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Formæli 

Sum framkomin og ábyrgdarfull tjóð taka Føroyar ábyrgd í altjóða samfelagnum. Vit hjálpa teimum, 

sum tørva stuðul til menning og sjálvbjargni.   

 

Føroyskt menningarsamstarv byggir á grundhugsjónina um at veita hjálp til sjálvhjálp og sjálvberandi 

menning.   

 

Til tess at tryggja, at okkara íkast at basa heimsins fátækradømi, munar sum mest, samstarva vit við 

bæði útlendskar og føroyskar felagsskapir, sum í verki fremja dygdargott menningarsamstarv innan 

raðfestu økini heilsa, útbúgving og fiskivinnu.  Okkara raðfestingar í menningarsamstarvi eru neyvt 

tengdar at menningarmálunum hjá ST – sonevndu Millennium Development Goals, sum eru 

hornasteinarnir fyri alheims menningarpolitikki fram til árslok í ár.  

 

Síðani 189 av heimsins stjórnarleiðarum á fyrsta sinni í 2000 komu ásamt um menningarmálini, eru 

nógv framstig gjørd. Talið av fólkum, sum liva í ógvusligum fátækradømi, er minkað niður í eina helvt. 

Eisini er talið, sum hava fingið atgongd til reint drekkivatn, hækkað munandi. Eisini kunnu vit fegnast 

um,  at móður- og barnadeyði er í stórari minking, og at talið av børnum, sum fáa møguleika fyri 

skúlagongd er tvífalt so stórt.  

 

Allur bati bøtir, men enn er langt á mál. Tí eiga Føroyar framhaldandi at taka undir við og virka 

samsvarandi teimum nýggju menningarmálunum, sum nú verða sett út í kortið til 2030. “Post 2015 

Millennium Development Goals” verða væntandi samtykt á aðalfundi hjá Sameindu Tjóðum á heysti 

2015.  

 

Í 2014 stuðlaðu Føroyar sjey verkætlanum peningaliga, men eisini beinleiðis í verki, tá ið vit tóku 

avgerð um at stuðla heilsufólki úr Føroyum til at virka sum ráðgevi og vegleiðari á barna – og 

móðurheilsuverkætlan í Kenja.    
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Føroyar í menningarsamstarvshøpi 

Seinastu árini hevur játtanin til menningarsamstarv verið 2 milliónir krónur um árið. Í 2014 hækkaði 

játtanin til 2,5 milliónir.  

 

Eins og undanfarin verður menningarsamstarvið í høvuðsheitum framt í samstarvi við NGO* 

hjálparfelagsskapir, bæði føroyskar og útlendskar og teimun londum sum OECD* skilmarkar sum 

menningarlond.  

 

Talið av felagsskapum, bæði føroyskum og útlendskum, sum søkja um stuðul til menningarsamstarv 

hevur verið javnt og støðugt vaksandi seinru árini. Í 2014 komu 19 formligar umsóknir, harav meiri enn 

helmingurin var frá útlendskum felagsskapum.  

 

Í 2014 fevndi samstarvið um verkætlanir innan heilsu, útbúgving og at menna haldgóða 

fiskivinnuumsiting  í ávikavist Kenja, Uganda, Liberia, Kambodja, Chad og Sierra Leone og Togo. 

 

Lógargrundarlag 

Virkað verður eftir løgtingslóg nr. 44 frá 14. mai 2007 um altjóða menningarsamstarv. Sambært 

løgtingslógini er høvuðsendamálið við altjóða menningarsamstarvi at virka fyri at minka um 

búskaparliga ójavnan í heiminum gjøgnum burðardygt menningarsamstarv. Umframt at virka fyri 

hesum máli, hevur landsstýrið sett sær fyri at skapa føroyingum og føroyska samfelagnum royndir, 

kunnleika og áhuga fyri triðja heiminum og altjóða viðurskiftum. 

