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Abstract
An ongoing debate is taking place in the remote islands in the North Atlantic, the
Faroe Islands. Demographics indicate that the population growth is stagnating and
falling. It is especially a significant lack of women that is given attention. With a
feminist approach and Carol Lee Bacchi’s method outlined in “What is the problem
represented to be”, the aim with this thesis is to investigate the political
problematization and representation of the ‘problem’. In a social constructivist view
this thesis regards policies as prescriptive texts, which tell us what to do. The aim is to
discover how the problem is being diagnosed, represented, and handled, and thereby
to analyse which discourses and material solutions are produced by this
representation, and which are not. Combined with a political feminist theory
framework, the thesis argues that there is a lack of consensus between what is said
and what is actually done, between discourse and practice. It claims that there is a
high need to include discussions about gender equality, gender, and diversity, since
the problem diagnosis and representation is rooted in a presence of a heteronormative,
homogenic, and patriarchal norm reproduction that needs to be disturbed and
transformed. By bringing this to attention the thesis concludes that the question
should not be how groups can adapt to the society but how the society can transform
so that gender equality and diversity will leave room for groups and individuals to be
included on own conditions.

Key words: Bacchi, Faroe Islands, population growth, problem representation, gender
quality and diversity.

Nøgle ord: Bacchi, Færøerne, befolkningsvækst, problemrepræsentation, ligestilling,
køn og mangfoldighed.
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1 Indledning
Der foregår en heftig debat på de 18 små øer i Atlanterhavet - Færøerne. Folk flytter,
og det er et problem. Dommedagsprofetien lyder, at i år 2052, vil der, hvis tendensen
fortsætter, bo 40.000 mennesker på Færøerne, det er 8000 færre end i dag (Hagstovan
1). Det er især et markant kvindeunderskud på i alt 2000 kvinder, svarende til 4% af
befolkningen, der italesættes som et problem (ibid.). Økonomer, sociologer,
statistikere og politikere udtaler sig i flæng. Det debatteres i radio, tv og aviser, på
blogs og øvrige sociale medier. Til debataftener og folk imellem, ude såvel som
hjemme. Hvorfor vil folk ikke bo på Færøerne? – bliver der spurgt. Hvad er det med
Færøerne, der gør, at især kvinderne ikke vil være her? – og hvad kan gøres for at
vende denne tendens? Det spørgsmål satte Javnaðarflokkurin (det socialdemokratiske
parti) sig for at stille for det færøske parlament Lagtinget den 31. juli 2012. Dette blev
gjort med et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der efter et halvt års tid skulle
komme med konkrete idéer og handlingsplaner for, hvordan dette kan gøres. Forslaget
fik navnet Løgtingmál 2/2012 (bilag 1). Så langt så godt. Forslaget behandles og
bliver enstemmigt vedtaget. Arbejdsgruppen nedsættes og præsenterer i april 2013 sit
endelige resultat ”Heildarætlan, fólkaflytning og fólkavøkstur” (2013). Gruppen
præsenterer 36 konkrete forslag, og øverst på dagsordenen står mere uddannelse,
efterfulgt af et millionbeløb der skal være med til at sikre bl.a. dette.
Lagmand Kaj Leo Johannesen deklarerer i sin tale til nationen på nationaldagen d. 29
juli 2012, hvordan den negative befolkningsvækst er den største udfordring Færøerne
som nation, og dermed den politiske instans, i dag står overfor, og at alle kræfter må
samles, således at der kan gøres noget ved problemet her og nu (Løgmansrøðan 2012).
Omkring gruppens konklusion og anbefalinger i april 2013 svarer samme lagmand, at
jo – det ser fornuftigt ud, men i øjeblikket er der ikke råd til at afsætte de 160mio til
universitetet, som arbejdsgruppen mener er nødvendige (aktuelt.fo 1). Nogle vil kalde
lagmandens udtalelser og valg en politisk prioriteringssag.
Med et feministisk udgangspunkt undrer det, at lagmanden og samtlige ministre
fremstiller den negative befolkningsvækst som det mest betydningsfulde i vores tid,
mens det samtidig viser sig at være tvivlsomt, hvad der faktisk gøres for at ændre
tendensen. Det undrer især, at det markante kvindeunderskud får så meget fokus, men
at det samtidig i det store hele undlades at tale om ligestilling i en politisk såvel som
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folkelig sammenhæng. Derfor har jeg sat mig for at undersøge, hvilke kulturelle,
historiske og sociologiske rødder, der ligger til grund for denne tavshed.
Formålet med nedenstående analyse er at undersøge problemet, som det repræsenteres
i Lagtinget og de omkringliggende diskurser. Med Carol Lee Bacchis metode ”What’s
the problem represented to be” (Bacchi, 2009), bliver formålet at undersøge de
bagvedliggende diskursive mekanismer for meningsdannelsen, hvilket indebærer en
historisk sporing af konceptuelle logikker og common sense forståelser omkring
nærværende problem. I henhold til Bacchi, er det repræsentationen af problemet,
frem for selve problemet, der sætter rammen for, hvilke effekter og strategier der
bliver mulige og ikke (ibid., p:38). Således ser jeg på politikførelsen og
repræsentationen af den negative befolkningsvækst som et social- konstruktivistisk og
kulturelt fænomen. Fra et feministisk perspektiv vil jeg gennem en kritisk nærlæsning
og

historisk

tilbagegang

i

repræsentationens

rødder

dekonstruere

de

problemrepræsentationer, der fremstilles om den negative befolkningsvækst på
Færøerne, analysere dens momenter og segmenter, for endvidere at diskutere hvilke
meningsdannelser og effekter disse sætter rammen for.
’problems’ are endogenous – created within – rather than exogeneous – existing
outside. Policies give shape to ’problems’; they do not adress them. (Bacchi, p:1&31)
1.1 Problemfelt
Den demografiske situation på Færøerne belyses af sociologer og demografer som
dels værende en naturlig demografisk udvikling, hvor folk bliver ældre og kvinder i
takt med den resterende vestlige verden føder færre og færre børn. På trods af at
fødselsraten i landet er den højeste i Europa, fødes der hvert år på Færøerne omkring
ligeså mange, som der falder fra - dvs. dør eller flytter. Dette resulterer i en stagnation
i befolkningsvæksten (Hagstovan 1). Situationen er dog afvigende fra landene
omkring os, her nævnes Danmark, Norge og Sverige, hvor befolkningstallet er
voksende (ibid.). Derfor har man undersøgt, hvilke afvigende faktorer, der gør sig
gældende. Konklusionerne er, at problemet udspringer af folkefraflytning og
tilflytning - et problem af høj fra flytning og manglende tilflytning. Det er denne
syllogisme, der ligger til grund for forståelsesrammen og meningsdannelsen omkring
den negative befolkningsvækst, og dermed den problemdiagnose og identifikation
som foreligger af ’problemet’. Deraf sætter Javnaðarflokkurin frem følgende forslag:
Løgtingsmál 2/2012: Uppskot til samtyktar um tiltøk til tess at venda skeivu gongdini í
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fráflyting og burðaravlopi1 og det er dette forslag med dertilhørende behandlinger,
betænkninger og udredninger, der her danner det empiriske grundlag for den
nedenstående analyse.
1.2 Problemformulering
Hvordan repræsenteres problemet om den negative befolkningsvækst i Lagtinget i
behandlingsprocessen af Løgtingsmál 2/2012: Uppskot um at seta tiltøk í verk til tess
at venda skeivu gongdini í fólkafráflyting og burdaravlopi, set fra et feministisk
politisk perspektiv.
-

Hvad ses som årsagerne til problemet?

-

Hvilke problemrepræsentationer, problemdiagnoser, problemidentifikationer
og problemdefinitioner fremhæves og hvilke forbliver usagte?

-

Hvilke strategier og løsningsforslag antages at føre til målet?

-

Hvornår, hvor og hvordan forekommer ligestilling, køn og mangfoldighed
som en del af problemrepræsentationen, og hvornår fremkommer de ikke?

-

Hvad kan et feministisk politisk perspektiv bidrage med til meningsdannelsen?

1.3 Overgang og kapiteloversigt
Med udgangspunkt i det afgrænsende materiale, er formålet med tilgangen først og
fremmes at betone og analysere sprogets betydning i behandlingen af Tingmál
2/2012. Sprog, kategorier og begreber sætter rammerne for, hvad vi ser og ikke ser
(Freidenvall, p:48). Endvidere behandles, hvordan dette får konsekvenser for det
politiske udfald eller mangel på samme. Med et feministisk politisk perspektiv bliver
begrebsfokus ligestilling, køn og mangfoldighed. Der er her tale om en analytisk
tilgang, som tager afsæt i en diskussion om diskurs og praksis, om det strukturelle og
det materielle, og om hvordan disse to sammen - som en kontingens udgør karmen
for, hvilke meningsdannelser, effekter og deraf strategier og løsningsmuligheder
bliver mulige i og omkring ’problemet’ om den negative befolkningsvækst på
Færøerne.

1

Frit oversat: Forslag om at sætte tiltag i værk, til det at standse den skæve tendens i
folkefraflytning og fødselsraten.
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Kapitel 1: er det indledende afsnit, her præsenteredes problemkonteksten og
problemformuleringen.
Kapitel 2: er et baggrundsafsnit, hvor Færøerne som nation præsenteres. Her
følger også et afsnit, der beskriver Færøerne specifikt fra et kønsperspektiv
Kapitel 3: er et teoretisk afsnit. Her præsenteres den overgribende WPR-tilgang til
analysen, samt det feministisk teoretiske begrebsapparat
Kapitel 4: er afsnittet om tidligere forskning. Her fremhæves andet
forskningsmaterialet, der har anvendt WPR-tilgangen, samt en oversigt over den
kønsforskning som foreligger i en færøsk kontekst.
Kapitel 5: er et metode og materiale afsnit. Her beskrives WPR-metodetilgangen
udførligt, det empiriske materiale og hvordan operationaliseringen fremgår.
Kapitel 6: er analyseafsnittet, hvor der deles op i analysedel 1 og 2, og hvor WPRtilgangens sekst spørgsmål gennemarbejdes og præsenteres kronologisk
Kapitel 7: er det sammenfattende afsnit; konklusionen
Kapitel 8: er perspektivering, her foreligger en videre refleksion, blandt andet om
hvad jeg vurderer bør opmærksommes fra et forskningsperspektiv.
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2 Baggrund
Nedenfor vil jeg først give en kort præsentation af Færøerne som nation. Derefter
følger et afsnit om Færøerne i et kønsperspektiv, da det er dette perspektiv jeg især er
analytisk interesseret i at fremhæve i nedenstående analyse og diskussion.
2.1 Færøerne som nation
Færøerne er en øgruppe i den nordlige del af Atlanterhavet bestående af 18 øer,
hvoraf de 17 er befolkede. Befolkningstallet er knapt 48.000, hvoraf lidt over en
tredjedel bor i hovedstadsområdet Thorshavn.
Færøerne er en selvstyrende del af Rigsfællesskabet Danmark, Grønland og Færøerne.
Efter en negativ folkeafstemning om selvstændighed i 1946, etableredes i 1948
Færøernes

Hjemmestyre.

Hjemmestyreloven

indebærer,

at

Færøerne

efterhånden/løbende overtager delområder, sådan at alle delområder til sidst er
overtaget. Områderne er delt op i A og B områder, og alle A områder er i dag
overtaget. På B området, mangler forsvarsområdet og den overvejende del af
udenrigsområdet at blive overtaget, disse områder styres af den danske Regering
(Løgtingið 150, p:206).
Færøsk er hovedsprog på Færøerne, men elever lærer dansk fra 3.klasse og de fleste
mestrer sproget. Færøsk har dog en central position, og er en stor del af nationens
identitet. Medier, politik, undervisning og hverdagssprog foregår på færøsk.
Færøernes parlament hedder Føroya Løgting, og er et af de ældste parlamenter i
verden. Landsstyret er den udøvende magt, og består af Lagmand samt mindst to
landsstyremænd (Logting 1).
Lagtinget vælges for fire år ad gangen og har højst 33 medlemmer, der vælges ved
almindeligt, hemmeligt og direkte valg. Lagtinget har lovgivende magt i færøske
særanliggender, mens Folketinget har lovgivende magt på alle andre områder.
Færøernes Landsstyre har den udøvende magt i færøske særanliggender. På alle andre
områder har den danske regering den udøvende magt (ibid.)
Der er i alt seks partier repræsenteret ved det færøske lagting. Ydermere kendetegner
det færøsk politik, at den går efter to akser. En vertikal ideologisk fra venstre til højre
og en horisontal national med hensyn til forholdene mellem Danmark og Færøerne,
Venstre-højre

