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Røða, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, tíðindafundur, framløga av kanning, 20/5-2021 

 

Vælkomin øll, og takk fyri, at tit eru komin at lýða á, nú vit leggja úrslitini fram av hesi stóru á 

áhugaverdu kanning, sum Setrið hevur gjørt fyri okkum. 

Almenna arbeiðið at basa harðskapi og ágangi hevur eftirhondini nøkur ár á baki. 

   

Ein heildarætlan varð gjørd - og síðani 2012 hevur verið arbeitt her í AMR við at seta í verk tey 

átjan átøkini í Heildarætlan um harðskap í parløgum og nærsambondum. 

Og síðani 2015 hevur samstundis verið arbeitt sambært Heildarætlan um kynsligan ágang (tann 

bláa). 

Alt hetta arbeiðið er saman kent undir heitinum Sig frá.   

Nógv átøk hava verið, og tað verður torført at nevna øll. 

Í stóran mun hevur dentur verið lagdur á upplýsing og kunning.  

Opinleikin er blivin størri, og tað er týdningarmikið, at vit duga og tora at seta orð á hesi viðurskifti, 

sum fyri bara fáum árum síðani ikki vórðu tikin uppá tunguna í almenna rúminum. 

Vit hava eisini sett á stovn viðgerðartilboð, og umleið tvey hundrað fólk hava hesi seinastu árini 

fingið ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð – antin tí, at tey hava seinárin av kynsligum ágangi í 

barnaárunum, ella tí tey hava framt harðskap.   

Tá arbeiðið byrjaði, vistu vit ikki rættiliga hvussu støðan var.  

Sjálvandi høvdu vit eina ábending. 

Men – sum so ofta: Vit høvdu eingi tøl at vísa á. 

Meðan hesi ymisku átøkini eru framd ella sett í verk, er tað tó blivið meira og meira greitt, at 

stórur tørvur er á, at arbeiðið heldur fram. 

Spurningurin er so – hvussu skal hetta gerast? 

Skulu vit halda fram á somu kós? 

Skulu vit leggja á annan bógv? 

Skulu vit gera meira? 

Ella kanska minni? 

Tað kann vera ein avbjóðing at planleggja og fokusera arbeiðið og leggja ætlanir, tá vit ikki hava 

nóg góða vitan um tey ymisku økini. 

Tí eri eg so sera fegin um, at vit nú hava fingið gjørt hesa stóru kanning, sum altso lýsir, hvussu tey, 

sum eru vaksin í dag, høvdu tað sum børn. 
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Og eg eri eisini fegin um at kunna siga, at vit fara at halda fram við hesum kanningararbeiði. 

Tí longu í ár er ætlanin at gera eina kanning av børnum og ungum: Hvussu er støðan í mun til 

harðskap og ágang hjá teimum, sum eru børn og ung í Føroyum í dag? 

Ætlanin er, at vit skulu gera slíkar kanningar við jøvnum millumbili. 

Tí við at fáa hagtøl og við at lýsa eitt øki væl og virðiliga, kunnu vit betri bøta um støðuna. 

Og soleiðis hjálpa fleiri fólkum á besta hátt. 

Akkurát hetta,  vóni eg eisini kemur burturúr, nú vit fáa at síggja úrslitini av hesari kanningini. 

So eg fari at geva Hera Joensen og Hera á Rógvi orðið – gerið so væl!! 