 

Raðfestingar 

Grundarsteinurin undir føroyskum menningarsamstarvi eru menningarmálini hjá ST – sonevndu 

“Millenium Development Goals” harav útbúgving og heilsa verða raðfest fremst. Henda raðfesting er 

grundað á, at útgangsstøðið fyri menningarsamstarvinum er sjálvberandi menning, og tá er útbúgving 

grundarlagið. Góð heilsa er ein treyt fyri at kunna læra, tí hanga útbúgving og heilsa óloysiliga saman. Í 

Føroyum hava vit serstaka vitan og førleikar innan fiskivinnu og verða fiskivinnuverkætlanir eisini 

raðfestar. Í málsviðgerðini verður dentur harumframt lagdur á at skapa møguleikar fyri virknari 
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føroyskari luttøku. Hetta verður serliga gjørt við at knýta føroyskar felagsskapir og føroyska serfrøði at 

verkætlanum.  

 

* NGO er stytting fyri non-governmental organization – ikki stjórnarligir felagsskapir. 

* OECD er stytting fyri Organisation for Economic Cooperation and Development. 

 

Fyrisiting 

Menningarsamstarv verður umsitið í Uttanríkistænastuni í Uttanríkis- og vinnumálaráðnum. 

Málsviðgerðin tekur støði í kunngerð nr. 72 frá 25. juni 2008 um altjóða menningarsamstarv sum ásetir 

neyvar treytir og reglur fyri, hvør ið kann fáa stuðul, og nær og hvussu stuðul verður játtaður. Her eru 

at nevna krøv til fíggjarætlan, eftirlit, upplýsingarskyldu, roknskap og grannskoðan hjá 

stuðulsmóttakara og afturrindan av stuðli. 

 

Umsøkjarar nýta umsóknarblað og í vegleiðing til umsóknarskjalið er neyv lýsing av hvat umsóknin 

skal fevna um. Umsóknarblaðið skal sendast til Uttanríkistænastuna talgilt ella í 

pappírsútgávu.  

 

Gjølligari verkætlanarlýsing og møgulig onnur skjøl skulu sendast talgild. Tvær árligar 

umsóknarfreistir eru: 1. mai og 1. november. Lýst verður við stuðlinum á www.tinganes.fo. 

 

Í 2014 fór málsviðgerð fram av 19 umsóknum og allar umsóknir vóru lagdar fyri ráðgevandi nevndina 

til ummælis á nevndarfundi. 

 

Samanumtikið varð mett, at flestu umsóknir vóru góðar og stuðulsverdar verkætlanir. Men vegna 

avmarkaða játtan á 2,5 milliónir fór sera neyv raðfesting fram og í 2014 fingu 7 verkætlanir tilllutað 

stuðul.   

 

Eftirlit 

Sambært kunngerð um altjóða menningarsamstarv skulu allir stuðulsmóttakarar lata inn skrivliga 

frágreiðing við verkætlanarlok og harumframt grannskoðaðan verkætlanarroknskap ella roknskap 

http://www.tinganes.fo/
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saman við tilhoyrandi skjalprógvum fyri útreiðslurnar.  Allir stuðulsmóttakarar undirrita avtalu við 

Uttanríkistænastuna -  eina sokallaða Grant Agreement, har neyvar ásetingar fyri upplýsingarskyldu eru 

ásettir. Í avtaluni er somuleiðis ásett, at myndugleikin tilskilar sær rætt at gera eftirlit á staðnum, tá ið 

tað verður mett neyðugt ella hóskandi.  

Við jøvnum millumbilum og tá fíggjarlig orka loyvir tí verður eftirlit eisini fram við eftirlitsferð1 til 

staðið har verkætlanin fer fram. Í 2014 varð avtala gjørd um at fremja eftirlit við luttøku av heilsufólki 

úr Føroyum sum í 7 vikur skuldi luttaka í heilsuverkætlan í Kenja. Partur av arbeiðinum var at fylgja  

meta um verkætlanargongdina.  

 

Menningarsamstarv Føroya 2014   

Í 2014 var játtanin til menningarsamstarv 2,5 milliónir krónur. Allur stuðulin hetta árið varð latin í 

samstarvi við NGO felagsskapir – føroyskar og útlendskar. Sum sæst á myndini niðanfyri, so var 

játtanin javnt býtt ímillum raðfestu økini fiskivinnuverkætlanir og heilsverkætlanir og harnæst 

undirvísingverkætlanir. 