politikken

kan

sammenlignes

med

den

vi

kender

fra

de

omkringliggende nordiske landes politikførelse, mens den horisontale akse - de
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nationale forhold, udgør en afvigende politisk stilling for Færøerne, fra de
omkringliggende selvstændige lande i Norden. Rigsfællesskabet og de nationale
forhold påvirker Færøerne på det på det økonomiske, såvel som det sociale og
kulturelle plan. Økonomisk betyder det, at Færøerne modtager ca. 632.mio kroner
årligt i det der nævnes ’bloktilskud’ (Løgtingsmál 72/2012). Nogle mener, at
forholdet til Danmark fungerer som en sovepude, og at først efter selvstændighed vil
befolkningen føle pligt til at med ansvar drive landet til fremgang. Andre mener, at
industrien og muligheden for at opretholde velfærdssamfundet uden de ordninger der
er gennem Rigsfællesskabet, ikke er tilstrækkeligt gode eller ønskværdige.
Rigsfællesskabet har også en kulturel og social påvirkning. Danmark er ofte det land i
verden, der sammenlignes med, og i og med, at migration mellem Danmark og
Færøerne er åben – da det i princippet er samme stat, betyder dette også, at mange
færinger vælger at flytte til Danmark, ikke kun i forbindelse med uddannelse, arbejde
m.m. men også med et håb om et bedre liv. Dette skete fx. i 1990’erne hvor landet
gennemgik en alvorlig økonomisk krise. Her flyttede 7000 færinger til Danmark, og
mange af disse vendte aldrig tilbage (Jacobsen 2006).
Blokstilskuddet udgør en ganske lille del af landets samlede BNP. Færøernes primære
indtægt menes at komme fra fiskeri, og 60% af landets samlede eksport er fisk og/
eller andre varer relateret til fisk (Búskaparfrágreiðing 2011, p:7). Dog falder denne
industri på relativt få menneskers hænder. Størstedelen af færinger arbejder, som i de
omkringliggende lande, i servicesektoren, her arbejder 11.220. Til sammenligning
arbejder 3.530 med fiskeri og landbrug (Knudsen 2009, tabel 13 p:336), og således
kan man konstatere to ting. For det første, at en ganske lille skare af færinger sidder
på den primære indtægt, og for det andet, at den centrale position fiskeri har og får i
politik og finanstilskud, derfor kan udfordre om, hvorvidt der er tale om en kulturel
og historisk arv eller faktiske politiske nødvendigheder. Omkring dette er det især
interessant at tale om køn og kønsroller, som i høj grad påvirkes af dels de
håndgribelige konsekvenser i forhold til arbejdsfordeling (mændene på søen,
kvinderne hjemme) men også i bredere omfang i en kulturel og socialkonstruktivistisk
optik.
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2.2 Færøerne, køn og ligestilling
I forbindelse med industrialiseringen og etableringen af fiskeri som hovederhverv,
ændres kvindens rolle i det færøske samfund. Flere kvinder kom nu i lønarbejde,
hvilket harmonerer med situationen i samme tidsrum rundt omkring i den
industrialiserede del af verden. Erhvervsfrekvensen for kvinder på Færøerne viste i de
seneste tal en andel på 83%, hvilket er den højeste i Norden (Knudsen 2009, p:332),
men

der mangler statistik omkring hvorvidt der er tale om deltidsarbejde,

timearbejde, sæsonbestemt arbejde m.m. (Jacobsen 2006). Tal og statistikker viser
dog et klart billede af kvinders position i fiskerierhvervet. Politisk ses, at kvinderne
udgør 0% af de samlede formandsposter i de mest betydende nævn og råd omkring
og i fiskerisektoren, at der ingen kvindelige ejere er af 19 lokaliserede fiskefabrikker
(Knudsen 2009, p:334.), samt en klar fordeling i ledelsen heri, hvor kun en fabrik har
kvindelig direktør, og kvinderne stort set er fraværende i topledelsen. Dette gælder i
øvrigt de fleste sektorer i samfundet (ibid.)
Som i de omkringliggende nordiske lande var også kvindebevægelsen nærværende i
70’erne på Færøerne. Dette medførte dog i højere grad symbolske effekter, da det
først var i 1994 at ligestillingslovgivning blev vedtaget af det Færøske Lagting
(Jacobsen 2006) og hertil et ligestillingsnævn (Javnstøðunevndin), som siden har
fungeret

som

nævn

under

erhvervsministeriet.

Det

er

svært

at

påpege

bemærkelsesværdige ændringer omkring ligestilling i direkte relation til dette i det
efterfølgende tidsrum. Dette viser endvidere også, at ligestillingsarbejde, nævnet såvel
som loven, ikke har haft bemærkelsesværdig prioritet i den førte politik.
På det politiske område er der dog de seneste år sket visse ændringer, ligestilling taget
i betragtning. Der er ingen enkel forklaring på dette, men at Færøerne i 2007 ændrede
valgsystem, således at hele nationen nu var en valgkreds, menes at have haft en effekt
(Knudsen 2009, p:322). Den kvindelige repræsentation i Lagtinget var i 2002: 12 %
(4 kvinder), i 2004: 9% (3 kvinder) og i 2008: 22 % (7 kvinder) (ibid., p:328), de
fleste kvindelige repræsentanter er repræsenterede igennem partierne på den venstre
akse. Ændringen af valgsystemet kan ses som en del af forklaringen på dette, og
foruden en øget kvinderepræsentation sås også en øget repræsentation af unge og
akademikere fra hovedstadsområdet, der også før var underrepræsenterede. En anden
del af forklaringen kan skyldes etableringen af Demokratia, en organisation der har til
formål at arbejde for politisk ligestilling mellem kønnene. Demokratia etableredes i
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2006 efter opfordring fra Vestnordisk Råd tilbage i 1999 (Demokratia 1) og som led i,
at Færøerne som selvstændig del for første gang deltog i CEDAWS årlige
rapportering2, hvilket medførte en øget opmærksomhed på den kritiske situation
omkring ligestilling på Færøerne. I det næstkommende tidsrum blomstrer debatten om
ligestilling, og det er også i samme tidsrum, at opmærksomheden omkring den
negative befolkningsvækst og specielt den manglende tilflytning af kvinder vender
tilbage med fuld styrke. Om dette skyldes etableringen af Demokratia,
indrapporteringen til CEDAW eller opløbet til den øgede repræsentation af kvinder er
svært at definere. Det er som med alt andet en cirkulær bevægelse, hvor meninger har
fostret meninger og opmærksomhed fostret mere opmærksomhed. Debatten
centrerede sig i høj grad om politisk ligestilling.
Det er nødvendigt at nævne, at Færøerne ud over at være et samfund bundet og
præget af fiskeri, også er et religiøst samfund. 84% af den færøske befolkning tilhører
den Evangeliske-lutherske folkekirke, mens 7% tilhører Brødremeningheden og 5 %
andre trosretninger så som pinse- og Adventist-bevægelser (Jacobsen 2006). I et
kønsperspektiv er dette interessant, når vi nærmer os diskussioner om mangfoldighed
og ligestilling i en lidt bredere betydning end den som præsenteres ovenfor. Færøerne
er i dag det eneste land i Norden, som endnu ikke har legaliseret abort, og hvor
hverken kirkeligt eller registreret partnerskab mellem to personer af samme køn er
tilladt.

Om

det

skyldes

kristendommen

alene,

eller

i

tillæg

andre

forklaringsmekanismer, viser dette, at der er traditionelle konservative (kristne)
holdninger nærværende både i politikken og det sociale rum. Politisk set har alle
partier kristendommen med i deres partiprogram, men specielt et parti har
kristendommen som kerneværdi i

politikførelsen. Samme parti, som nævner sig

Miðflokkurin, er ofte en central debattør, når talen falder på emner så som retten til fri
abort og registreret partnerskab til homoseksuelle (queer og andre begreber
vedrørende seksualitet er endnu ikke bemærkelsesværdigt nærværende i det færøske
rum).

Om end partiet er relativt lille, med 2 mandater ud af 33 dags dato,

symboliserer de en del af meningsdannelsen, og er afbildede i Færøernes identitet,
både i en politisk, social og kulturel kontekst. Der findes også en modpart, og det
politiske billede kan på denne vis ses som et samspil mellem konservative og liberale
kræfter. Det nyeste udspil fra de liberale kræfter udmønter sig i en tværpolitisk aftale
2

Færøerne var før dette repræsenteret under den danske indrapportering
9

mellem tre lagtingsmedlemmer fra tre forskellige partier. Disse er gået sammen om at
lægge et forslag for Lagtinget, der skal sikre homoseksuelles ret til registreret
partnerskab, forslaget kommer for Lagtinget efter sommerferien 2013. Nye
undersøgelser har vist, at 68% af færinger støtter retten til ægteskab mellem personer
af samme køn, i dele af landet var tallet på 84%, hvilket indikerer, at det ikke alene er
de traditionelle, kristne, konservative holdninger, der udspiller sig i meningsdannelsen
blandt befolkningen på Færøerne (Gallup, april 2013).

2.3 Opsummering og overgang til næste kapitel
Færøerne betegnes ofte som en fiskerination. Fiskeri er en central del af den politiske
dagsorden, men også liberale kræfter og stemmer tager plads. Om end køn og
ligestilling sporadisk har været på den politiske dagsorden, har kritikken om
målsætningerne oftest centreret sig om politisk repræsentation. Jeg anser i den
forbindelse, at det er nødvendigt at udvide den ligestillingsorienterede referenceramme til også at omfatte diskussioner om ligestilling, køn og mangfoldighed i et
mere kritisk og analytisk perspektiv. I relation til ovenstående problemformulering,
anser jeg, at disse to er nøgleord i forbindelse med at flytte diskussionen om den
negative befolkningsvækst, til også at omhandle et problemfelt af negative
muligheder for mangfoldighed og i den forbindelse ligestilling. Derfor præsenterer jeg
næstfølgende de teoretiske begreber, som i denne forbindelse vil være relevante.
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3 Teoretisk ramme og begreber
Med hjælp af Bacchi indskriver jeg mig i en socialkonstruktivistisk tilgang til
videnskab, og dertil et feministisk politologisk teoretisk felt. Det feministiske felt er
splittet, og i tråd med ovenstående problemformulering, anser jeg, at feministisk
politologisk teori i samspil med poststrukturalistisk og/eller socialkonstruktivistisk
metodologi er af særlig relevant og interessant karakter.
Som

