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løgtingsmáli nr. 92/2018: Uppskot til samtyktar um at seta í gildi í Føroyum 27. januar sum 

almennan minningardag um Holocaust og onnur fólkadráp 

 

Jógvan á Lakjuni, løgtingsmaður, hevur lagt málið fram 1. februar 2019, og eftir 1. viðgerð 12. 

februar 2019 er tað beint Mentanarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 13. mars og 10. og 24. apríl 2019. 

 

Nevndin hevur undir viðgerðini havt fund við Róland og Elsu í Skorini og løgmann, Aksel V. 

Johannesen. 

 

1. november 2005 samtykti ST einmælt, við støði í Mannarættindasáttmálanum og 

Fólkadrápssáttmálanum frá 1948, at 27. januar skuldi vera altjóða minningardagur um Holocaust 

undir seinna heimsbardaga og øll onnur fólkadráp.  

  

Samstundis heitti ST á øll lond um at seta dagin í gildi sum almennan minningardag, soleiðis at 

komandi ættarlið kundu læra av søguni og forða fyri, at fólkadráp aftur vórðu framd.  

  

Fleiri lond hava bæði frammanundan og eftir tað sett ST-samtyktina í gildi, eisini ES sum 

stovnur.   

 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at bera so í bandi, at í Føroyum verður 27. januar settur í gildi 

sum almennur minningardagur teirra, sum hava latið lív í fólkadrápum. 

 

Dagurin eigur at verða ein námsfrøðiligur minningardagur, sum skal hava til endamáls at stimbra 

søguliga og etiska vitan um fólkadráp og skal somuleiðis kunna um tey viðurskifti, ið hótta 

fólkaræðið og elva til slíkar ræðuleikar. 

Talan er ikki um ein frídag, halgidag ella flaggdag, men ein upplýsandi dag um viðurskifti, ið 

hava við fólkadráp at gera. Dentur eigur at verða lagdur á at upplýsa um fólkadráp, at framleiða 

egið tilfar og at fáa týtt og lagað útlendskt tilfar til føroyskt. 

Søguliga tilfarið um Føroyar undir seinna heimsbardaga eigur at verða ment, og bæði gransking 

og upplýsing á øllum stigum í føroyska skúlanum kann gerast dyggari. 

Harafturat kann føroyski leikluturin orðast, hvussu vit kunnu verða partur av alheimsarbeiðinum 

at basa fólkadráp og ganga ímoti teimum kreftum, ið ynskja at týna fólkaræði. 

Løgtingið heitir á Mentamálaráðið og Nám at taka arbeiðið á seg at skipa fyri almennum degi 27. 

januar og at seta neyðugan pening av til hetta, so at undirvísingartilfar kann gerast, framsýningar 

og framførslur kunnu skipast, og at fáa skúlar, kommunur, søvn og viðkomandi partar at ganga 

saman um henda dag.  

 

Við hesum orðum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

 



 

 

Mentanarnevndin, 1. mai 2019 

 

   

Óluva Klettskarð   Rigmor Dam   Kristianna Winther Poulsen  
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