 

16%

14%

1%

18%16%

25%

10%

Yvirlit yvir verkætlanir í 2014

Heilsuverkætlan í Chad -
400.000,00 – 16% av játtanini

Skúlaverkætlan í Uganda -
340.000,00 – 13,6% av játtanini

Sólorkuskipan í Sierra Leone -
25.000,00 – 1% av játtanini

Heilsuverkætlan í Kenya -
468.000,00 – 1 8% av játtanini

Fiskivinnuverkætlan í Cambodia -
400.000,00 – 16% av játtanini

Fiskivinnuverkætlan í Kenya -
628.000,00 – 25,12% av játtanini

Heilsa og sanitet í Togo -
237.000,00 – 9,48% av játtanini

 

                                                
1 Útreiðslur í sambandi við eftirlitsferðir o.a. fer ikki av játtanini til menningarsamstarv. Hendan játtan verður bert nýtt ti l verkætlanir.    
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Samstarvslond 

Stuðul verður bert latin londum, ið OECD2 skilmarkar, sum menningarlond. OECD ger regluligar 

bólkingar av, hvørji lond kunnu skilmarkast sum menningarlond, mett eftir BTÚ fyri hvønn íbúgva. 

Flestøll ídnaðarlond ganga eftir hesi bólking. Talan er um fýra bólkar: 1) Minst mentu londini (Least 

developed countries), 2) onnur láginntøku lond (Other low income countries), 3) lægri miðalinntøku 

lond og umveldi (Lower middle income countries and territories), og 4) hægri miðalinntøku lond og 

umveldi (Upper middle income countries and territories).  

 

Verkætlanir í bólki 1 og 2 verða raðfestar fremri enn í bólki 3 og 4, um tær annars uppfylla krøvini og 

verða mettar stuðulsverdar. Eitt yvirlit yvir bólkarnar er s. 21. 

 

Sum sæst á myndini omanfyri, varð stuðulin latin til verkætlanir í Kenja, Togo, Uganda, Sierra Leone, 

Cambodia, og Chad. Togo, Chad , Sierra Leone og Uganda verða bólkað í bólki 1 (minst mentu 

londini). Kenja í bólki 2 (onnur láginntøku lond). 

 

Um verkætlanirnar 

Uttanríkistænastan fekk 19 umsóknir um menningarstuðul í 2014 og játtaði stuðul til 7.  

 

Kenja –  Heilsuverkætlan 

Í 2014 lótu Føroyar fíggjarligan menningarstuðul á 468.000 Dkr til heilsuverkætlan í  Narok County í 

útsynningspartinum av  Kenja. Harumframt var avgerð tikin um at lýsa eftir heilsufólki í Føroyum at 

luttaka sum ráðgevi á verkætlanini í 7 vikur. Tað er felagsskapurin Christian Aid sum stendur fyri  4 

ára verkætlanini sum heldur áfram til árslok í 2016. 

 

Kenja telist millum fátækastu lond og í  Narok County liva 33,7 prosent av íbúgvunum undir 

fátækramarkinum, og heilsustøðan er ikki góð. Talið av barna- og móðirdeyða er høgt og boðar frá 

átrokandi tørvi at betra um heilsustøðuna hjá mammum og børnum í økinum. Endamálið við 

verkætlanini er tí at betra um heilsuna hjá kvinnum, ið eru við barn, og at minka um barnadeyða við 

                                                
2  OECD er stytting fyri Organisation for Economic Cooperation and Development. 
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m.a. at betra um tænastur og viðgerð í sambandi við barnsburð og barnarøkt. Somuleiðis verður skipað 

fyri kunnandi tiltøkum um fyribyrging og avmarking av barnatali. Verkætlanin verður framd í 

samstarvi við heilsumálaráðið í Kenja og staðbundnar myndugleikar og felagsskapir, sum virka í Narok 

økinum. 

 

Sierra Leone - Sólorkuskipan 

Føroyski felagsskapurin COME (Christians on Mission Extension)  fekk játtað stuðul á 25.000 Dkr at 

fíggja og seta upp sólorkuskipan, ið kann veita streym á barnaheimi,  ið felagsskapurin í samstarvi við 

lokalar myndugleikar og systurfelagsskapin Come Sierra Leone rekur  nærhendis Waterloo í 

høvuðsstaðnum Freetown, Sierra Leone.  