præciseret

i

problemformuleringen

samt

problemformuleringens

underspørgsmål, er det min hensigt at analysere, hvordan problemet repræsenteres
frem for selve ’problemet’ – altså selve den negative befolkningsvækst.
Repræsentationen sætter i denne forbindelse rammen for, hvordan problemet
håndteres. I tråd med Carol Bacchis metode og analytiske ramme ”What’s the
problem represented to be” (WPR) (Bacchi 2009), bliver mit forskningsmæssige
fokus rettet mod, hvordan problemet i en politisk sammenhæng diagnosticeres,
identificeres, defineres samt på hvilke løsningstiltag og problemer der fremkommer
som underliggende og relevante i og omkring selve ’problemet’. Jeg ser på politik,
som en kulturel dimension, der udformes igennem (specifikke) historiske, kulturelle
og sociale kontekster. Således haves et socialkonstruktivistisk fokus, og med et tillæg
af feministisk politisk teori, bliver det endvidere muligt at se på diskurser som
kreatører af en form for materiel virkelighed – discourses accomplish things, they
make things happen (Bacchi, p:35). Dermed fokuseres ikke kun på hvordan diskurser
opererer, men også hvad de producerer. Hvad bliver sagt og ikke? Hvilke udtryk,
begreber, forestillinger, opfattelser og meningsdannelser kommer til udtryk? Hvilke
beslutninger bliver taget, og hvilke bliver ikke taget. Hvorfor? - og hvordan kan dette
forklares? Endvidere åbner dette muligheden for en diskussion af, hvilke strategier og
løsningsmuligheder repræsentationen af problemet sætter rammen for? Policies are
prescriptive texts since they tell us what to do (ibid., p:34).
I WPR-tilgangen arbejdes der baglæns. Problemdiagnosen identificeres først, og siden
undersøges hvilke dybtliggende kulturelle værdier, der underbygger denne forståelse
(ibid., p:4). Således ledes efter konceptuelle logikker og common sense forståelser,
der ligger bag meningsdannelsen. Bacchi læner sig op ad Foucault. Foucaults tilgang
til videnskab bygger på magt og diskurser. Jeg har valgt ikke at anvende Foucault
eksplicit, da jeg anser hans teori for at være velintegreret i Bacchis metodologiske
rammeværk. Dog foreligger en vis grundforståelse for, hvordan hans teoretiske og
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filosofiske forskningstanker fungerer. Konceptuelle logikker er et af de teoretiske
begreber, som vil blive vægtet. Forståelsen stammer fra Foucaults ”conceptual logics”
og indebærer en tilgang til videnskab, som anerkender og vægter meninger, som en
del af diskursive meningsmekanismer forankret i magt. Calling something discourse
means putting it’s truth status in question (Bacchi 2009, p:35). For at begribe og
grunde WPR-analysens forståelse for agentur, henvender Bacchi sig herudover til
psykologiens poststrukturalisme, her hentydes at the viewer must catch themselves in
the act of seeing in particular ways (ibid., p:45) – således fremhæves betydningen af
at have et nærværende selvrefleksivt standpunkt. Samtidig er det hverken Bacchi eller
min egen intention eller interesse at påvise nogen form for sandhed – eller objektiv
videnskab. Det normative standpunkt som WPR-tilgangen foreskriver er ikke
interesseret i at fremstille varia alternative eller bedre politiske løsninger, men at
vurdere og sætte spørgsmålstegn ved, hvordan vi regeres (ibid., p:47) – her af Bacchis
anvendelse af begrebet governmentality (ibid., p:155f). Med WPR-metoden er det
muligt dels at identificere problemrepræsentationen: hvad fremstilles problemet som
at være et problem af og om, og dels at derefter kritisk eksaminere og analysere
hvilken betydning denne repræsentation, med al dens kontekst baserede indhold, har
for det konkrete politiske udfald – de konkrete politiske løsnings- og strategiske
forslag. I denne sammenhæng politikken omkring den pågældende demografiske
situation på Færøerne. Hvordan fremstilles det demografiske problem, af hvem,
hvordan og med hvilke formål? (ibid., p:40). Da dette gøres med et feministisk
perspektiv, er det nødvendigt at præcisere min forståelse for en feministisk tilgang,
samt hvilke begreber der i denne sammenhæng er relevante.
3.1 Den feministisk teoretiske tilgang og begrebsapparatet
Det overordnede formål med analysen er jvf. problemformuleringen at bidrage med
feministisk teoretiske refleksioner og metodologi, således at problemrepræsentationen
og meningsdannelsen kan belyses og analyseres. Jeg er især interesseret i feministisk
teori, der arbejder med køn, agentur og politiske problemstillinger og forståelser.
Begrebsfokus bliver ligestilling, køn og mangfoldighed, da jeg anser disse som
værende centrale i talen om den negative befolkningsvækst som et politisk og/eller
befolkningsproblem. Jeg vil analysere, om - og i så fald hvordan, især køn, ligestilling
og mangfoldighed problematiseres eller ikke. Tilgangen understøttes delvis i den
feministisk-politologisk teoretiske værktøjskasse. I denne forskningsverden forefindes
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også begreber som medborgerskab og køn, ofte som to forbundne analytiske emner.
Medborgerskab analyseres ikke, men anvendes delvis og varsomt synonymt med
befolkning. Begreberne begribes i denne forskningsgenre ofte fra et aktør-perspektiv,
dette i modsætning til den postkoloniale, moderne og strukturalistiske tilgang, hvor
diskursen, mekanismerne og strukturen ses som de konstituerende af disse. Det er dog
hensigten i denne sammenhæng, jvf. Bacchi og WPR-tilgangen, at finde en
mellemposition - et sted, hvor både diskurs og aktør kan vægtes, et sted hvor både-og
i stedet for enten-eller værdsættes, og hvor forholdet mellem meningsdannelse og
praksis kan komme til at stå i fokus. Bacchi henvender sig i den forbindelse til den
postkoloniale psykologi, men her bliver det den feministisk politologiske forståelse
for ligestilling, køn og mangfoldighed som kommer i fokus. Her skelnes der mellem
mål (praksis) og midler (diskurs), hvor mål vægtes højere end midler (Borchorst og
Dahlerup, kap 2). Det vil sige, at fokus flyttes væk fra hvilken form for ligestilling
man ønsker, til at tale om de mekanismer, der skaber uligestilling, eksklusion eller
udelukkelse. Således tilsidesættes den ontologiske og epistemologiske debat om køn
som værende biologisk determineret eller socialt konstrueret, mens fokus i stedet
bliver på inklusion og eksklusion, uanset forståelse og anerkendelse af køn som det
ene eller det andet.
Ligestilling svarer til det svenske jämstálldhet, som er adskilt fra det lignende begreb
jämlikhet, hvilket på dansk oversættes til ensartethed (ibid. p:30). Det er afgørende i
denne sammenhæng at præcisere, at jeg anvender begrebet i en sådan forstand, at det
udtrykker et behov for mulighed til forskellighed. Det omvendte af ligestilling er i
min optik ikke forskellighed, det er ensartethed. Derfor foreligger intet ønske om at
opløse nærværende kønskategorier per se, dette er ikke analysens fremmeste
interesse. Derimod foreligger en stor interesse i at fragmentere de kønsstereotype
opfattelser, som jvf. baggrundsafsnittet synes at eksistere i problemkonteksten. Min
forståelse for ligestilling bygger i lighed med Borchorst og Dahlerup på en præmis
om, at der i samfundet eksisterer uligheder baseret på køn, og at disse kan eller bør
ændres (Borchorst og Dahlerup, p:13). Dertil ser jeg på ligestilling som et politisk
redskab i den traditionelle vestlige forståelse om formel ligestilling ”likes should be
treated alike” (Bacchi, p:181), men også videreudviklet som et begreb, der inkluderer
og bygger på retten til forskellighed og mangfoldighed. Det skal være muligt at tale
om ligestilling med det udgangspunkt, at der forefindes to køn, og samtidig tale om et
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behov for mangfoldighed og differentiering af disse kategoriers subjektpositioner,
uden at begribe nogen videre poststrukturalistisk problematisering af disse (ibid.). Jeg
ser det i forbindelse med problemkonteksten som en nødvendighed at kunne italesætte
køn som dels determineret, og dels med udgangspunkt i, at dette er ud fra
socialkonstruktivistiske forudsætninger i og med at køn er forankret i en historisk,
kulturel og social kontekst. Køn som begreb, kan i denne optik begribes fra et aktørperspektiv. Birte Siim præsenterer vigtigheden og behovet for et sådant perspektiv,
når hun taler om medborgerskabet som begreb, og i forlængelse af Scott og Pateman,
anvender hun en teoretisk tilgang, der gør det muligt at se på kvinders inklusion og
eksklusion af medborgerskabet baseret på køn. Dog problematiserer hun Patemans
teori, og kritiserer den for at savne en inklusion af andre asymmetrier så som etnicitet
og rase, og taler for en differentiering og pluralisering af kønsforståelserne i og
omkring medborgerskabet (Siim., p:40ff). Jeg deler denne kritik, men anser det
samtidig som en nødvendig afgræsning at forholde mig til køn uden at trække
yderligere på denne problematisering. I henhold til problemkonteksten og
problemtilgangen, betragter jeg en sådan afgrænsning som nødvendig. Dels befinder
problemkonteksten og Færøerne som feministisk forskningsfelt sig stadig på et første
stadium, og dels er det ikke i en WPR-analytisk tilgang noget hovedformål at
problematisere køn eller ligestilling som begreber, men at se på hvordan disse faktisk
fungerer og formes i diskursen og meningsdannelsen som den fremstår her og nu i sin
materielle substans (Bacchi 2009, p:181). Borchorst og Dahlerup ser på køn ud fra
den betragtning, at al produktion af køn ikke er negativ. Problematiseringen og
begrebsanvendelsen må tages ud fra den relevante historiske kontekst, som studeres
(Borchorst og Dahlerup, p:42). Det er i den forbindelse de trækker på argumentet om
mål og midler, hvor af målsætningen om ligestilling bliver mere afgørende end de
ontologisk eller epistemologisk diskuterbare midler (ibid., p:51). På trods af at selve
målsætningen er, at køn ikke skal spille nogen rolle, kan midlerne være at italesætte
køn – ikke som biologisk determineret, men som indskrevet i en kønsstereotyp
forståelse, som er nødvendig at nedbryde, forstyrre og interrogere. Borchorst og
Dahlerup argumenterer i den forbindelse for, at det er uomgængeligt for feministisk
teori at operere med kategorierne kvinder og mænd, så længe samfundet er så
kønssegregeret og magten så asymmetrisk fordelt (ibid., p:41). Jeg forudsætter at
ligestilling er et plussumspil for alle - kvinder og mænd, uanset alder, seksualitet,
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klasse, race, etnicitet og så fremdeles, og dermed også implicit at en sådan forståelse
inkluderer et behov for at tale om mangfoldighed og en differentieret befolkning.
Omkring problematiseringen af den negative befolkningsvækst, tales der om et
kvindeunderskud. I den forbindelse bliver det relevant og interessant at se på, hvordan
og om meningsdannelsen og problemdiagnosen indebærer, at der kan være tale om en
eksklusion baseret på køn. Teoretiske forståelser for inklusion/eksklusion er her
interessante, og desuden i en videre udvikling til et spørgsmål om tilpasning eller
transformation (Borchorst og Dahlerup, p:49). Refleksionerne vil her gå på, om der i
meningsdannelsen og de strategiske målsætninger tales om underskuddet som et
spørgsmål om at få kvinderne til at tilpasse sig og indpasse sig den eksisterende
samfundsordens hierarkier, eller om målsætningen er eller bør være transformation,
hvor kravet og målet er at samfundsstrukturen problematiseres. Dette er en
perspektivering, som kendetegner den feministisk politologiske teoriramme, og ses
også hos Bacchi (1999) og Birte Siim (2000), og under forudsætning af at det er
muligt at tale om et aktør-perspektiv, kan der i den forbindelse diskuteres hvem
inkluderes, hvem ekskluderes og hvilken betydning har meningsdannelsens
kønsopfattelse for den førte politik og muligheden for integrering på egne vilkår, samt
mangfoldigheden i den givne eksisterende samfundsstruktur. Meningsdannelsen vil
også kunne illustrere, om hvorvidt der (jvf. Freidenvall) er tale om reelt ønske om
forandring, eller om håndteringen kan belyses som at være en symbolpolitisk
handling, hvilket indikerer, at der ikke er konsensus mellem ord og handling
(Borchorst og Dahlerup, p:187).
3.1 Opsummering og overgang til næste kapitel
Det overgribende teoretiske perspektiv foreligger igennem den WPR-analytiske
tilgang. Igennem denne indskriver jeg mig i en socialkonstruktivistisk og politisk
feministisk forståelse af verden. WPR-tilgangen fungerer som det overgribende
metodologiske udgangspunkt. I tillæg hertil har det været interessant at se på andre
politologiske forskeres teoridannelser. Borchorst og Dahlerup og Siim ligger tæt op
ad denne tilgang, og her bliver det muligt at tale om agentur og således også forholdet
mellem diskurs og praksis, diskurs og materialitet. I næste afsnit vil jeg endvidere
præsentere forskningsmateriale, som i overensstemmelse med ovenstående begriber
det politiske felt fra et feministisk socialkonstruktivistisk og politisk perspektiv, samt
øvrigt relevant materiale i en færøsk kontekst.
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4 Tidligere forskning
I dette afsnit vil jeg præsentere det forskningsfelt, som jeg er interesseret i at indskrive
mig i. Derudover foreligger en oversigt, over den kønsforksning som jeg finder
relevant i en færøsk kontekst. Som det vil vise sig, er det sparsomt med feministisk
forskning

fra

og

om

Færøerne,

og

derfor

præsenteres

yderligere

to

forskningssegmenter, som skal fungere som en udvidelse af forståelsen for køn og
feministiske analytiske segmenter i tilgangens aktuelle sammenhæng.
4.1 Socialkonstruktivistiske policy-analyser
WPR-metoden og den analytiske tilgang er som beskrevet en relativt konkret
metodologisk værktøjskasse, hvor seks spørgsmål gennemarbejdes. Dette gøres ikke
som en sekventiel rationalitetstilgang, men som et ”nesting” arbejde, som Bacchi
udtrykker det (Bacchi, p:21), dette vil sige, at spørgsmålene arbejdes igennem
gentagne gange. For at få en gennemgribende forståelse af, hvordan metoden
anvendes i forskningssammenhænge, har jeg lokaliseret to afhandlinger og en rapport,
som arbejder eksplicit med den WPR-analytiske tilgang, social konstruktivisme og
politiske dagsordener. Den ene i dansk politisk kontekst, den anden i svensk politisk
kontekst og den tredje i en europæisk politisk kontekst. Kun to af disse arbejder med
begreber som køn og ligestilling, mens den tredje undersøger diskurser og
repræsentationer omkring indvandrerdebatten i det danske Folketing, og fokuserer
hovedsageligt på etnicitet som begreb. Emnerne er dog ikke afgørende for relevansen,
da det er det metodologiske arbejde, som jeg primært er interesseret i.
Lenita Freidenvall præsenterer i september 2007 sit forskningsresultat lavet på
opfordring af grundlovsudredningen (SOU2007:67, Freidenvall 2007). Her udformer
Freidenvall et syn på den svenske regeringsform fra et kønsperspektiv. Formålet med
analysen er at undersøge, hvordan sprog og problemrepræsentationer former de
meningsdannelser der gøres og er mulige at gøre. Således opererer Freidenvall delvist
med socialkonstruktivistiske og/eller poststrukturalistiske tilgange. Begreber som
køn, genus, intersektionalitet og mainstreaming er af særlig central karakter
(Freidenvall, p:10). Freidenvalls refleksioner omkring ord og handling, diskurs og
praksis, formel og substantiel ligestilling – er af relevant og spændende karakter i en
færøske kontekst, og omkring materialet som her foreligger til analyse. Det giver et
indblik i, hvordan politiske retorikker og meningsdannelser hænger sammen med
selve roden af problemet, og derfor i sig selv må problematiseres, hvis formålet er at
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finde løsningsorienterede strategier. I og med, at Freidenvall læner sig så tæt op ad
WPR-tilgangen, kan rapporten også udgøre en rent praktisk inspirationsmodel i
analysen.
Mens Freidenvall opererer meget med hvad bliver sagt, hvordan, hvad det indebærer
og hvilke konsekvenser det får politisk, så har Lærke Holm i sin afhandling fra institut
for historie, internationale studier og samfundsforhold på Aalborg Universitet
”Folketinget og Udlændingepolitikken – diskurser om naturaliserede, indvandrere

og flygtninge 1973-2002” (2.udgave, 2007) en mere traditionel diskursanalytisk
tilgang til et lignende problemfelt. Hendes materiale er folketingsdebatten omkring
indvandrer/immigrationspolitik i et historisk 30 års perspektiv. Holm benytter sig ikke
trækker på Laclau og Mouffes diskursteori, og har derigennem et fokus på f.eks.
klasse som begreb, noget som ikke fremstår i Freidenvalls analyse. Denne tilgang har
inspireret min analytiske tilgang til magt, klasse og diskursteoretiske refleksioner,
dette mere end det rent praktisk politiske, som Borchorst og Dahlerup, Siim og
Freidenvall opererer med. Formålet med Holms analyse er at belyse centrale
begivenheder og problemstillinger, samt at derigennem vise, hvornår der sker
diskursskift, dette igennem hendes empiriske materiale af debatter i Folketinget
omkring integrationspolitik, som strækker sig fra 1973-2002 (Holm, p:9). Holm er
altså ikke interesseret i at påvise effekter, som nærværende er et af hovedformålene,
men har derimod langt flere ressourcer og omfang i tid og plads, til nøje at læse,
udvælge og kategorisere de diskursive mekanismer, som gør sig gældende i debatten
over 30 år. Dette giver meningsfuld og vigtig

