
Niðurstøðurnar frá hoyringini í barnarættindum almannakunngjørdar   

Føroyar vóru til hoyring í ST 15. september í sambandi við sáttmálan um barnarættindi, sum hevur 

verið í gildið fyri Føroyar síðani 1993. 

Serfrøðinganevndin, sum stendur fyri eftirlitinum av íverksetan av sáttmálanum hevur nú gjørt sínar 

niðurstøður, sum eru almannakunngjørdar á heimasíðuni hjá ST hásendiharranum fyri 

mannarættindi.  

Serfrøðinganevndin fegnast um, at Føroyar síðani seinastu hoyring hava tikið undir við 

sáttmálaískoytinum um at basa barnasølu, barnaprostitión og barnapornografi, og at Føroyar hava 

sett í verk eina heildarætlan at basa harðskapi í nærsambondum.  

Nevndin vísir eisini á viðurskifti, ið tey heita føroyskar myndugleikar at hyggja at. 

Heitt verður á landsmyndugleikarnar um at tryggja at lóggáva og fyriskipanir eru í trá við 

meginreglurnar og ásetingarnar í barnarættindasáttmálanum, og at atlit verða tikin at børnum, tá ið 

nýggj lóggáva verður gjørd. Eisini heitir nevndin á føroyskar myndugleikar um at menna ein 

politikk og eina strategi við ítøkiligum tíðarásetingum og málum fyri, hvussu 

Barnarættindasáttmálin verður settur í gildi í innlendis lóggávu.  

Nevndin mælir somuleiðis til, at bøtt verður um innsavnanina av hagtølum og við støði í hesum 

gjølla at greina íverksetanina av Barnarættindasáttmálanum. Dátur eiga at verða savnaðar regluliga 

og nýttar í politikkum og átøkum at basa fátækradømi, harðskapi og ágangi.  

Nevndin mælir sum heild til, at arbeiðið við at innsavna og greina dátur framhaldandi verður styrkt 

innan øll øki fevnd av sáttmálanum, og sundurgreinað viðvíkjandi aldri, kyni og tjóðarsamleika.  

Serfrøðinganevndin fegnast um tey tiltøk, ið eru sett í verk at basa kynsligum ágangi mótvegis 

børnum, og mælir til, at stig beinanvegin verða tikin til tess at tryggja at kunning, um fráboðan av 

kynsligan ágangi, er tøk á øllum stigum í skúlanum og í miðlatilfari ætlað børnum.  

Nevndin fegnast um, at børn hava atgongd til ráðgeving umvegis telefon, og mælir til, at 

ráðgevingin verður formaliserað og at tænastan fær neyðuga starvsfólkaorku, umframt fíggjarligt og 

tekniskt tilfeingi, soleiðis at tænastan kann veitast alt samdøgrið. 

Víst verður á, at lógin um fosturtøku eigur at verða dagførd so at gentur í Føroyum fáa somu 

atgongd til trygga og lógliga fosturtøku sum gentur í Danmark. 



Eisini mælir nevndin til at seta í verk nágreinilig tiltøk at basa barnafátækradømi, serliga við atliti at 

børnum hjá støkum uppihaldarum.  

At enda verður heitt á føroyskar myndugleikar um at tryggja, at ásetingarnar í sjálvbodna 

sáttmálaískoytinum verða settar í verk, og at greitt verður frá hesum  í næstu frágreiðing, sum skal 

latast ST nevndini í august 2023.  

Niðurstøðurnar og tilmælini eru send víðari til avvarðandi myndugleika, í hesum førinum 

Lógartænastuna á Løgmansskrivstovuni, sum hevur fakligu ábyrgdina av lógarmálum, 

Almannamálaráðið, sum umsitur almannamál, harímillum barnaverndarøkið,  Heilsumálaráðið, sum 

m.a. umsitur sjúkrahúsverkið og Uttanríkis- og vinnumálaráðið, sum varðar av altjóða sáttmálum.  

 

 