 

Barnaheimið hýsir 12 børnum, sum upprunaliga vóru heimleys úr høvuðsstaðnum. Endamálið við 

barnaheiminum er at veita serliga viðbreknum og heimleysum børnum virðiligar liviumstøður og 

bústað sum grundarlag undir teirra menning og skúlagongd.   

 

Sólorkuskipanin skal tryggja børnunum ljós til at gera skúlating og gera tað møguligt hjá teimun at 

luttaka í øðrum mennandi virksemi. At fáa til vega sólorkuskipan er harumframt ein íløga í 

burðardygga skipan sum stuðlar upp undir burðardyggan rakstur av heiminum. 

 

Liberia - Námsfrøðilig verkætlan  

Føroyski felagsskapurin ABC barnahjálp søkti og fekk játtað 114.000 Dkr sum stuðul til námsfrøðiliga 

verkætlan at bøta um sálarligu støðuna hjá børnum og ungum á barnaheimi og menna teirra førleika at 

taka ímóti frálæru í skúlahøpi til víðari útbúgving og at gjøgnumføra skúlagongdina. Verkætlanin 

fevndi eisini um førleikamennandi átøk fyri starvsfólk. Endamálið við verkætlanini var gott og 

menningarvirðið var greitt og fall inn undir raðfesta øki útbúgving. Kortini varð stuðulin ikki útgoldin 

tá felagsskapurin seinni boðaði frá, at verkætlanin ikki kundi fremjast vegna smittu vanda av Ebola í 

økinum. 
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Kambodja - Fiskivinnuverkætlan  

Føroyar lótu 400.000 Dkr krónur til fiskivinnuverkætlan í Kambodja, ið felagsskapurin Voluntary 

Services Overseas (VSO) stendur fyri.  Verkætlanin við heitið “Developing Sustainable Business 

Model for Cambodian Fisheries”  hevur til endamáls at økja um mat- og inntøku trygdina hjá illa 

støddum borgarum í Kratie og Battambang í Kambodja og er talan um framhald og víðarimenning av 

royndarverkætlan, sum uttanríkistænastan stuðlaði í 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kambodja er eitt av fátækastu londunum í Suðurasia har umleið 35 prosent av íbúgvunum í landinum 

liva undir fátækramarkinum. Inntøkan hjá yvir 60 prosent av íbúgvunum í landinum er frá virksemi í 

fiskivinnu. Vegna ovfisking og vantandi stýring hevur stjórnin sett tiltøk í verk at menna skipanir sum 

skulu tryggja burðardygga umsiting. 

 

VSO hevur skipað verkætlanin sum samstarv ímillum viðkomandi myndugleikar og felagsskapir á 

national- og økisstigi, og við denti á planlegging, íverksetan, umsiting og burðardygga vinnumenning. 

Endamálið við verkætlanini er at styrkja teknisku og organisastorisku førleikarnar innan burðardygga 

fiskivinnuumsiting og menning av inntøkumøguleikum hjá lokalu íbúgvunum. 
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Chad -  Heilsu og útbúgvingarverkætlan   

Altjóða felagsskapurin International Federation of the Blue Cross (IFBC) hevur í samstarvi við Bláa 

Kross Føroya tikið stig til 3 ára verkætlan sum skal basa rúsevnismisnýtslu millum ung í 

høvuðsstaðnum Ndjamena í Chad. Verkætlanin verður bólkað innundir heilsu, sum er raðfest í 

føroyskum menningarsamstarvi.  Verkætlanin ber heitið “Say no to Alcohol and Drugs – Life Skills and 

Peer Education in Ndjamena” og fevnir um fyribyrgjandi átøk til frama fyri  skúlaungdómar og ungar 

motorsúkklu-og taxaførarar. Verkætlanin leggur dent á at virka fyri hugburðsbroyting til rúsevnir og at 

avmarka nýtslu hjá ungum. Ein partur av verkætlanini er eisini at økja tilvitan um javnrættindi ímillum 

kyn 

 

 

 

Fyribyrgjandi arbeiðið verður knýtt at menningararbeiði innan siðbundnu økini heilsa og útbúgving 

eins og dentur verður lagdur á samstarv og vitanarspjaðing millum altjóða felagsskapin og føroyska 

Bláakross. Misnýtsla er lutfalsliga stór og vaksandi ímillum ung í Nadjema og serliga ímillum ungar 

motorsúkklu- og taxaførar. Talið av skeinkistøðum er lutfalsliga høgt í mun til íbúgvaratalið og skonkt 

verður fyri børnum og ungum og í stríð við galdandi lóg um at minka um atgeingi hjá ungum.  