indsigt i,

hvordan konceptuelle

logikker, forståelser og magt er centrale i meningsdannelsen i en politisk retorisk
sammenhæng. Derudover er det især Holms pointering af assimilering modsat
integrering på egne vilkår, som i samspil med Freidenvalls fremhævelse af, at kvinder
ikke skal behøves at integrere sig i de mandlige normer som er foreskrevet, der i
konsensus med Borchorst og Dahlerups problematisering af tilpasning og
transformation, i nærværende analyses kontekst vil være relevant.
For at få et indblik i, hvordan forholdet mellem diskurs og materialitet mere konkret
kan måles og analyseres, har jeg fundet inspiration i Dolores Calvo - doktorand i
sociologi, afhandling ”What’s the problem of gender” (Gøteborg, 2013). Foruden at
beskæftige sig med diskurser, meningsdannelser og konceptuelle logikker, gør Calvo
også brug af Bacchis WPR-tilgang, hvilket indebærer en analyse og måling af
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diskursens effekter in the real (Calvo, p:19 og Bacchi, p:35). Dertil er afhandlingen
nutidig, hvilket indebærer dels en nutidig teoretisk indsigt, men også en tilgang til
Bacchis metode, som siden Freidenvalls rapport, er opdateret og udvidet med
yderligere metodologiske og analytiske overvejelser. Calvo’s forståelse for ligestilling
og feminisme, er en forståelse for menneskerettigheder (Calvo, p:11). Derfor
anvender hun, i lighed med Holm, teorier og begreber vedrørende dette, hvilket har
inspireret mig til at se på ligestilling i et bredere perspektiv, således at det også
omfatter andre aspekter end blot den de facto/de jure forståelser, som bl.a. Freidenvall
præsenterer. Et af hovedformålene i Calvos afhandling, er at se, hvordan problemet
om ligestilling ses som en ret for kvinder til at deltage på egne vilkår, eller om der er
tale om inklusion i de allerede eksisterende normative diskurser (ibid., p:11). Calvos
finder som Bacchi, at den politiske problemrepræsentation af køn og ligestilling i EU,
i stedet for at bidrage til løsninger, bliver en reproduktion af status quo, og således,
argumenterer hun for, at vi bør se på problemkonteksten – the problem space – , samt
repræsentationen herigennem som den egentlige kreatør af problemet (Calvo,
p:261ff).

Disse tre ovennævnte havde hver sin socialkonstruktivistiske tilgang til politiske
problemstillinger og/eller håndteringer og repræsentationer, alle tre ligger meget tæt
op ad mit teoretiske rammeværk, hvilket gør det interessant at gå i dialog med disse
når problemrepræsentationen af den negative befolkningsvækst skal analyseres. I
næste afsnit vil jeg med et feministisk perspektiv præsentere den mere geografisk og
kontekst relevante forskning. Denne grundviden er af afgørende betydning, for at
forstå de historiske og kulturelle rammer, som meningsdannelsen er indskrevet i.
4.2 Kønsforskning på Færøerne
Der er et overvældende vakuum af forskning, hvad angår køn i en social
konstruktivistisk tilgang i færøsk forskningssammenhæng. Jeg anser den smalle skare
og manglende socialkonstruktivistiske forståelse, som dels at indikere et behov for
mere forskning fra et feministisk teoretisk perspektiv, og samtidig illustrerer det jvf.
Bacchi og WPR-tilgangen, at også forskningen kan illustrere hvordan og påvirkes af
de meningsdannelser som bliver mulige i den givne kontekst.
Den foreliggende viden som alligevel findes, er dog af central karakter. For at kunne
spore problemrepræsentationens rødder, er det nødvendigt med et overblik over de
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kulturelle, geografiske og historiske mekanismer, som gør sig gældende i
problematiseringen af den demografiske udfordring og problemidentifikationen og
repræsentationen af den negative befolkningsvækst på Færøerne.
I øjeblikket er forsker Karin Jóhanna L. Knudsen i gang med sin ph.d.-afhandling,
som har til formål at undersøge den negative befolkningsvækst og den demografiske
situation på Færøerne, dette blandt andet fra et kønsperspektiv. Arbejdet er just
påbegyndt, og der foreligger endnu ingen færdige refleksioner eller resultater.
Knudsen er samfundsforsker, og har beskæftiget sig meget med køn i en færøsk
kontekst. Hendes fokus har været kultur-geografi, nationalitet, mobilitet og køn, med
urbanisering i en vestnordisk kontekst, samt færøske kvinders positionering igennem
historien. Blandt andet i en samarbejdsudgivelse med titlen ”Kvinder og velfærd i
Norden” (Knudsen 2010), hvor forskeren undersøger samspillet mellem arbejde og
familieliv på Færøerne, og hvordan velfærdsordninger påvirker kvinders position i
samfundet (ibid., p:15). Knudsens konklusion, som bygger på en spørgeundersøgelse
blandt færøske kvinder, er at der viser sig en tydelig tendens til utilfredshed mod den
konservative velfærdsmodel, hvilket i forskerens optik via Esping-Andersen, er den
model som til dels kendetegner Færøerne (ibid., p:38). I tidligere forskningsprojekter
har samme forsker undersøgt, hvordan kønsroller på Færøerne er en del af og
konstrueres igennem denne ovennævnte konservative (liberale) samfundsmodel,
domineret af det mandlige hovederhverv – fiskerierhvervet og en patriarkalsk og/eller
familialistisk samfundsordning. Det gør hun blandt andet i ”Køn og magt i Norden”
(Knudsen 2009:569). Ligestilling er her begrebsfokus, og Knudsen præsenterer via
dataindsamlinger og oversigter, hvordan kvinder er underrepræsenterede såvel i
politisk som erhvervsmæssig sammenhæng på Færøerne. Hun uddyber også dels
socialkonstruktivistisk, og der gives en dybere forståelse af og oversigt over nogle af
de konkrete historiske mekanismer, som er relevante at se på i forbindelse med
kønsroller og ligestilling i det færøske samfund. Konklusionen var i denne
sammenhæng, at ligestilling ikke har en høj prioritet, hverken i det politiske system
eller i erhvervssammenhæng på Færøerne (ibid.). Undersøgelsen er af deskriptiv
karakter, og der gives ikke videre normative bud på, hvordan eller hvorfor dette bør
ændres.
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4.3 Øvrig forskning i Norden
Da der er sparsomt med forskning om køn med en social-konstruktivistisk og/eller
poststrukturalistisk tilgang i den færøske forskningskontekst, har jeg søgt mod nordisk
forskning i øvrigt. Dette fremmes for at få et perspektiv på køn, som ikke kun at
omhandle kvinder og kvinders del i samfundet. Det er af stor betydning i relation til
problemformuleringen såvel som de teoretiske begreber ligestilling, køn og
mangfoldighed, at perspektivet også rettes mod øvrige asymmetrier i samfundet, samt
at fokus også haves på ’modparten’ i den dikotomiske opfattelse af køn – mænd.
Disse kan være med til at gøre op med det tilsyneladende vakuum af viden om køn
som en socialt konstrueret dikotomi/kategori, som har været svære at lokalisere i den
færøske forskningskontekst.
Et sådant perspektiv haves af Lisa Nordin, når hun i sin afhandling ”Man ska ju vara
två” (2007), bidrager med en betydningsfuld nyttig vinkel til, hvordan problematikker
omkring

befolkningen

i

yder-områder

fra

en

poststrukturalistisk

og/eller

socialkonstruktivistisk optik kan belyses. Nordin beskriver, bl.a. med brug af Butler i
sit teoretiske rammeværk, hvordan pladsen (space som filosofisk begreb) har
betydning for identitetskonstruktionen hos (her) mænd i ydreområder - i denne
sammenhæng Västbotten i Sverige. Således sætter Nordin kategorien mand/mænd i
fokus for sin analyse og sit feltarbejde. Dette perspektiv bidrager i denne analyses
sammenhæng med en afgørende betydning af at forstå og destabilisere de dikotomiske
fremstillinger, der fremstår omkring køn, såvel i det primære materiale som i den
forskning, der indtil videre foreligger. Nordins konklusioner kan fungere som en
forståelsesramme for, hvordan heteronormativitet og homogenitet produceres og
reproduceres i små samfund. Hovedformålet og konklusionen i afhandlingen er, at der
skal et queerperspektiv til for at kritisk analysere den normativitet, som
kønsstereotype roller formes igennem og ud fra (Nordin, abstract). Min egen tilgang
bliver ikke eksplicit queer-teoretisk, men forståelsen vil være nærværende, når
ligestilling, køn og mangfoldighed som analytiske og teoretiske begreber inkluderes i
analysen. Perspektivet er afgørende i den proces, som foreligger om at destabilisere
og feministisk kritisk analysere især hvor og hvordan køn forekommer som en del af
den problemrepræsentationen omkring den negative befolkningsvækst. Det er altså
afgørende at problematisere køn og kønsroller som værende overvejende et fokus på
kvinden som kategori, denne tilgang har Linda Ekström, når hun i sin afhandling
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Jämställdhet – för männens, arbetarklassens och effektivitetens skul (Stockholms
Universitet, 2012) gør en problematisering af ligestilling som politisk værktøj og
begreb. På trods af, at Ekströms resultater peger på, at vi ikke kan tale om ligestilling
som et begreb eller tilgang, som der rådes enighed om, så fremhæves her vigtigheden
af, at inddrage manden og mænd i en kritisk tilgang til hvad vi bør tale om, når vi
taler om ligestilling (Ekström, abstract). Ekström opererer i en helt anden kontekst,
end hvad der gøres i forestående analyse, hvor konteksten er præget af et fuldkommen
fravær af begrebet ligestilling. Derfor vil Ekströms resultater og kritik, primært i
denne sammenhæng bidrage med en formaning om, at det ikke er tilstrækkeligt at tale
om ligestilling og køn med et overordnet fokus på kvinder eller mænd, men at alle og
alt bør medregnes og analyseres i tilgangen hertil.
4.4 Opsummering og overgang til næste kapitel
Afsnittet her har præsenteret tre overgribende relevante aspekter til analysen. Først
præsenteredes studier som enten har anvendt WPR-tilgangen eksplicit, eller haft en
lignende social konstruktivistisk tilgang til policy-analyse, dernæst en oversigt af
relevant forskning foreliggende i en færøsk kontekst, og til sidst et yderligere
perspektiv som jeg anser behøves, når vi taler om ligestilling, køn og mangfoldighed.
Jeg viste, at det er sparsomt og eksisterer et vakuum af viden, hvad angår feministisk
forskning i en færøsk kontekst. I den forbindelse, er mit formål at bidrage med
forskning, der inkluderer en analytisk og teoretisk tilgang til ligestilling, køn og
mangfoldighed, og at derved bidrage til, at såvel begreberne som nærværet/fraværet af
dem i en politisk og social kontekst problematiseres. Hvordan dette gøres, vil jeg i
næstkommende metodeafsnit redegøre for. Her præsenteres også det empiriske
grundlag for analysen.
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5 Metode og materiale
Nedenfor præsenteres retningslinjerne for Bacchis metode ”Whats the problem
represented to be” (Bacchi 2009), materialet og endvidere hvilke overvejelser
omkring materialetilgang og selvrefleksivitet jeg har gjort mig. Først præsenteres
WPR-metoden, og de seks spørgsmål, som denne konkret indeholder.
5.1 ’WPR’- metodens 6 spørgsmål
1. What’s the problem represented to be in a specific policy?
2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the
‘problem’?
3. How has this representation of the ‘problem’ come about?
4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the
silences? Can the problem be thought about differently?
5. What effects are produced by this representation of the ‘problem’?
6. How/where has this representation of the ‘problem’ been produced, disseminated
and defended? How could it be questioned, disrupted and replaced?
(Bacchi 2009, p:2)

De første tre spørgsmål identificerer problemrepræsentationen i den specifikke
politik (Q1), analyserer dens konceptuelle fundament (Q2) samt eksaminerer dens
oprindelse, historie og mekanismer (Q3). Nedenfor følger en kort redegørelse af
disse.
1. Q1: Første del af analysen nævner Bacchi et ”clarification exercise” (Bacchi,
p:2) Her identificeres problemet som det fremstilles i det valgte materiale. Det
handler altså om at afklare, hvad det er for problemdiagnoser eller
identifikationer som fremføres i forbindelse med en specifik politisk situation.
Dette første led er af stor betydning for den resterende analyse, da det er her
studiet tager sit udspring.
2. Q2: Anden del er en udvidet analyse af de problemdiagnoser og identifikationer,
som igennem Q1 identificeres. I denne del arbejdes både med epistemologi og
ontologi, hvordan produceres viden og hvilken forståelse af verden ligger til
grund for denne? Der spørges ikke her hvorfor noget er sket, men hvordan (ibid.,
p:5).

