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Heildarætlan um harðskap í parlagi og nærsambondum 

Á kvinnudegnum 8. mars 2011   
  

Landsstýriskvinnan í mentamálum, Helena Dam á Neystabø, segði m.a. soleiðis á 

tíðindafundi í Tingnesi um heildarætlanina um harðskap í parlagi og nærsambondum:  

 

“Eg fegnist veruliga um, at Føroyar nú eisini hava fingið eina heildarætlan at fyribyrgja 

harðskapi í parlagi og í nærsambondum. Hetta byrjaði sum ein verkætlan, ið hevði til 

endamáls at steðga harskapi móti kvinnum – eisini í Føroyum.  

 

Tað fokussið muga vit sjálvandi ikki gloyma.  

 

Men ásannandi at harðskapur rakar fleiri enn offurið, ikki minst tey óseku børnini, er tað 

rætt eisini at stíla breiðari. Í allari upplýsing, eygleiðing, fyribyrging og fráboðan hevur 

útbúgvingar- og skúlaskipanin ein týðandi leiklut.  

 

Tað ásanni eg sum landsstýriskvinna í mentamálum, og í tann mun útbúgvingarskipanin 

kann varpa ljós á hetta tabuevnið, eins og útbúgva fakbólkar og yrkisbólkar rætt, so eiga 

vit at gera tað. 

 

Tað fyrsta er sjálvandi at seta orð á okkara part av málsetninginum, á okkara part av 

samlaðu sektorábyrgdini. Tí í hesum máli er av sonnum talan um tvørgangandi 

vandamál, sum eingin myndugleiki ella einstaklingur kann loysa einsamallur.  

 

Vit orða í Mentamálaráðnum í løtuni námsætlanir, ella lesiætlanir, fyri alt skúlaverkið – 

í hesum arbeiði skulu vit minnast til hetta tema, og hvussu upplýsing og fyribyrging av 

harðskapi kann gerast ein náttúrligur partur av allari frálæru.  

 

Skúlaverkið hevur sett orku av til SSP, sum er samstarv millum skúla, løgreglu og 

almannaverk. Eisini henda skipan skal vera tilbúgvin til at arbeiða upplýsandi og 

fyribyrgjandi við harðskapsmálum.  

 

Vit hava í Mentamálaráðnum sett orku av til AKT lærarar í skúlanum. Tað eru lærarar, 

ið ansa eftir atferðar-, kontakt- og trivnaðartrupulleikar millum næmingar.  

 

Vit útbúgva og eftirútbúgva yrkis- og fakbólkar, lærarar og námsfrøðingar, ið starvast í 

skúlunum, og skulu sjálvsagt í hesari tilgongd eisini tryggja, at yrkisbólkarnir eru 

útbúnir á hesum øki.  

 

Eg fari eisini at minna á, at bæði skúlastýri, foreldraráð, heilsufrøðingar, lærarafelag, 

pedagogfelag og kommunustýrir skulu minnast til sín part av felags ábyrgdini – eisini í 

hesum føri.  

 

Vit í Mentamálaráðnum halda atn tey fimm  tilmælini, sum eru orðað í hesi fyrstu 

heildarætlan, eru skilgóð, og vit fara at miða eftir at seta tey í verk sum skjótast. Tey 

snúgva seg um at útvega upplýsandi tilfar og frálærutilfar, og at tryggja neyðuga 

útbúgving av fakbólkum.  
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Vónandi fer tað at bera til, at seta nakað av peningi av til endamálið – men eg hugsi 

eisini, at við tí rætta hugburðinum, so ber til at røkka langt, eisini við teimum pengum, 

sum vit hava at ráða yvir.”    


