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Tórshavn, 23. oktober 2017 

 

Til Samferðslumálaráðið  

 

 

 

HOYRINGSSVAR 
 

 

Viðvíkjandi: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um barsilsskipan (Leingjan av 

barsilsfarloyvi við barsilspeningi, eftrilønargjald o.a.)  

 

 

Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya tekur undir við einumhvørjum bata í barsilsskipanini og tí 

tekur felagið yvirskipað eisini undir við omanfyri nevnda lógaruppskoti.  

  

Tó vil Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya enn einaferð nýta hetta høvi at vísa á, at fleiri 

ásetingarnar eru í lógini, sum ikki eru í samsvar við javnstøðulógina, hvørs endamál er at beina 

burtur allan mismun vegna kyn. Kvinnur og menn hava ymisk rættindi til útgjald úr 

barsilsskipanini og ger lógin sostatt mun á fólki grundað á kyn teirra.  

 

Hetta er aðru ferð sitandi samgonga broytir barsilslógina og ikki er líkt til, at landsstýrið vil brúka 

barsilsskipanina sum eitt amboð til at betra um javnstøðuna millum kynini í Føroyum. Hetta hóast 

tað er ávíst, at broytingar í barsilsskipanini kanska eru besta amboðið at fremja javnstøðu millum 

kynini.    

 

Heldur ikki er líkt til at samgongan er sinnað at gera neyðugu broytingar í sáttmálunum á 

almenna arbeiðsmarknaðinum, sum tryggja báðum kynum eins rættindi til løn undir barsilstíðini. 

Fakfeløgini á almenna arbeiðsmarknaðinum hava sent landsstýriskvinnuni í fíggjarmálum felags 

áheitan um hetta ísv. sáttmálasamráðingarnar í 2015, og enn einaferð nú sáttmálasamráðingar 

aftur eru á skránni. Enn er onki sum bendir á, at landsstýrið hevur í hyggju at taka hesa áheitanina 

frá eini samdari fakfelagsrørslu til eftirtektar.  

 

Føgru orðini í samgonguskjalinum um at virka fyri javnstøðu millum kynini tykjast við øðrum 

orðum sum tóm lyfti. Um ikki hetta bara eru orð uttan innihald, so hevur samgongan í skrivandi 

stund tvey uppløgd høvi at vísa í verki, at tað er politiskur vilji og virkisfýsni aftanfyri orðini. Í 

fyrsta lagi kundi samgongan valt at sett inn broytingar í lógini um barnsburð, sum tryggja pápum 

og mammum somu rættindi til stuðul úr barsilsgrunninum. Í øðrum lagi kann landsstýrið nú, 

meðan sáttmálasamráðingarnar eru í gongd, tryggja, at eisini pápar hava rætt til løn í barsilstíðini 

fyrstu 14 vikurnar.  

 

http://www.blf.fo/
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Nú uppskotið ikki inniheldur slíkar broytingar, heitir BLF á løgtingið um at fremja broytingar í 

uppskotinum, sum tryggja, at lógin, í minsta lagi í størri mun enn í dag, livir upp til 

javnstøðulógina.   

 

Vil løgtingið ikki gera javnstøðufremjandi broytingar í barsilslógini, er tað næstan vist, at 

javnstøða á arbeiðsmarknaðinum, í leiðslu og í samfelagnum sum heild, hevur sera langskygd 

útlit. Sum nevnt er barsilslóggávan besta amboðið at fremja javnstøðu í verki. Tað hava íslendsku 

royndirnar víst okkum. Orsøkin er heilt einfalt, at lógin ikki bara hevur ávirkan á rættindi og 

skyldur á arbeiðsmarknaðinum, men meiri grundleggjandi er við til at broyta siðbundnar 

kynsleiklutir og hugburðin millum manna. Tað er tað sum skal til, vilja vit javnstøðu.  

 

Galdandi skipanir á arbeiðsmarknaðinum, bæði barsilsskipanin og sáttmálarnir á almenna 

arbeiðsmarknaðinum, beinleiðis eggja kvinnum at vera heima hjá børnunum, meðan maðurin 

framhaldandi er á arbeiðsmarknaðinum, vinnur sær fleiri royndir, pening og møguleikar frameftir.  

 

BLF er av teirri sannføring, at kvinnur og menn eiga at hava javnbjóðis rætt til pening úr 

barsilsskipanini, og mæla vit tískil til, at lógarbroytingin sum nú verður framd, tekur hædd fyri 

hesum.  

 

 

Vinaliga  

Búskapar- og Løgfrøðingafelag Føroya 
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