Ved

at

identificere

dominerende

dikotomier,

nøglebegreber

og

22

kategoriseringer, vil det her blive muligt at undersøge hvilke konceptuelle
logikker ligger til grund for problemidentifikationen, forståelsen og heraf
problemrepræsentationen (ibid., p:7ff).
3. Q3: Tredje del af analysen eksaminerer repræsentationens oprindelse, historie
og mekanismer. Således lægger spørgsmålet først op til en deskriptiv tilgang til
problemrepræsentationen. Hvad ligger forud for forståelsen?, hvilke specifikke
beslutninger

og historiske

hændelser

er

relevante

og nærværende

i

problemrepræsentationen? Q2 fungerer i denne sammenhæng som afgrænsning
og retningslinje for, hvilke dikotomier, kategorier og nøglebegreber er relevante
og interessante i den genealogiske analyse, som i Q3 foreligger. (ibid., p:10).

De tre sidste spørgsmål bevæger sig til det kritiske forandrings potentiale af
metodetilgangen. Disse beskæftiger sig ikke kun med, hvad der bliver sagt, hvordan
og hvorfor, men endvidere med, hvad der ikke bliver sagt – hvad forbliver usagt
(gaps and silences) (Q4), hvilke effekter muliggør problemrepræsentationen og
hvilke løsninger bliver utænkelige (Q5), samt den allersidste del af analysen, hvordan
dette videreformidles i medier og det sociale rum, samt hvordan der kan tænkes
anderledes,

med

det

endelige

formål

for

WPR-analysen,

at

fuldføre

problematiseringen og præsentere et nyt paradigme (ibid., p:46).

4.

Q4 I søgningen efter, hvad forbliver usagt, og hvorfor visse aspekter tages frem
og andre ikke, er det her ifølge Bacchi vigtigt at anerkende, at tankemønstre og
dermed problemforståelser og repræsentationer er en afspejling af den historiske,
kulturelle og institutionelle kontekst, som vi bevæger os i (ibid., p:13). Således
skal problemrepræsentationer altid ses som kontingenter af den ydre diskurssive
ramme – som konceptualiserede problemer (ibid., p:155). Her er det centralt at
fremhæve de ofte simplificerede dikotomier, som fremhævet i Q2 og videre
analyseret i Q3, og at påvise og analysere, hvordan disse blandt andet gennem
statistiske målinger sætter rammen for, hvilke meningsdannelser bliver mulige og
hvilke forbliver utænkelige.

5.

Mens Q3 fokuserer på hvordan diskurser og meningsdannelser opererer, så
fokuseres der her på, hvilke effekter disse har (ibid., p:38). Dette led i analysen
bevæger sig altså fra at identificere nøglebegreber, kategoriseringer og
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dominerende dikotomiske opfattelser som gøres i Q2, til at vurdere dem (ibid.,
p:40). Således bliver udgangspunktet her normativt, og det bliver ud fra den
feministiske teoretiske ramme, at begreberne vurderes. Her fokuseres på
materielle effekter, hvordan personers liv påvirkes in the real (ibid., p:43) Bacchi
fremhæver denne drejning og del af analysen, som en af mest afgørende dele og
bidrag analysen kan give (ibid., p:18). Hvilke effekter i form af forandring
forventes repræsentationen at give, og hvad kan forventes at forblive det samme?
er centrale spørgsmål i denne del af analysen.

6.

Denne

sidste

del

af

analysen

(Q6)

beskæftiger

sig

med

selve

forandringspotentialet med WPR-tilgangen. Her er det centralt at se på mediernes
kommunikation, og den offentlige debat. Hvordan formidles, produceres og
forsvares problemrepræsentationen? Den analytiske opgave bliver her at udfordre
de dominerende repræsentationer, med det formål at fremhæve andre potentielle
formidlinger, holdninger og strategier (ibid., p:19).

The overall intent is to reflect on how we are governed, it opens up the possibility to
think about how we could be governed differently (Bacchi 2009, p:46)

5.2 Materiale og materialetilgang
Som udgangspunkt var jeg interesseret i politiske tekster, og i relation til den aktuelle
debat om negativ befolkningsvækst på Færøerne, var det nærliggende at fremdrage et
materiale, der ville tillade mig at gå ind i denne debat med et kønsperspektiv. Dertil
var ’problemet’ netop opmærksomheden i politisk kontekst, gennem forslag fra
Javnaðarflokkurin til Lagtinget om at nedsætte en arbejdsgruppe, til det at komme
med løsninger og konkrete idéer til at få ændret den negative tendens. Det er min
opfattelse, at kønsdebatten og et fraværende feministisk perspektiv generelt eksisterer
i den færøsk politiske såvel som sociale kontekst, men i en nødvendig afgrænsning og
i relation til WPR-tilgangen, som kræver dybdegående analyser af specifikke udsagn
og meningsdannelser, var det nødvendigt at vælge en konkret politisk tekst. Det som
Bacchi nævner a practical text (Bacchi 2009, p:34 og 249). Ydermere er det
nødvendigt i relation til den konstruktivistiske del af tilgangen at inddrage og
medanalysere andre diskursive mekanismer og således tekster. Derfor blev mit
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materiale endeligt: både forslaget fra Javnaðarflokkurin – Løgtingsmál 2/2012, den
politiske 1., 2., og 3. behandling i Lagtinget, samt den betænkning, som blev fremlagt
efter udredningen i Trivnaðarnevndin imellem 1. og 2.behandling.
Løgtingsmál 2/2012 uppskot um at seta tiltøk í verk til tess at venda skeivu gongdini í
fráflytingini og burdaravlopinum (Bilag 1), bliver lagt frem 31/7 2012 underskrevet af
formanden for Javnaðarflokkurin Aksel V. Johannesen. Første behandling foregår 9/8
2012, og efter dette sendes lagtingssagen til behandling i Trivnaðarnevndin. Det
udredes d.14- og 22/8-12 samt 10-,18- og 20/9-12. Den endelige betænkning (Bilag
2) er klar 24/10-12 og kommer til 2. og 3. behandling i Lagtinget d.2/11-12. Forslaget
vedtages og en arbejdsgruppe med en følgegruppe nedsættes. Arbejdsgruppen har fået
til opgave at fremlægge konkrete løsningsforslag for lagtinget pr. 1. april 2013.
Gruppen er sammensat af embedsfolk, ministre og fagfolk. Følgegruppen består af
politikere, en repræsentant fra hvert parti, og skal i løbet af processen underrettes om
arbejdsgangen og evt. delresultater, samt har mandat til at komme med forslag og
kritik (Logting 2).
Behandlingen i Lagtinget af forslag 2/2012 foreligger på Lagtingets hjemmeside som
lydfiler (Logting 3). Modsat de omkringliggende landes fremgangsmåde, bliver
debatterne ikke stenograferede, hvilket har pålagt mig et ansvar i at transskribere og
citere korrekt. Jeg har valgt at transskribere overordnet, da jeg ikke er interesseret i de
specifikke sproglige finesser, udtaler, toneleje m.m. som en decideret lingvistisk
diskursanalyse eller argumentationsanalyse ville kræve. Derimod har jeg været
interesseret i at lokalisere, identificere og forstyrre udsagn, som tages for givet - de
såkaldte konceptuelle logikker, og har været optaget af at forstå og opfange, hvordan
politikere (i det primære materiale) og medier samt offentligheden (i de
omkringliggende

diskurser)

kategoriserer,

dikotomiserer

og

repræsenterer

’problemet’. Dette har medført et krav til at forstå meningsdannelserne fra et
omfattende historisk, kulturelt såvel som kontekstuelt perspektiv. En overgribende
forståelse af materialet har altså været nødvendigt, ud over og i tillæg til et fokus på
det specifikke og konkrete.
Da jeg var interesseret i at opfange helheden i meningsdannelsen omkring problemet,
ville jeg gerne have haft adgang til den betænkningsproces som foregik i
Trivnaðarnevndin imellem 1. og 2. behandling, men det viste sig, at lov om offentlig
indsigt ikke gjorde sig gældende her. Jeg anser det som et tab af materiale, da min
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forhåbning var, at jeg her kunne opfange nogle mere dagligdags italesættelser af
’problemet’,

og

dermed

få

et

endnu

mere

overgribende

perspektiv

på

repræsentationen og holdninger og meningsdannelser her omkring. Det har dog været
muligt for mig at identificere, hvilke personer der blev indkaldt til møderne, samt at få
adgang til referater og dokumenter som fulgte af møderne (Logting 2). De
fremmødtes identiteter er relevante og kan også være med til at illustrere hvilke
aktører inddrages, hvordan ’problemet’ håndteres og forventes at kunne løses.
Det er vigtigt at fremhæve, at jeg gik til valg af materiale og materialet med en kritisk
feministisk tilgang. ”Choosing policies to examine is in itself a interpretative
exercise” (Bacchi 2009, p:20). Jeg anser, at andre politiske tekster, kunne være af
lignende interessant karakter, men at en behandling som denne, hvor kvinder er
italesatte i materialet og desuden forekommer som en central del af ’problemet’,
gjorde WPR-tilgangen og det feministisk teoretiske rammeværk praktisk og
konstruktivt anvendelig. Viste det sig, at materialet skjulte kønskategorier og
kønsproblematikker, ville det have været mere nærliggende at gennemføre en
diskursanalyse eller en kritisk lingvistisk diskursanalyse, for at fremanalysere de
kategorier, som i foreliggende materiale allerede er nærværende.
Materialet

skal

i

denne

sammenhæng

kunne

fortælle,

hvilke

konkrete

problemrepræsentationer og diskursive mekanismer, der ligger til grund for den
politiske forståelse af ’problemet’ i Lagtinget (Bacchi 2009., p:21). Materialet skal
illustrere, hvilke meningsdannelser, der ligger til grund for problemforståelsen,
identifikationen og repræsentationen, samt fra et feministisk perspektiv gøre det
muligt at lokalisere forståelsen og den retoriske fremstilling af køn, ligestilling og
mangfoldighed eller manglen på samme.
Det konkrete materialevalg har gjort det muligt for mig at gøre en nødvendig tematisk
såvel som tidsmæssig afgrænsning. Dette har været nødvendigt for at kunne
præsentere en så dybdegående socialkonstruktivistisk tilgang som muligt, samt for
indenfor specialets omfang gøre det muligt at identificere de dominerende
kategoriseringer og opfattelser i en sådan grad, at det med varsomhed kan præsenteres
som repræsentativt for den generelle retorik omkring køn og ligestilling i en færøsk
kontekst. Dette kan medføre en generel problematisering og opmærksomhed omkring
et nødvendigt feministisk og/eller kønsvidenskabeligt perspektiv omkring såvel
nærværende materiale som bredere i en færøsk politisk og social kontekst i sin helhed.
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I og med at WPR er en ganske konkret metode, præsenterer Bacchi også medfølgende
praktiske guidelines (Bacchi 2009, p:20). Det første omhandler materialevalg.
Materialevalget i nærværende analyse bunder i en personlig interesse, og derfor har
det her været nødvendigt at gøre opmærksom på de selvrefleksive overvejelser. Givet
det faktum, at jeg har min interesse og udgangspunkt i feministisk teori, og i øvrigt er
meget interesseret i den politiske del af denne, ligger det mig som beskrevet nært at
undersøge politisk materiale, der savner opmærksomhed fra denne side. Derudover er
jeg selv opvokset på Færøerne med min færøske mor, mens jeg flere gange årligt
besøgte min danske far i Danmark. Aktuelt og de sidste 10 år, har jeg været
bosiddende i Danmark, og har derfor et nært kendskab til kultur, sprog og samfundet i
øvrigt i begge lande. Dette kan være af afgørende betydning, da Bacchis næste
anbefaling i denne sammenhæng netop er, at det er nødvendigt med et bredt og dybt
indblik i den kontekst, som materialet er indskrevet i (ibid., p:21). Konteksten og en
bred historisk og kulturel forståelse for denne er afgørende for at kunne studere de
omstændigheder, som påvirker og påvirkes af det som udledes af problemdiagnosen
og repræsentationen (ibid.). Jeg befinder mig derudover selv i den gruppe af
veludannede kvinder som har valgt at flytte fra Færøerne med blandt andet
uddannelse for øje. Min position er derfor indskrevet i det som Bacchi benævner ”the
problem space” (ibid., p:155) hvilket henviser til den kontekst, som problemet
repræsenteres ud fra. Der ligger et personligt incitament samt en feministisk politisk
undren til grund for emne og materialevalg, hvilket er og bliver en del af mit
fortolkningsmæssige udgangspunkt (ibid., p:54). Det er her af betydelig karakter, at
jeg anerkender, at der i mit materiale vil være understøttende såvel som modsigende
incitamenter, og at jeg er varsom med ikke kun at inddrage segmenter, der
understøtter min egen fortolkning (ibid., p:20). Samtidig tillader ovennævnte
normative standpunkt også, at egne feministiske vurderinger, med afsæt i den
teoretiske ramme, argumenteres for og gennemføres (ibid., p:44).
Det er ikke afgørende, om spørgsmålene gennemarbejdes og operationaliseres punkt
for punkt, eller om de forenes og integreres i større mere overgribende afsnit (ibid.,
p:100). Der foreligger ikke desto mindre et stort nesting arbejde (ibid., p:21,56), da
problemrepræsentationerne og momenterne heri er ”embedded one within the other”
(ibid.) - integreret i hinanden. Derfor vil spørgsmålene nedenfor præsenteres
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kronologisk, men foreligger ikke nødvendigvis i den rækkefølge i selve
arbejdsprocessen, som begribes igennem en tilsvarende rugende proces.