Avleiðingarnar eru ógvusligar; 20 % av øllum álvarsligum ferðsluóhappum eru tengd at 

rúsdrekkakoyring.  Harðskapur er útbreitt og beinleiðis avleitt av rúsevnismisnýtslu. Misnýtsla elvir 
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harafturat beinleiðis til spjaðing av HIV/AIDS og tarnar beinleiðis fyribyrgingararbeiði á hesum øki.  

Íversetan av verkætlanini fevnir um kunningarátøk, skúling og førleikamenning av ungum í 

framhaldsskúlum og almenna rúminum í samstarvi við lærarar, foreldur og myndugleikar. 

 

Kenja – Fiskivinnuverkætlan  

Altjóða menningarfelagsskapurin Oxfam International  fekk játtað stuðul á 628.000 til verkætlan við 

navni “Susstainable Livelihoods through Value Chain Development for Small Scale Fishermen in 

Turkana” í Kenja. 

 

Talan er um verkætlan sum er partur av størri verkætlan har Evropæiska Samveldið er høvuðsstuðul. 

Endamálið er at  at menna ‘small-scale’ fiskivinnu í Turkana. Stuðulin verður latin til ætlan at byggja 

lending, eitt lítið virki, vatnforsýning, sólorkuskipan og annars upplæring í hagreiðing av fiski.  

 

 

 

Uganda – skúlaverkætlan  

Uttanríkistænastan játtaði í samstarvi við felagsskapin Action Aid UK  at veita stuðul til verkætlan við 

heitið “Tackling violence against children and creating safer schools in Eastern Uganda”. 

Verkætlanin er stuðlað av øðrum viðurkendum stuðlum, har ES nevndin er høvuðsstuðul. 

 

Uganda er millum heimsins fátækastu lond. Áhaldandi kríggj í fleiri áratíggju hava haft við sær 

niðurlaging av skúlaøki. Mett verður at tvey út av trimun børnum ið fara undir skúlagongd fella frá 
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áðrenn tey koma í framhaldsdeild. Av hesum eru størsti partur gentur, sum eisini eru í serligum vanda 

m.a. fyri umskering. 

 

Talan er um framhald av 3-ára verkætlan, sum eisini fekk stuðul í 2013, og heldur áfram til árslok 

2016. Endamálið er at veita børnum í 40 barna – og framhaldsskúlum eitt tryggari skúlaumhvørvi í 

eystara parti av Uganda. Ítøkiliga fevnir arbeiðið um at fyribyrgja at børn, og serliga gentubørn, eru fyri 

harðskapi, sum tarnar teirra møguleikum fyri skúlagongd.  Hetta verður gjørt við átøkum, sum hava til 

endamáls at tryggja at børn kunnu koma trygg í skúla og  økja tilvitanina um skaðilig árin av harðskapi 

m.a. umskering.  

 

 

 

Børn í 40 skúlum skulu fáa undirvísing og luttaka á kjakfundum um barnarættindi og at læra at boða frá 

framdum harðskapi. Nærumhvørvi hjá børnunum t.e. foreldur, skúlaleiðslur og lærarar eins og 
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myndugleikar bæði lokalt og nationalt luttaka í førleikamennandi tiltøkum har endamálið er broyta 

hugburð til harðskap og at seta tiltøk í verk fyri at basa harðskapinum. Fráboðanarskyldan hjá 

avvarðandi myndugleikum verður herd eins og skipanir ímillum løgreglu, rættar- og 

heilsumyndugleikar, sum skulu fyribyrgja harðskapi verða settar í verk. Átøk, ið venda sær til 

politikarar og aðrar lokalar myndugleikar, skulu virka fyri at seta í gildi lóggávu at verja rættindi hjá 

børnum. 

