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Mentamálaráðið            Tórshavn 25.09.2019 

Att: Jenis av Rana, landsstýrismaður 

 

Hoyr, ið er felagið fyri hoyribrekaða, vil hervið heita á tygum, um at tryggja, atkomu til sendingar í Kringvarpi 

Føroya fyri fólk, ið hava hoyribrek.  

Sambært hoerelsen.dk, hevur 6. hvør íbúgvi eitthvørt hoyribrek, og svarar hetta til umleið 8. 000 fólk í 

Føroyum. Vit í Hoyr harmast um, at øll hesi fólk, eru útihýst frá vanliga tíðindaflutninginum í Sjónvarpinum. 

Í 2014, álegði ST nevndin Føroya Landsstýrið at tryggja, at allar sendingar í sjónvarpinum, vóru atkomuligar 

fyri fólk, ið hava niðursetta hoyrn. 

Nú 5 ár seinni, kunnu vit, ið hava niðursetta hoyrn framvegis ikki fylgja við í tí, ið hendir í samfelagnum. Tað 

er okkara vón, at vit koma at síggja tíðindasendingar og allar sendingar, ið verða sendar í sjónvarpinum við 

teksti skjótast gjørligt. 

Nakrir glottar hava verið, Dagur og Vika og nakrar dokumentar-  og valsendingar hava verið tekstaðar – tó 

ikki sama dag, men í fyrsta lagi dagin eftir, ella nakrar dagar seinni. Tað vil siga, at hoyribrekaða eru óvitandi 

um tað kjak, ið kann taka seg upp í kjalarvørrinum av eini sending og tá tey, dagin eftir ella fleiri dagar eftir, 

gerast varug við sendingina, hevur kjaki lagt seg.  

Nevndin í Hoyr er mannað við fólki, ið hava niðursetta hoyrn, tinnitus og ein avvarðandi hjá einum barni við 

CI, og tí vita vit hvussu niðrandi tað er, ikki at hava somu mannarættindi sum øll onnur. 

Nú samgongan boðar frá, at man ynskir eitt samfelag í serflokki, er tað okkara vón, at vit eisini eru írokna 

hendan serflokk. 

Vit heita tí á Mentamálaráðið um at tryggja at ein ávís upphædd á fíggjarlógini, so Kringvarp Føroya skal seta 

ein ella tveir tekstara í starv, og á hendan hátt tryggja at vit, ið bera hoyribrek, verða javnsett við øll onnur. 

Saman við hesum skrivi er ein kostnaðarmeting fyri, hvat ein tekstari kostar um árið, og er hendan upphæddin 

ikki serliga høg í mun til tað, tað annars kostar at reka Kringvarpið. 

Vit vóna, at tygum taka okkara áheitan í álvara, so vit endiliga í 2019 kunnu verða javnsett við onnur. Vit 

gjalda øll kringvarpsgjald, tó uttan at fáa somu sømdir. 

Við vón um at frætta aftur sum skjótast. 

 

Vinarliga heilsan 

Majbritt Jacobsen, forkvinna  / Hoyr 

Teldupostur: hoyr@olivant.fo 

 