5.3 Opsummering og overgang til næste kapitel
Det primære materiale - the practical text, er Løgtingsmál 2/2012 og behandlingen
her af. Dertil er det nødvendigt og afgørende med en bred historisk og kulturel
forståelse for konteksten, som denne er indskrevet i. Udgangspunktet er feministisk,
og til grund for materialevalg ligger en feministisk politisk undren og fremstilling af
behov for opmærksomhed omkring dette. Analysen fremlægges i seks spørgsmål,
kronologisk ud fra de spørgsmål som Bacchi i sin WPR-tilgang præsenterer, dog er
spørgsmålene ikke nødvendigvis gennemarbejdet i en kronologisk rækkefølge, da alle
segmenter og momenter ses som integrerede i hinanden. Forholdet mellem diskurs og
praksis er i fokus, og problemrepræsentationen sætter her rammen for, hvilke
løsningstiltag og strategier er mulige og ikke. Problemer er konceptualiserede, og
politiske tekster er præskriptive, de fortæller os hvad der skal gøres – således regeres
vi igennem problematiseringer og repræsentationer. Med denne forståelse og disse
værktøjer overgår jeg nu til analysen og herigennem den feministiske diskussion.
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6 Analyse
Analysen foreligger i to dele. Den første del skal ses som værende primært deskriptiv,
det er her jeg klarificerer hvad der ses som årsagen til problemet, og hvad dette
indebærer for problemhåndteringen og meningsdannelsen. I anden del undersøges,
hvilke effekter dette leder til, og om det med et kritisk feministisk perspektiv kan
blive muligt at tænke anderledes.
6.1 Analysedel I
I denne del af analysen præsenteres problemet. Eller rettere hvad problemet
repræsenteres at være et problem af. Problemdiagnosen identificeres, og herefter
følger en arkæologisk og genealogisk undersøgelse af denne repræsentations sociale,
historiske og kulturelle rødder. Det overordnede perspektiv er feministisk, og fokus er
herigennem på ligestilling, køn og mangfoldighed.
Q1: Hvordan repræsenteres ‘problemet’?
Problemforståelser og repræsentationer sætter rammen for, hvilke løsninger der er
mulige og hvilke er utænkelige (Bacchi 2009, p:56, Borchorst og Dahlerup, p:186).
Det er derfor i denne sammenhæng som udgangspunkt vigtigt og afgørende at afklare,
tydeliggøre og præcisere, hvilke problemforståelser der ligger til grund for
problematiseringen af den negative befolkningsvækst på Færøerne. En sådan
klarlæggelse vil sætte de hovedsagelige problemidentifikationer i fokus, de
identifikationer som endvidere i analysen vil blive genstand for videre behandling.
Det demografiske problem præsenteres naturligvis ikke entydigt, og altså ulige alt
efter, hvilken aktør og kontekst vi tager udgangspunkt i og fra. Dog fremkommer en
del dominerende forståelser, identifikationer og repræsentationer og det er disse jeg
vil forsøge at identificere, præsentere og stille videre til analytisk behandling.
I det oprindelige forslag fra Javnaðarflokkurin (Bilag 1) dateret og fremlagt i
Lagtinget 31/7-12, præsenteres to hovedsagelige problemdiagnoser. Den første er
vedrørende fødselsraten, som viser sig at være mindsket de seneste år, det andet er
fraflytningen af specielt unge mellem 20-24 år (ibid.). Det er disse to komponenter,
der ifølge selve forslaget tilsammen ses som årsagerne til den negative
befolkningsvækst.

Problemet

fremstilles

her

som

et

befolkningsproblem.

Problemforståelsen og repræsentationen udvides endvidere i selve behandlingen i
Lagtinget, og det er med udgangspunkt i både forslaget og de to behandlinger samt
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debatten i og omkring forslaget, at jeg her vil påpege de dominerende
problemdiagnoser og identifikationer.
Vi er i lagtingssalen i Thorshavn d. 9/8-12, forslaget fremlægges til 1. behandling.
Der er i alt 23 lagtingsmedlemmer der kommer til orde i den første behandlingsrunde.
Fælles for udtalelserne er et udtrykt ønske om at identificere problemet, som værende
låst som et socialt problem, et økonomisk problem eller et definerbart kategorisk
problem af en art. I en traditionel policy-analyse, ville dette være af interessant
karakter, analysen ville her gå på at undersøge, hvad er der ved problemdiagnosen og
løsningsforslagene kunne være problematisk (Bacchi 2009, p:1), hvorom end der i
denne sammenhæng analyseres hvad selve problemrepræsentationen indikerer af
disputable meningsdannelser. Fokus er her at diskutere, og for en stund destabilisere
de kategorisk låste forståelser, således at der kan tales om en problematisering af
selve problemrepræsentationen frem for det artikulerede problem (ibid., p:7). Dermed
udvides horisonten og forståelsen af og for hvad problemet ses som at være et
problem af – what’s the problem represented to be?
Der er en træg start i første behandlingsrunde. Formanden starter efter en lang pause
med at sige, at ”ja det ser ikke ud til, at der er så mange, der vil tage del i debatten i
dag” (1. behandling, Jógvan á Lakjuni). Herefter følger dog en relativt lang debat.
Debattens fokus rettes først mod selve problemdiagnosen i forslaget, den
demografiske udfordring og den negative befolkningsvækst. Der går dog ikke lang
tid, før fokus skifter og i salen debatteres nu selve det at nedsætte en fagkyndig
arbejdsgruppe, som forslaget fra Javnaðarflokkurin lyder på. Der er uenighed om,
hvorvidt en sådan i det hele taget vil bidrage med noget, om det vil fremme en
forandring eller om det blot vil være spild af ressourcer og arbejdskraft. ”Hvad skal
det til for, det nytter jo alligevel ikke noget” (ibid. Hanus Samró). Udtalelsen
illustrerer en negativ holdning til at forene forskning og politik, noget som i de
omkringliggende lande, blandt andet Sverige, er kutyme. Samró er en ung (liberal)
konservativ politiker, og han udtaler endvidere ”det er universitetet, der ikke kan
finde ud af at profilere sig” (1.behandling, Hanus Samró), og identificerer altså
’problemet’ som at være selvforskyldt og uden behov for videre analyse. Samró
repræsenterer en gruppe i Lagtinget, som i bredere grad er negative mod
forskningsindblanding i politikken. Samtidig har han en realistisk forståelse for, at det
ikke er en løsning i sig selv at nedsætte en sådan gruppe, som et hurtigt fiks fra
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politikernes side. Rigmor Dam lagtingsmedlem for Javnaðarflokkurin, som har lagt
forslaget for Lagtinget, befinder sig i en anden grøft, hendes argumenter går på, at ”vi
er nødt til at inddrage faglig kompetent viden”, ”vi er nødt til at åbne op for andre
aspekter, som vi her inde måske ikke tænker på” (1.behandling, Rigmor Dam) osv.,
en diametral modsætning til det Samró fremfører. Samró og Dam repræsenterer her to
politiske og holdningsmæssige modsætninger, hvilke endvidere kan symbolisere en
grov opdeling i Lagtinget af konservative og liberale holdninger, men igennem
forståelsen af, at begge operer indenfor samme diskursive ramme, repræsenterer de
sammen formen for meningsdannelsen i Lagtinget. I en afklaring og tydeliggørelse af,
hvad der egentlig siges, så står det hurtigt klart, at begge politikere har en forståelse af
problemet som værende et definerbart problem som er muligt at identificere og
herefter ønskværdigt løse. Men selv om problemidentifikationen er den fælles, om at
der er en negativ befolkningsvækst på Færøerne, og at dette skal fikses, så kan
målsætninger og strategier variere stærkt (Borchorst og Dahlerup, p:13).
Identifikationen er den samme, den negative befolkningsvækst opfattes som et
problem som eksisterer derude. Om det bliver med forskningsmæssige midler eller
direkte fra politisk side, bliver dermed et mere praktisk spørgsmål. I begge tilfælde
foreligger forståelse og opfattelse af, at problemet skal lokaliseres, identificeres og
derefter skal de politiske strategier og målsætninger findes, således at problemet kan
løses. Problemet fremstilles her som noget eksogent, men i nærværende analyse skal
det belyses som værende endogent, noget som derfor konstitueres og formes og
kreeres indenom selve problematiseringen – problemrepræsentationen (Bacchi 2009,
p:38)
Derfor skal der her præsenteres en tematisering af de problemrepræsentationer som
dominerer i Lagtingssalen ved behandlingen af Tingmál 2/2012 d. 31/7-2012,
1.behandling 9/8-2012 , 2.behandling 2/11-2012, samt de tilgængelige dokumenter fra
Trivnaðarnevndin.
I materialegennemgangen dominerer en fælles forståelse for, at der er nogle generelle
samfundsstrukturelle udfordringer, der skal forbedres med henblik på at få a)de unge
til at blive i landet og/eller b) gøre det attraktivt/muligt for folk – især kvinder, at
vælge at flytte tilbage efter endt uddannelse i udlandet. Disse fælles forståelser
udmønter sig dog ikke i en fælles opfattelse af problemets årsager og mulige
løsninger.
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Lagtingsmedlemmerne og deres holdninger er splittede, deres ideologiske
overbevisning skinner for en del igennem, og de lokal- eller partipolitiske interesser
og forståelser tager også plads. Lokalpolitiske argumenter om tunneler, der skal
forbedre infrastrukturen og lokke folk hjem (2. behandling, Gerhard Lognberg) og
religiøse argumenter om hvor mange mennesker vi hvert år mister af fostre forårsaget
af abort (1.behandling, Jenis av Rana) fremgår, men udgør ekstremer og en afvigende
position i den overordnede problemrepræsentation. Alle er enige om, at problemet
primært er et problem af mangel på unge mellem 20-45 år, et aldersproblem.
Ligeledes er der konsensus om, at det er et problem af, at der er en mangel på kvinder,
og der refereres til de statistiske oplysninger fra DNAG rapporten3 og øvrige
statistiske oplysninger om det målte kvindeunderskud svarende til 4%. Dette er en
gennemgående problemdiagnosticering i såvel Tingmál 2/2012, som 1. og 2.
behandling her af. De unge og kvinderne er i fokus og problematiseres i to problemgrupperinger.
Problemet repræsenteres og klassificeres her dels som et befolkningsproblem, som
kan løses med politiske tiltag på et samfundsstrukturelt plan. Det er et problem at
befolkningen på Færøerne migrerer til udlandet (primært Danmark) og hvorfor gør de
så det? Der analyseres og diskuteres, hvem det er, der ikke vil flytte tilbage, hvem
flytter, hvor og hvorfor folk flytter, hvorfor returnerer de ikke, og hvad kan samfundet
gøre for at få dem til at flytte tilbage. Befolkningen, og endvidere specificerede
befolkningsgrupper af unge og kvinder, bliver her igennem som nævnt fokus. Alle er
enige om, at der skal gøres noget (Bilag 2, Álit 24/10-2012) Er det mere uddannelse,
bedre lokalsamfund, kulturtilbud, prisniveau, flypriser? Hvad er det, der skal gøres?
Dette centrerer behandlingerne sig omkring. Det er altså et problem, som er muligt at
løse, det handler blot om at finde ud af, hvad det er et problem af og hvordan dette
således løses. Hvad end målsætningen, strategien eller løsningen bliver, så kræver
denne finansiering, og dermed bliver det overordnet set et politisk spørgsmål om
økonomi og finansiel prioritering, hvilket også afspejler sig igennem politikernes
lokal- eller interessespecificerede argumenter, fx. det om tunnelen ovenfor.

3

DNAG rapporten, er en omfattende undersøgelse gennemført af Den Nordatlantiske
Gruppe i folketinget. Her undersøges årsagerne til, af hvilke grunde de 15.000
lokaliserede færinger i Danmark bor i Danmark, og om hvilke tiltag skal til, for at få
dem til at flytte tilbage til Færøerne.
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”…for at standse fraflytningen er det nødvendigt med tiltag på flest alle områder”4
(Bilag 2, Álit 24/10-2012)
Betænkningen lyder her, at det er nødvendigt at gribe ind på så godt som alle
områder for at standse fraflytningen. Det er lidt svært at tyde denne problemdiagnose.
Dels viser den en uklar definition omkring, om det er fraflytningen eller den
manglende tilflytning, der er ’problemet’, og dels specificeres ikke hvilke handlinger
der ses som nødvendige. Hvad der kan læses, er altså indtil videre kun en
repræsentation af, at problemet er håndgribeligt og at det ses som strukturelt og
politisk – og derigennem muligt fra politisk side at løse. Flere interessante politisk
analytiske temaer tager sig her op. Dels fremstår her en klassisk politisk
repræsentation om, at problemer er noget, som politikere med økonomiske midler og
prioriteringer kan løse, og dels kan statens rolle i problemer som disse studeres. I en
overgribende forståelse af illustrationen her, kan der fra en socialkonstruktivistisk
optik påpeges, at selve problemrepræsentationen er problematisk, da den antyder at
politikken og staten er uafhængig af problemet (Bacchi 2009, p:27). At problemet
repræsenteres som en udenforstående diskurs er i en social konstruktivistisk optik
problematisk. Især opdelingen af den politiske rolle (staten) og problemdiskursen
(befolkningen) bliver i denne sammenhæng et overskyggende problematisk
udgangspunkt. Dette genkendes fra feministisk teoridannelse om opdelingen af stat og
medborger (befolkning), og problematiseringen inkluderer i hovedtræk, at der stilles
spørgsmålstegn ved hvorvidt en sådan opdeling i privat/offentligt i det hele taget er
mulig (Siim, p:18). Statens rolle og politikførelsen, kan jvf. Bacchi herigennem ses
som en udøvelse af magt, som noget der udføres gennem heterogene diskurser og
praktikker (Bacchi 2009, p:158). Udover dette sætter forståelsen og repræsentationen
her også rammen for, hvilke løsninger der er mulige og hvilke der er utænkelige
(Borchorst og Dahlerup, p:186).
I lyset af denne grundforståelse, diagnose, identifikation og tilgang til problemet,
repræsenteres med ulige forståelser og strategiske forslag, hvad ’problemet’ er et
problem af. Trods ulige fremstillinger, er det lykkedes mig at tematisere tre
overskyggende problemdiagnoser og her af repræsentationer. Først er det nødvendigt
at forstå, at der skelnes imellem de to overskyggende problematikker, om det er et
problem af a) fraflytning eller b) manglende tilflytning. Denne skelnen er yderligere
4

”...fyri at steðga fráflytingini er neyðugt at fremja tøk á flest øllum økjum.”
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svær at gennemskue, da lagtingsmedlemmernes meningsdannelser flyder lidt imellem
begge. Men i et groft oprids, kan man identificere det første tema som at tilhøre
problemet af høj fraflytning og de to næste som at tilhøre problemet om manglende
tilflytning. Jeg anser, at følgende tre dominerende konceptioner, sammenlagt giver et
oversigtligt billede af, hvordan problemidentifikation, -diagnose, mål og strategier
præsenteres i Lagtinget, dette med udgangspunkt i Tingmál 2/2012, 1. og
2.benhandling heraf såvel som betænkningen fra Trivnaðarnevndin.