 

Togo – vatn og heilsuverkætlan 

Føroyar lótu stuðul 237.000 kr. Vatn og heilsverkætlan í Togo sum felagsskapurin Action Aid stendur 

fyri. Talan er um 5 ára verkætlan, har stuðulin úr Føroyum verður latin til 4 árið saman við ES – 

Nevndini og menningarstovninum í Jersey sum høvuðsstuðlar.  

 

Verkætlanin hevur til endamáls at økja um atgongdina til reint drekkivatn og at bøta um 

reinførisviðurskiftini í 40 bygdum í Blitta-landslutinum í Togo. 80 nýggj vatnhol skulu borast, 75 

skúlalatrinublokkar skulu byggjast, og 1850 familjur skulu hava hjálp at gera latrinur. Mett verður at 

53.441 fólk, harav 32.265 børn, fáa ágóðan av verkætlanini.  
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Togo er millum heimsins minst mentu lond. Blitta-økið er eitt av teimun fátækastu økjunum í 

landinum, og hetta sæst m.a. á pinkubarnadeyðanum, ið er sera høgur (86/1000). Bert 65 prosent av 

íbúgvunum í landinum hava atgongd til reint vatn. Talið verður mett at vera munandi lægri í Blitta 

økinum, har bert 25 prosent av íbúgvunum hava atgongd til reint drekkivatn, og bert 6 prosent atgongd 

til latrinur ella líknandi. Ein triðingur av íbúgvunum hevur í minsta lagið ein hálvan tíma til gongu eftir 

vatni. Við hesari verkætlan gerst lættari at fáa reint drekkivatn. Hetta hevur stóra ávirkan á 

heilsustøðuna hjá íbúgvunum í økinum, ið harvið eisini fáa betri møguleika og stundir at hugsavna seg 

um útbúgving og inntøkuskapandi tiltøk.   

 

Ráðgevandi nevndin fyri altjóða menningarsamstarv 

Til tess at fremja lógina um altjóða menningarsamstarv í verk, er ráðgevandi nevnd sett at veita veita 

fakliga ráðgeving í sambandi við viðgerð av umsóknum. Eftir málsviðgerð í umsitingini verða allar 

umsóknir lagdar fyri nevndina til ummælis.  

 

Nevndin arbeiðir eftir ásettari fyriskipan við heimild í løgtingslóg nr. 44 frá 14.  Mai 2007 § 4 stk. 3 um 

altjóða menningarsamstarv.  

 

Nevndin hevur 5 limir sum allir eru tilnevndir av landsstýrismanninum.  Umframt áhuga í altjóða 

menningarsamstarvi hava nevndarlimir fakligan førleika frá vinnu, fakligum stovni og royndir frá 

hjálparfelagsskapi og altjóða menningarsamstarvi.  

 

Í ráðgevandi nevndini sum tók við á sumri í 2011 sita:  

- Jens Helgi Toftum, formaður. Jens Helgi er útbúgvin fiskivinnufrøðingur og starvast sum 

fulltrúi í Fiskimálaráðnum. Hann hevur drúgvar royndir innan altjóða samráðingar og 

nevndararbeiðið.  

- Annika Hoydal, næstforkvinna. Annika starvast sum ljósmóður á LSH, og hevur royndir innan 

menningarsamstarv úr Kambodia, har hon hevur ráðgivið í heilsuverkætlan hjá Reyða Kross.  

- Heri Kjærbo, starvast partvís sum missiónsskrivari í Heimamissiónini, og hevur  tikið hægri 

útbúgving í missiologi, og harumfrmat átta ára royndir innan trúboðan og hjálpararbeiði í 

Tansania. 
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- Nicolina Lamhauge, starvast sum policy greinari hjá OECD í París. Hon hevur eina MA í 

altjóða menningarsamstarvi, og hevur harumframt royndir úr felagsskapi í Bangladesj, ið veitir 

mikrolán.  

- Bogi Eliasen. Bogi er útbúgvin samfelagsfrøðingur, og hevur staðið fyri arbeiðinum at tilevna 

føroyskan menningarsamstarvspolitikk í 2004.  

