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Røða í sambandi við handan av tilmæli um serliga skipað miðnám sum heildartilboð til 
ung við serligum tørvi, 30. januar 2015 kl. 11.00 í Mentamálaráðnum 

 

Góða samkoma, 

Eg fari eins og Bjørn at takka fyri tilmæli frá arbeiðsbólkinum, og gleði 

meg at lesa tykkara tilmæli, og seta meg inn í hvat liggur í hesum. Hóast 

at ikki ber til at lova nakað her og nú, so vænti og vóni eg, at vit bæði, 

Bjørn og eg, fara at gera okkara til at tilmælini verða sett í verk. 

Tí tað skerst ikki burtur, at tørvurin á júst einum slíkum tilboði – eitt 

serligt skipað miðnám, til ung við serligum avbjóðingum, eftir 

fólkaskúlan – er stórur. Tað eru ov nógv ung fólk við serligum tørvi, 

sum í dag ikki hava ein skipaðan gerandisdag við veruligum innihaldi. 

Eg taki fult undir við, at øll hava rætt til at eina skúlagongd og eg stuðli 

eisini, at fólk við serligum tørvi skulu hava møguleika fyri at ganga í 

skúla inni í vanliga skúlan.  

Eg haldi avgjørt, at vit skulu skapa neyðugar karmar soleiðis, at hvørtfall 

partar av tilmælinum kunnu setast íverk. Bæði tí, at eg eri av teirri fatan, 

at øll menniskju hava íbornar gávur, sum eiga at fáa loyvi at blóma, og tí 

at eg meini, at øll skulu hava okkurt at fara til og gera í gerandisdegnum. 

Eisini hava Føroyar bundið seg til at fylgja ST-sáttmálanum um rættindi 

hjá teimum, sum bera brek, og hetta forpliktar.  

Breksáttmálin er eitt týdningarmikið amboð at betra um viðurskiftini hjá 

fólki, ið bera brek, men ein sáttmáli stendur ongantíð einsamallur.  

Ikki minst hevur tilgongdin at lata frágreiðing til ST og hoyringin í 

Genéve, stóran týdning. Tilgongdin við hoyringini og niðurstøðan frá ST 

eru av álvara við til at varpa ljós á rættindini hjá teimum, ið bera brek í 

Føroyum. Og henda tilgongdin er við til, at vit seta ítøkilig mál, soleiðis at 

Føroyar liva upp til ásetingarnar í sáttmálanum. Hetta tilboðið, sum hetta 

tilmæli snýr seg um, er eitt av hesum ítøkiligum málum.  
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Taað er í samanspælinum millum Føroyar og ST, millum landsstýrið og 
áhugafeløg, millum politikarar og borgarar, at framgongdin liggur. Tað er 
hetta samanspælið, ið hevur stóran týdning í mun til at betra um viðurskifti 
teirra, ið bera brek.  

Tí er tað so gleðiligt at áhugafeløgini luttaka virkið og konstruktivt í 

hesum arbeiðinum, saman við fakfólki, sum hava royndir á økinum, og 

við myndugleikunum á økjunum. Serliga fegnist eg um góða samstarvi 

og stevið millum Almannamálaráðið og Mentamálaráðið, tí skulu vit 

røkka stórum málum, er neyðugt at vit lyfta uppgávuna í felag. 

Fara er undir at gera ein yvirskipaðan brekpolitik – sum gongur tvørtur 

um stjórnarráðunum. Seinastu tíðina hava vit víst á, at vit eru væl ávegis 

at fáa skapt nøkur felags átøk borgarunum at frama. Her kann eg eitt nú 

nevna “Tann góða tilgongdin”, “Studentarflokkurin í Hoydølum” og nú 

hetta tilmæli. 

Eg fari at enda enn einaferð at takka arbeiðsbólkinum fyri tilmæli, sum 

eg gleði meg at lesa og seta meg nærri inn í, og eg gleði meg serliga til, tá 

vit kunnu síggja hesi tilmælini sett í verk, og tey eru farin at virka, 

teimum sum hava tørv á tilboðum at frama.  

 

Takk fyri! 