1. Udannelse
Problem: Færøerne har begrænsede uddannelsesmuligheder.
Løsning: Der skal investeres i uddannelse, for at fremme befolkningsvækst.

2. Erhverv
Problem: Fiskerierhvervet dominerer og begrænser arbejdsmuligheder
Løsning: Der bør tænkes i andre alternative erhverv, for at fremme
befolkningsvækst.

3. Velfærd
Problem: Begrænset adgang til og omfang af sociale ydelser.
Løsning: Optimere ydelser til enlige og nyuddannede, for at fremme
befolkningsvækst.

Derudover findes andre gennemgående forklaringstemaer, som forekommer sporadisk
men dog mere end som blot personlige meninger fra enkelt personer. Disse er bl.a.
problem af begrænsede muligheder for at rejse pga. høje flypriser (mobility), særligt
begrænsede

arbejdsmuligheder

for

veluddannede

kvinder,

for

svagt

hovedstadsområde, dårlig infrastruktur, prisniveauet er for højt, enlige mødre går
under fattigdomsgrænsen, mangel på billige leje- og boligmuligheder, sociale forhold
trykker (lille/tæt samfund), behøver mere fokus på kultur og image udadtil,
immigration skal på den politiske dagsorden, samt behov for mere forskning generelt.
Ovenstående kan læses som eksempler på konsensuspolitiske udsagn, hvilket jvf.
Borchorst og Dahlerup vil sige, at der på den ene side kan herske stor konsensus om
alvoren af et problem, men at de målsætninger og løsningsforslag der præsenteres
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ikke nødvendigvis af den grund foreligger som reelt tiltænkte løsningsforslag og
derfor bliver af mere symbolsk karakter, som et kosmetisk svar på et
udefrakommende pres (Borchorst og Dahlerup, p:23). Det er derfor nødvendigt at
kigge på, hvilke historiske og genealogiske rødder, der ligger til grund for de
ovennævnte diagnoser og repræsentationer, samt at se på, hvorvidt der er tale om
faktisk tænkbare forandringer eller om der blot er tale om en reproduktion af værende
strukturelle scenarier i et evt. sminket nyt format.
Q2: Hvilke forudsætninger ligger til grund for repræsentationen af ’problemet’?
De tre ovenfor præsenterede temaer 1) uddannelse, 2) erhverv og 3) velfærd, bygger
hver i sær på en videre historisk kontekstuel forståelse og derigennem
kontekstbaserede meningsdannelser. Bacchi anbefaler på dette tidspunkt i analysen, at
dikotomier, kategorier og nøglebegreber som eksisterer og dannes omkring og i disse
diagnoser og repræsentationer identificeres (Bacchi 2009, p:7, 57). Formålet er i
denne sammenhæng ikke at modargumentere de diagnoser, identifikationer og
repræsentationer der drages frem, men i stedet at undersøge de bagvedliggende
mekanismer, de konceptuelle logikker og diskurser, der ligger til grund for forståelsen
og meningsdannelsen heraf (ibid., p:5).

Som præciseret i Q1, foreligger der en fælles forståelse for, at se problemet som et
befolkningsproblem som endvidere især omhandler de unge og kvinder, dertil tales
også meget om de veluddannede, hvilket indbefatter et klassespørgsmål. Eksplicitte
dikotomiserende fremstillinger af kvinder/mænd (køn), unge/ældre (alder), og
uddannede/ikke uddannede (klasse) kan altså lokaliseres grundigt og stadigt gennem
hele materialet, dette gældende for såvel behandlingerne i Lagtinget og forslaget, som
yderligere diskurser og meningsdannelser i

medier og det offentlige rum. Jeg

fremstiller derfor disse tre dikotomier: køn, alder og klasse som dikotomier,
kategorier og konceptuelle logiske forståelser bag meningsdannelsen bagom de tre
ovenfor identificerede problemidentifikationer.
Ud over dette forefindes også en italesat dikotomisering af Danmark og Færøerne,
som to konkurrerende nationer. Dette gælder såvel materialet fra Lagtinget som det
øvrige materiale, her først og fremmest DNAG’s rapport om færinger bosiddende i
Danmark. Dette fremhæves ofte i talen om det moderne (DK) modsat det traditionelle
(FO), det pulserende (DK) modsat det tilbagelænede (FO), by (DK) modsat natur
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(FO) og så fremdeles. Derfor præsenteres dette også som dikotomier, her primært
som en om det moderne/traditionelle.
De nævnte dikotomier er med til at sætte rammen for, hvilke meningsdannelser der
forefindes

og

hvordan

meningsdannelserne

formes,

og

endvidere

hvilke

løsningsmuligheder og strategier som det herefter bliver muligt at tænke og forslå
(Borchorst og Dahlerup, p:186). Endvidere kan påpeges, at disse i en
socialkonstruktivistisk optik kan ses som at have en direkte konsekvens for, hvordan
politik, love og strategier udformes (Freidenvall, p:37). Således bliver der her tale om
en kontingens mellem diskurs og materialitet, mellem hvad er muligt at tænke, og
hvad der deraf bliver muligt at gøre. Forholdet mellem diskurs og praksis bliver her
synligt.
Køn, som den først lokaliserede dikotomiske fremstilling, hviler i en feministisk og
socialkonstruktivistisk optik på forudfattede historiske og kulturelle præmisser om, at
det er muligt at dele den færøske befolkning i to kategorier – mænd og kvinder.
Dernæst kommer alder, hvor de unge fungerer som en uniform kategori, og de ældre
som en anden – to aldersgrupper. Det er bemærkelsesværdigt, at børn (udover at de
skal fødes af kvinder) ikke er repræsenterede. Dette kan i lyset af ovenstående
refleksion i Q1 omkring statens interesse i befolkningen/medborgeren ses som et
symbol på, at børn ikke som individer er af interessant økonomisk karakter for
politikerne (staten). Klasse fremstilles implicit i form af at tale om de uddannede som
en kategori og en i bred grad tavshed omkring de ikke-uddannede som en anden
kategori. Her skildres endvidere også i køn, i og med at der jævnligt præsenteres, at
hele 61% af dem, der vælger at uddanne sig udenlands er kvinder (Studni, 2005 og
1.behandling, Rigmor Dam). ”Vi ved at 60% af dem, der vælger at uddanne sig
udenlands er kvinder, og vi ved at mere end halvdelen af disse ikke vender tilbage”
(1. behandling, Rigmor Dam). Således forenes de tre køn, alder og klasse, hvor de
unge veluddannede kvinder som kategori får en særposition. Gruppen italesættes som
én uniform befolkningsgruppe, en gruppe, som Færøerne (som stat) må optimere sine
samfundsstrukturer og politik for at - enten få tilbage, eller motivere til at blive
boende. Samuelsen udtaler således ”vi må gå målrettet efter at undersøge præcis, hvad
det er som gør at kvinderne ikke har lyst til at komme tilbage” (2.behandling, Bjørt
Samulesen). I en analytisk optik, bliver det om end lidt problematisk at kategorisere
de veluddannede kvinder som værende del af en dikotomi, da den modsvarende
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dikotomiske del – de u-udannede mænd, ikke er italesat i problemrepræsentationen.
Derfor er det yderligere interessant i lyset af Bacchis definition af dikotomier
(binaries) og kategorier (Bacchi, p:7ff), at se de unge veluddannede kvinder som en
kategori. I det lys, bliver køn det dominerende mærkat frem for alder og klasse –
kvinder først og unge veluddannede senere. I og med at WPR-analysen drager på
social konstruktivistiske præmisser (ibid., p:58) skal kvinder og veluddannede kvinder
her læses og forstås som en socialt konstrueret kategori. Selve kreationen af
kategorien og den genealogiske ’framing’ her af, må altså problematiseres (ibid.).
Dette foreligger i Q3. I og med at de tre lokaliserede dikotomiske opfattelser er så
integrerede i hinanden, ser jeg ingen grund til her fra yderligere at holde dem adskilt i
den videre analytiske tilgang. Disse skal således se som en del af, såvel som en
selvstændig og intersektionaliserende del af hinanden – der kan tales om kontingens,
hvor ingen af begreberne kan eksistere uden forestående.
Denne og disse (sammensatte) befolkningsgrupperinger, skal altså vindes tilbage fra
Danmark, eller lokkes til at blive og ikke rejse til udlandet (Danmark). Der er dog
ikke politisk enighed om dette, da der også udtales stadigt, at det er godt, at de unge
kommer ud i verden ”vi må ikke forhindre dem (red. de unge) i at rejse ud” (2.
behandling, Gerhard Lognberg) – så længe de kommer hjem igen. ”Vi må få bugt
med denne store udfordring, så vi kan få folk hjem at skabe trivsel” (2. behandling,
Johan Dahl: erhvervsminister). Endvidere fremstilles repeterende positive aspekter af
det at bo og vende tilbage til Færøerne, debatten centrerer sig her omkring det at
skabe et bedre image af Færøerne. ”Vi har verdens smukkeste og sikreste land (red.
meget lav kriminalitet) det er et fantastisk brand til dem som vil være en del af dette
fællesskab” (2. behandling, Rigmor Dam), ”naturen, familien og tiden (red.korte
afstande til alt) er en fantastisk magnet” (1. behandling, Bjørt Samuelsen) , disse to
udtalelser symboliserer fremstillingen af Færøerne som et symbol på det traditionelle,
det trygge, det naturlige og altså det modsatte af det moderne, (utrygge) storbyliv.
Konsekvensen af simplificeringen bliver i første omgang en isærholdelse af Danmark
og Færøerne, hvor de ses som modsætninger til hinanden, hvilket i videre
meningsdannelser ofte resulterer i en idealisering af det ene eller det andet (Bacchi,
p:7). Derudover illustrerer Rigmor Dams udsagn ”dem som vil være en del af dette
fællesskab” et billede af Færøerne som en homogen samfundsramme, hvor af nogle
passer ind eller vil passe ind, og andre ikke. Dette bliver problematisk i feministisk

37

perspektiv og henfalder til den klassiske feministiske diskussion om inklusion og
eksklusion, om hvordan kvinder set i et partikularitets-lys skal passe ind under de
værende mandlige normer (Siim, p:3, Freidenvall, p:37), eller om der i stedet bør tales
om

en

transformationsproblematisering,

hvorigennem

der

også

rummes

mangfoldighed og ligestilling grundet på forskellighed og lighed frem for ensartethed
(Borchorst og Dahlerup, p:49).
Hele meningsdannelsen omkring Færøerne og Danmark som modsætninger er med til
at danne en problemrepræsentation, som italesætter de ydre samfundsstrukturer som
værende årsagen og løsningen til den negative befolkningsvækst, hvis blot Færøerne
moderniseres og optimeres til at ligne Danmark lidt mere, så vil folk trives, eller hvis
blot folk får øje på de fordele, der er ved at bo på Færøerne, så vil det skabe større lyst
til at flytte tilbage. ”Det sociale netværk er meget stærkere og meget bedre i Danmark,
sådan er det bare, det tror jeg vi alle ved” (1.behandling, Janus Rein), udtalelsen er er
ikke enkeltstående eksempel på en sådan forståelse. Mere uddannelse, flere
erhvervsmuligheder og bedre velfærd haves i Danmark, fås dette også på Færøerne, så
kan vi forbedre og forhindre den negative befolkningsvækst. Således er der også en
meningsdannelse der siger, at der er nogle eksterne (økonomiske) samfundsstrukturer,
der er med til at gøre, om folk trives eller mistrives. Der er selvfølgelig en vis politisk
fidus i at sammenligne landets politiske og sociale strukturer med et andet lands ditto.
Mennesket sammenligner sig, lærer og udvikler sig. Men det er vigtigt at pege på, at
forståelserne ofte simplificerer og idealiserer ud over at beskrive og belyse egentlige
faktuelle strukturer. Derudover er der et hierarki implementeret i en sådan
fremstilling, hvoraf det ene ses som mere privilegeret end det andet (Bacchi, p:7f). På
et tidspunkt i debatten i Lagtinget, påpeges dette, Bjarni Djurholm lagtingsmedlem for
et højreorienteret parti fremhæver udregninger for sociale nettoydelser til enlige
forsørgere i Norden, ifølge politikeren her har enlige forsørgere på Færøerne den
næsthøjeste nettoudbetaling om måneden i Norden, 13.228 kr. Til sammenligning er
den i Finland
behandling,

9.500, i Sverige 9.700 og Danmark 14.827 kroner udbetalt (1.