 

Nýggj nevnd verður tilnevnd til heystar í 2015. 

 

Kunningarfundur fyri føroyskar hjálparfelagsskapir 

Seinru árini hevur uttanríkistænastan á hvørjum ári skipað fyri tiltaki um menningarsamstarv fyri 

føroyskum felagsskapum og áhugaðum. Endamálið er at øll áhugaði  í altjóða menningarsamstarvi fáa 

høvið at hittast at viðgera mál av felags áhuga. 

 

20. februar varð skipað fyri verkstovu har greitt var frá hvat eyðkennir ta góðu verkætlanina og 

umsókn. Umboð fyri uttanríkistænastuna greiddi frá eykennum og støði varð tikið  í hugsaðum og 

ítøkiligum dømun sum spurningar og kjak síðani snúði seg um. Verkstovu luttakarar komu ásamt um, 

at fáa til vega umsókn sum kundi verða fyrimynd í arbeiðinum hjá felagsskapunum at orða umsóknir 

um menningarsamstarv og at henda fyrimynd skuldi vera tøk á heimasíðu.  

 

Hilda Viderø frá ABC Barnahjálp hevði fyrilestur um luttøku og royndir frá menningarsamstarvi seinru 

árini í Liberia. Luttakarar nýttu høvið at spyrja og viðmerkja. Fyrilesturin birti eisini upp undir kjak og 

viðgerð av spurningum um krøv og raðfestingar og felags royndir og avbjóðingar í  

menningarsamstarvi.   
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Um samstarvspartarnar 

Christian Aid  

Felagsskapurin Christian Aid varð stovnaður sum eitt kirkjuligt samtak aftaná 2. heimsbardaga fyri at 

hjálpa evropeiskum flóttafólkum, ið høvdu mist alt undir krígnum. Tað vóru bretskir og írskir 

kirkjuleiðarar, ið tóku stig til at stovna felagsskapin, sum byggir á kristnu trúnna, men sum virkar fyri 

øll uttan mun til átrúnað. Felagsskapurin virkar í dag í 50 ymiskum londum.  

www.christianaid.org/uk 

 

Plan UK 

Plan UK er deild í altjóða hjálparfelagsskapinum Plan, ið hjálpir fátøkum børnum úti í heimi. 

Felagsskapurin, ið hevur 70 ár á baki, leggur serligan dent á at tryggja børnum rættin til heilsu, 

harímillum atgongd til reint vatn, rættin til útbúgving og medávirkan. Plan arbeiðir í 50 londum og 

hevur høvuðssæti í Onglandi.  

www.plan-uk.org/ 

 

Voluntary Services Overseas (VSO)  

VSO er ein altjóða felagsskapur, við meira enn 50 ára royndum á baki, ið arbeiðir við at basa 

fátækdømi í menningarlondum. Málið hjá VSO er at føra fólk saman og harvið deila og uppbyggja 

nýggja vitan, ið kann broyta lívsumstøðurnar hjá fólki til ta betra. Dentur hevur seinnu árini verðið 

lagdur á útbúgving, heilsu, harímillum HIV og AIDS, at hjálpa fólki at vinna sær til gerandisdagin 

(secure livelihoods) og rættindini hjá fólk, ið bera brek. Felagsskapurin er skrásettur í Onglandi og 

hevur virksemi í meira enn 40 londum.  

www.vso.org.uk 

 

Christian on Mission Extension (COME)  

COME er ein ikki-vinnurekandi grunnur, ið varð stovnaður í juni 2009 og hevur heimstað í Kaldbak. 

Nevndarformaður er Pauli Nolsøe. Felagsskapur rekur eitt barnaheim í samstarvi við lokalar 

myndugleikar og systur felagsskapin Come Sierra Lenoe. Endamálið er at veita heimleysum bústað og 

virðilig kor og at tryggja børnunum á barnaheiminum atgongd til skúla og annað mennandi virksemi. 

