum standast av kynsliga 

áganginum, hava neilig langtíðarárin á lívsgóðskuna hjá fólki. 

 

Løgtingið hevur einmælt samtykt at fara undir at skipa arbeiði við at seta barnaváttanir í gildi í 

Føroyum. Í tingviðgerðini av tingmáli nr. 5/2012 um barnaváttanir komu nógv áhugaverd 

sjónarmið fram. Vìst varð millum annað á, at fremjanin av barnaváttanum ikki kundi standa 

einsamøll, men mátti síggjast sum partur av eini størri heild, har aðalmálið mátti vera at arbeiða 

fram móti eini null-hugsjón á økinum. 

 

Somuleiðis hava vit kanningina, sum er gjørd millum skúlanæmingar í 8. flokki í Føroyum. 

Sálarfrøðingurin Tóra Petersen hevur í síni kanning staðfest, at millum 8. floks næmingar hava 5,2 

% verið fyri kynsligari misnýtslu. Hetta samsvarar við 36 børn í einum árgangi. Hetta tal avdúkar, 

at vit hava ein stóran trupulleika, og kann geva ábendingar um, at fleiri hundratals føroyingar hava 

verið fyri hesi vanlagnu. Tí er avgerandi neyðugt, at tað almenna tekur henda stóra trupulleika í 

álvara. 

 

Vit hava góðar royndir av heildarætlanum. Millum annað er miðvísa arbeiðið, sum nú verður gjørt 

fyri at basa harðskapi í parlagnum, sprottið úr eini slíkari heildarætlan við einum politiskum 



fylgibólki. Heildarætlanin um harðskap í parlagnum kundi verið brúkt sum leistur at leggja arbeiðið 

tilrættis eftir.  

 

Umráðandi er, at ein heildarætlan samskipar arbeiðið at fyribyrgja og viðgera siðamisbrot í øllum 

ráðum. Mentamálaráðið varðar t.d av dagstovnaøkinum, fólkaskúlanum og útbúgvingarstovnum 

sum heild. Vinnumálaráðið varðar av arbeiðmarknaðinum. Heilsumálaráðið varðar av Gigni, 

psykiatriska deplinum og viðgerðartilboðum sum heild. Alamannamálaráðið varðar av 

Almannaverkinum o.s.fr. Innlendismálaráðið hevur rættarliga partin o.s.fr. Sostatt  hava øll hesi  

ráð sín part av uppgávuni at loysa. Tí mugu øll ráðini, relevantir stovnar og fakbólkar vera partar av 

ætlanini, so fólk ikki uppliva, at teirra trupulleikar ikki verða loystir, tí uppgávan dettur niður 

ímillum ymisku ráðini og stovnar. 

 

Kynsligur ágangur kemur fyri í øllum samfelagsbólkum. Í familjum, frítíðarfelagsskapum og 

nærumhvørvum eins og tilvildarligt. Nýggja tøknin ger tað eisini møguligt at misbrúka miðlarnar 

við t.d at seta seg í samband við børn yvir alnótina, eins og at útbreiða tilfar. Eisini á hesum økinum 

eigur heildarætlanin at koma við boðum um, hvussu forðast kann fyri hesum. 

Allastaðni, har valdsjavnvágin á ein ella annan hátt er skeiklað, er vandi fyri kynsligum ágangi. T.d 

kunnu eldri dement fólk, menningartarnað og onnur, sum eru tengd at fólki, sum eru um tey og 

hjálpa teimum,  vera í størri vanda enn onnur, sum betur megna at gera vart við seg. Tí eigur ein 

heildarætlan at røkka breitt og hava allar tættir við og eisini lýsa, hvørji átøk eru neyðug fyri henda 

partin av kynsligum ágangi, sum vit annars ikki hoyra so nógv um. 

Samgongan hevur víst á, at vit nú fara at seta eitt barnahús á stovn. Uppgávurnar hjá nýggja 

barnahúsinum eru sjálvsagdur partur  av heilarætlanini, og serliga at fáa greina ítøkiliga, hvussu 

barnahúsið skal virka og samstarva tvørfakliga 

 Tøgnin er brotin, sum varpaði ljós á stóru trupulleikarnar og avleiðingarnar av siðamisbroti. 

Gjøgnumgangandi var, at ov fá viðgerðartilboð eru, og at hetta er ein stórur bági. Avleiðingarnar 

kunnu vera óarbeiðsføri, misnýtsla av rúsevnum, sjúka, tunglyndi og  vánalig lívsgóðska sum heild. 

Eingin ivi er um, at viðgerandi parturin má raðfestast hægri, so fólk fáa hjálp til at koma ígjøgnum 

ta vanlukku, teimum hevur verið fyri. Tørv á viðgerð hava tey, sum eru rakt, tey, sum fremja 

kynsligan ágang, og familjur hjá hesum báðum.  

Víst hevur eisini verið á týdningin av at gera broytingar í mun til sjálva rættargongdina/avhoyr-

ingina, tá ið mál verða viðgjørd hjá dómsvaldinum. Millum annað tað, at tann, sum hevur framt 

kynsligan ágang, hevur møguleika at vera hjástaddur undir avhoyringini av barninum. Hetta mál 

eigur at vera viðgjørt í heildarætlanini, og víst eigur at verða á, hvørjar lógarbroytingar eru 

neyðugar at fremja fyri at tryggja, at tey, sum hava verið fyri kynsligum ágangi, ikki kenna ágang 

av sjálvari avhoyringini, og um aðrar lógarbroytingar eru neyðugar at fermja í rættarskipanini fyri at 

betra um rættartrygdina. 

Tað er av alstórum týdningi at seta í verk miðvísa fyribyrging og upplýsing um kynsligan ágang. 

Átøk fyri smábørn og foreldur hava her stóran týdning. Gigni er almennur stovnur, sum kemur í 

hvørt hús, og tað hevði verið natúrligt, at Gigni fekk møguleika at raðfesta hetta arbeiðið.  

Frammanundan seinasta løgtingsvali gjørdu tey kvinnuligu umboðini úr øllum flokkum eina 

yvirlýsing  “So ymiskar – og tó!”. Í yvirlýsingini vístu umboð úr øllum flokkum á, at eitt øki, sum 

vit øll kundu og áttu at fingið tvørpolitiskar semjur um, var millum annað at arbeiða móti kynsligum 

ágangi. 



Nógvir fakbólkar gera í dag eitt munagott arbeiði hesum viðvíkjandi. Tì átti ikki at verið neyðugt 

við nýggjum aktørum á økinum, men at samskipa og raðfesta tað arbeiðið, sum er í dag, og 

yvirskipað at fáa eina heildarætlan, har sett verður út í kortið, hvussu vit røkka eini null-hugsjón. 

 

Á Løgtingi, 22. november 2012 
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