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Hoyringsskriv í samband við broytingar í revsi- og tilhaldslógini 

 

Felagið Føroyskir Sálarfrøðingar skal gera hesar viðmerkingar til broytingar í revsilógini (kynslig 

brotsverk) og tilhaldslógini. Felagið tekur undir við yvirskipaðu broytingunum í kapittul 24, ið herða 

revsingina fyri kynslig brotsverk, og broytingunum í tilhaldslógini, ið gera tað lættari at fáa tilhald hjá 

teimum, ið hava tørv á tí. 

 

Sálarfrøðiliga kunnu kynslig brotsverk hava álvarsamar langtíðar avleiðingar fyri tann órættaða og tey, 

ið varða av, og tí meta vit tað vera umráðandi, at tann órættaði fær møguleika fyri at fáa skjóta og fakligt 

væl grundaða sálarfrøðiliga hjálp. Av tí at avleiðingarnar av kynsligum brotsverkum aloftast eru bæði 

umfatandi og samansettar, eiga sálarfrøðingar við autorisatión og viðkomandi royndum at standa fyri 

hesari hjálp. Hjálpin eigur somuleiðis at vera óheft av, um viðkomandi meldar tilburðin/tilburðirnar ella 

ikki.  

 

Ofta gongur long tíð, áðrenn fólk eru til reiðar at siga øðrum, at tey hava verið fyri kynsligum ágangi – 

serliga um hetta er hent í barna- og ungdómsárunum. Samstundis kann vera trupult at gera upp við seg 

sjálva/n, um man vil melda ágangin. Longda fyrningarfreistin bøtir um møguleikan hjá hesum fólkum at 

melda brotsverkið, hóast long tíð er fráliðin. Heilt at avtaka fyrningarfreistina, sum eisini hevur verið 

frammi, er tó nakað, ið eftir okkara tykki krevur eitt gjøllari kjak, av tí at fyrimunir og vansar eru við 

hesum. Tað, sum vit meta umráðandi, er møguleikin fyri skjótari og hóskandi sálarfrøðiliga hjálp og 

stuðul.  

 

Sum nú er, er økið í alt ov stóran mun merkt av tilboðum, har fólk uttan viðkomandi útbúgving og uttan 

nakað slag av fakligum eftirliti standa fyri viðgerðini av teimum, ið hava verið fyri kynsligum 

brotsverkum. Hetta meta vit hetta vera bæði fakliga og etiskt sera óforsvarligt. Fyri tey, ið hava tørv á 

sálarfrøðiligari viðgerð orsakað av kynsligum brotsverkum, er alneyðugt, at viðgerðin fyrst og fremst er 

fakliga væl grundað og fleksibul, og at hon á henda hátt kann taka hædd fyri tørvinum hjá tí einstaka. 

Áhugafeløg og sjálvhjálparbólkar kunnu vera eitt supplerandi tilboð, men kann og skal ikki vera einasta 

alment fíggjaða tilboðið.  

 

Eftir okkara bestu fakligu sannføring má økið tí umskipast, soleiðis at vit betri og skjótari fáa hjálpt 

teimum, ið dagliga kenna sálarfrøðiligu avleiðingarnar av kynsligum brotsverkum og teirra avvarðandi. 

Á henda hátt kunnu vit eisini avmarka samfelagsligu útreiðslurnar, ið standast av langtíðar 

sálarfrøðiligum trupulleikum.  

 

Samstundis vilja vit heita á avvarðandi myndugleikar um at kunna bæði almenningin og fakpersónar (so 

sum sálarfrøðingar, sosialráðgevarar) um tað praktiska í at reisa ákærur, fáa tilhald o.s.fr., soleiðis at tað 

er greiðari, hvat einstaklingurin fer inn í, um hann ella hon t.d. velur at melda eitt mál um kynsligan 

ágang. 

 

Vit vilja fegin greiða frá okkara sjónarmiðum á fundi, um tit ynskja hetta. 

 

Vinarliga vegna nevndina 
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