 

http://www.christianaid.org/uk
http://www.plan-uk.org/
http://www.vso.org.uk/
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ABC-barnahjálp í Føroyum  

ABC barnahjálp í Føroyum er sjálvsognarstovnur við heimstaði og høvuðssæti í Tórshavn. ABC 

barnahjálp varð stovnað í 2007. Felagsskapurin hevur sín uppruna í Íslandi, har virksemið byrjaði í 

1988. ABC barnahjálp í Føroyum samstarvar við og eftir somu meginreglum sum ABC Children´s 

International. Høvuðsendamálið er at útvega fátækum børnum í menningarlondum varandi hjálp við 

skúla, útbúgving og læknahjálp. 

http://www.barnahjalp.fo/ 

 

Action Aid 

Action Aid bleiv stovnað í Bretlandi í 1972, og kallaðist tá Action in Distress, og hevur tí yvir 40 ár á 

baki, vitan og royndir í at basa fátækradømi. Tey byrjaðu sítt arbeiðið við at stuðla 88 børnum í India 

og Kenya, har man legði høvuðsdent á at veita børnum frálæru. Seinni broyttist hugsjónin til at man 

heldur skuldi leggja dent á at arbeiða við at basa røtunum til fátækradømi og ikki bert eyðkennunum.  

Høvðusendamálið er at virka fyri einum heimi uttan fátækradømi og órættvísi, har øll hava rætt til eitt 

virðuligt lív. Arbeitt verður fyri at lokal samfeløgini sjálvi kunnu styrkja og menna, og virka fyri betri 

livikorum. Felagskapurin virkar í 45 londum í Asia, Afrika og Suðuramerika. Raðfestu økini eru: 

útbúgving, hungur, fíggjarligt rættvísi, neyðstøða og rættindi til kvinnur og gentur. 

http://www.actionaid.org.uk/ 

 

International Blue Cross  

Er ein heimsumfatandi og heilsumennandi felagsskapur, sum arbeiður fyri at hjálpa fólkið ið eru skadd 

av rúsdrekka ella ólógligum rúsevnum, eins og teimum avvarandi. Í dag hava meiri enn 1000 

heilsustarvsfólk tilknýti til felagskapin. 

International Blue Cross bleiv stovnaður í 1866 í Geneva í Sveis, sum ein óheftur felagskapur. Bláði 

Krossur arbeiður á tveimum stigum bæði sum ein samgonga av felagskapum og sum ein altjóða leikari. 

í meira enn 41 londum serliga í Evropa og Afrika. Hann er bygdur á eitt kristi grundarlag, tó uttan at 

tilhoyra nakran trúðarbólk. Tey arbeiða eftir trimum virðum og tey eru: tryggleika, rúmsátt og 

umsorgan. 

http://www.ifbc.info/ 

 

http://www.barnahjalp.fo/
http://www.actionaid.org.uk/
http://www.ifbc.info/
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Oxfam International 

Oxfam er ein altjóða felagskapur samansettur av 17 dótturfeløgum, spjaddir í yvir meira enn 90 londum 

um allan heimin. Felagskapurin bleiv stovnaður í 1942, og er navnið eitt stytting fyri “Oxford 

Committee for Famine Relief, men skiftið navn í 1995 seinni til Oxfam Interntional. Teirra 

høvuðsendamál er at basa fátækradømi, við at savna seg um útbúgving, kyn, HIV/AIDS og 

mannarættindi.  

Oxfam ger átøk, byggir sambod og samstarvar við miðlar um at økja um tilvitan av støðuni kring 

heimin, og at skapa almenna loysnir at basa heimsfátækradøminum. Oxfam miðjar ímóti at hjálpa fólki 

sum liva í fátækradømi at brúka síni fimm rættindi: Rættin til eina burðardygga vinnu, rættin til 

grundleggjandi almennar tænastur, rættin til lív og tryggleika, rættin at verða hoyrdur og rættin til 

samleika. 

https://www.oxfam.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oxfam.org/
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Fíggjarnýtsla 2014 

 

Verkætlan    Land     Upphædd 

Christian Aid    Kenja     468.000 (470.000) 

Come     Sierra Leone    25.000 

VSO     Kambodja    400.000 

Blái Krossur Føroya   Chad     400.000 

Action Aid UK   Uganda    340.000 

OXFAM     Kenja     628.000 

Action Aid    Togo     237.000 

 

Tilsamans         2.498.000 (2.500.000) 
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