Bjarni

Djurholm),

Djurholm

er

medlem

af

den

nuværende

højreorienterede regering, og der ligger således et interesse-politisk incitament i hans
argument. Det ligger derudover udenfor denne analyses interesseramme at undersøge
faktuelle udtalelser, blot skal der peges på og henvises til ovenstående illustration af,
hvordan dikotomiske opfattelser fungerer som simplificerende mekanismer. I en
WPR-analytisk tilgang, bliver det interessante i denne sammenhæng, om der er andre
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underliggende årsager til den repræsenterede forståelse af bedre trivsel i Danmark for
de færøske veluddannede kvinder, samt at begribe begrebet trivsel med en vis skepsis.
Betyder fravalget af Færøerne nødvendigvis trivsel i Danmark? Endvidere kan
repræsentationen af de sociale ydelser og økonomiske årsager problematiseres, og
spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om et samspil med andre årsager eller en
misrepræsentation af de egentlig årsager der ligger til grund for den manglende
tilflytning, rejser sig. I en sådan forbindelse baner en social konstruktivistisk optik og
dertil et feministisk teoretisk apparat vejen for at undersøge dybere underliggende
årsager til meningsdannelsen, og yderligere andre aspekter der i denne sammenhæng
forbliver uartikulerede kan drages frem. Desuden kan der diskuteres, hvorvidt disse
meningsdannelser

påvirker

diskursen,

ligesåvel

som

diskursen

påvirker

meningsdannelsen – hvilke effekter af denne meningsdannelse er med til at skabe
bliver således interessante spørgsmål. Næstkommende undersøges, hvordan denne
meningsdannelse blandt de andre her præsenterede er formet i et genealogisk og
historisk perspektiv.
Q3: Hvordan er repræsentationen af ’problemet’ brudt frem?
”Binaries simplify complex experiences” (Bacchi 2009, p:13), men de er samtidig
med til at gøre verdenen begribelig. Fra bl.a. feministisk forskning vides, at
opdelingen

i

dikotomier er

en

gennemgående

retorisk

fremgangsmåde

i

verdensbilledet, både politisk, i medier og i hverdagstale (Bacchi 1999, introduction).
Ved at forholde sig kritisk til dette, bl.a. igennem en genealogisk sporing bliver det
endvidere muligt at destabilisere disse opdelinger, som jvf. Bacchi’s citat foroven
simplificerer en langt mere kompliceret virkelighed.

Det er her nødvendigt at

repetere, at virkelighed i sig selv er endnu en mulig genstand for en ontologisk
diskussion. Den skal i denne sammenhæng forstås som en konstitution af diskurser,
der omfatter ikke kun sprog, men også antagelser, værdier og forudsætninger. Sådan
tager den form som en materiel virkelighed (jvf. Borchorst og Dahlerup, Freidenvall).
Færøernes

virkelighed

består

ud

fra

problemrepræsentationerne

i

og

meningsdannelserne omkring, at samfundet er bygget op i målbare kategorier, hvoraf
specielt den ene kategori og gruppe - de veluddannede kvinder mangler. En af de
politikere, der gentagne gange tager ordet, og dermed og derigennem fastholder
kategoriseringen af kvinder som en isærholdt kategori, er Bjørt Samuelsen,
lagtingsmedlem for det venstreorienterede parti Tjóðveldi. Hun udtaler, at ”Tjóðveldi
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tager den negative befolkningsvækst i største alvor, og at partiet er gået sammen med
Nordisk råd om at udarbejde fælles strategier for at få kvinderne hjem”. Endvidere
påpeger hun, at det er kvinderne der føder børnene, og derfor er problematikken om
de manglende kvinder af særlig alvorlig karakter (2. behandling, Bjørt Samuelsen). I
det 4 minutter og 24 sekunders lange indslag, nævner Samuelsen kategorien kvinder
12 gange. Mænd fremhæves en gang, men ikke med henblik på eller i samspil med
problematiseringen af kvindeunderskuddet. Der fremkommer her en meningsdannelse
af, at kvinder kan ses som en separat kategori fra det resterende samfund, og altså
også fra mændene, hvilket i sig selv kan ses som problematisk. For det første i det
omfang, at det indikerer en tilpasningsproblematik og politisk løsning, og for det
andet, fordi det simplificerer kategorien kvinder som en uniform kategori af en
bestemt art, hvilket forhindrer en differentiering og andre tilhørsforhold indenfor
gruppen så som klasse (Siim, p:14, 150, Borchorst og Dahlerup, p:49). ”Vi må have
kvinderne hjem, for de er med til at reproducere (...) ikke mændene, dem har vi nok
af” (2. behandling, Johan Dahl: erhvervsminister). Det er interessant at se på, hvordan
kvinder fremstilles som at mangle fordi og således, at samfundet kan opretholde
reproduktionen, mens mændene ses som udelukket fra denne indsats. Der foreligger
altså her en konceptuel logik, der siger, at det er kvindernes ansvar at reproducere
samfundet og opretholde folketallet, dette uden at fremstille andre strukturer og
kategorier som delagtige i ”ansvaret” - i problemet. I og med at befolkningsvækst og
en harmoni mellem unge og ældre ses som en nødvendighed for at opretholde
velfærden, repræsenteres kvinder altså også til en grad som værende ansvarlige for
overlevelsen af velfærdssamfundet Færøerne, og yderligere på sin vis samfundets
eksistens i det hele taget. Dette er et ret alvorligt og krævende ansvar, at lægge på en
kategori – gruppen af veluddannede kvinder. Kvindernes agentur, kommer her i
fokus.
Kategorier som denne ovenstående, som der trækkes på i debatten omkring den
negative befolkningsvækst, problematiseres af Bacchi igennem Hackings bemærkning
om, at befolkningen formes i ”made-up” kategorier (Bacchi, p:9). Med dette mener
hun, at befolkningen gøres begribelig og målbar ud fra varia opstillede
kategoriseringer. Køn, alder og klasse som lokaliseredes i Q2, er en del af disse. De
gentagne henvisninger til statistiske undersøgelser, blandt andet fra Hagstovan og
DNAG’s rapport (2005) er eksempler på sådanne målinger, og er med til at producere
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viden af en bestemt slags (Bacchi 2009, p:11). Hacking fremhæver, at ”...people are
created through measurment” (ibid., p:9) hvilket i denne sammenhæng vil betyde, at
køn, alder og klasse ud fra denne præmis skal ses som socialt, kulturelt og historisk
konstruerede, forankrede i dels en statslig interesse for befolkningen og dels en
historisk genealogisk grundfæstet forståelse af, hvad disse befolkningsgrupper – som
kategorier, forventes at indeholde og bidrage med til staten. De unge som bærende for
samfundet og kvinderne som bærende for reproduktionen. Dette kan refereres til
Foucaults forståelse af befolkningen som en species-body (Bacchi 2009, p:27) hvor
befolkningen beskrives og repræsenteres som en fælles gruppe hvis indehold er
bestemt og forudset at yde hvad der forventes til staten (ibid., p:156). En sådan
regulering, kan forekomme, som de målinger, der fremhæves igen og igen i
problemrepræsentationen.
Denne form for regeringsmentalitet - governmentality (Bacchi, p:6 og 65) spores
gentagne gange i foreliggende materiale-kontekst. Der repræsenteres, at det primært
er de 20-24-årige der rejser, dette med uddannelse for øje ”ungdommen som vil
uddanne sig kommer ikke tilbage” (1.behandling, Aksel V. Johannesen). Derfra
forekommer strategien om, hvordan disse kan stimuleres til at blive i landet, og her
bliver tema 1 i Q1 løsningen mere uddannelse. Det er endvidere de 20-45-årige, som
primært repræsenteres at mangle, da disse anses som den bærende gruppe for
velfærdssamfundet, og som de unge, der skal tage sig af de ældre. Denne gruppe
repræsenteres som at skulle bære velfærdssamfundet, og derfra forekommer
strategiske overvejelser og løsningsforslag om bedre erhvervsmuligheder, boligmuligheder, lånemuligheder og det som her af følger, når ”man” som ung familie skal
bosætte sig ”Vi ved hvad skal til, billigere boliger, uddannelse osv.” (1.behandling,
Kristina Háfoss).
Statistikker fungerer ofte som subtile argumentationsgrundlag, de kreerer sandheden
og definerer meningsdannelser af problemer (Bacchi 2009, p:155). I en feministisk og
socialkonstruktivistisk optik, er det nødvendigt at se disse statistikker som kreatører af
en konstrueret form for viden. Hvorfor disse statistikker og ikke andre? Hvem bliver
talt? og hvordan? bliver relevante spørgsmål (Bacchi 2009, p:11 og 27). For at
begribe disse spørgsmål, er det nødvendigt at gå tilbage i den historiske, sociale og
kulturelle kontekst for at undersøge, hvordan disse konceptioner og meningsdannelser
er kommet til at stå i fokus for repræsentationen.
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For at drage en genealogisk linje, ikke alene til de vestlige hegemoniske
heteronormative samfundsdiskurser, har jeg vist, hvordan de historiske mekanismer
omkring køn og kønsroller er blevet analyseret og belyst af Knudsen (2009), og
hendes videre nutidige undersøgelse af holdningsforståelser omkring køn, kønsroller
og ligestilling blandt færinger på Færøerne5 (Knudsen 2012). Disse undersøgelser og
denne historiske viden udgør altså en vigtig faktor i analysen omkring opfattelsen af
kønsroller på Færøerne. I lyset af disse undersøgelser, er ovennævnte dikotomier,
samt kategoriseringen af kvinder og især de veluddannede kvinder i den politiske
problemrepræsentation en illustration af, hvordan historisk og kulturelt betingede
antagelser om køn og kvinder, værdier og forudsætninger fungerer som en
meningsdannelse i opfattelsen af problemet (Bacchi 2009, p:7, 155). Den
heteronormative diskurs, som Knudsen (implicit) påviser, bl.a. i hendes diskussion og
konklusion af de traditionsbundne kønsroller på Færøerne, består her i
meningsdannelsen i Lagtingssalen anno 2012, hvilket i en WPR-analytisk optik
bidrager til en reproduktion af selv samme problemdiagnose. Den homogene og
dikotomiserende fremstilling og opfattelse af kvinder og mænd, består igennem
kategoriseringen af kvinder i repræsentationen, hvor kvinderne primært fremstilles
som ansvarlige for samfundets reproduktion. Dette belyser en kønsstereotypificerende
opfattelse af køn og kvindens rolle i samfundet som er forankret i en vestlig
hegemonisk diskurs, og mere specifikt den historiske ramme af Færøerne som
patriarkat.
I en genealogisk framing eller historisk sporing, er det ydermere interessant at se på,
hvordan alder som kategori og grupperingskategori, er ændret gennem tiderne. I tiden
før industrialiseringen, dengang da Færøerne var et bondesamfund, og hvor
familiemedlemmerne bidrog med det de kunne på praktisk vis, der hvor den
globaliserede verdens muligheder endnu ikke stod for døren, så var de unge på sin vis
ikke en kategori. Der var børn, og der var voksne (Jacobsen 2006). Uddannelse og
udvandring stod de færreste for indtil midten af det 20. århundrede, hvor de første
unge - kvinder og mænd, rejste ud i vidensamfundet efter uddannelse (Reistrup et al.,
p:63). Det er også her, at problemet rejses for første gang. Erlendur Patursson,
5

i denne undersøgelse gør Knudsen en repræsentativ undersøgelse gennem
spørgeskemaer og interviewer om færingers holdning til ligestillingsspørgsmål.
Holdningen var generelt meget negativ, både mhb. på lovgivning og andre
ligestillingsinitiativer.
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daværende partiformand for Tjóðveldisflokkurin, udtaler problemet i 1942, hvor han
pointerer at det er et særligt problem, at færøske kvinder udvandrer med uddannelse
for øjet (ibid., p:64). Derfor bliver det et centralt led i genealogien af
problemforståelsen og repræsentationen at se på, hvorfor denne udvikling tog form.
Færøerne

var

dengang

mere

end

nu

et

traditionelt

samfund,

hvor

erhvervsmulighederne var mere begrænsede end f.eks. i Danmark, men endnu mere i
et globalt perspektiv. I en feministisk tilgang er det nærliggende at betegne samfundet
som partriarkalsk, hvilket i denne sammenhæng indebærer rige erhvervsmuligheder
for mænd og begrænsede erhvervsmuligheder for kvinder, der endvidere primært er
henvist til den private sfære. Som i andre lande omkring, var det ikke før i midten af
det 20.ende århundrede, at kvinder kom ud på arbejdsmarkedet – det definerede
løngivende arbejdsmarked. På Færøerne åbnedes arbejdsmarkedet for kvinder primært
igennem industrialiseringen af fiskeriet, hvor fiskefabrikker og andre land-baserede
erhverv omkring fiskeri etableredes (Knudsen 2010). Erhvervsmulighederne var
derfor på forhånd determinerede. Pga. manglende uddannelsesmuligheder (som en del
af forklaringen) måtte de unge, der ønskede andre livsveje derfor udvandre og søge
andetsteds. Det var dengang almindeligt, at kun de udvalgte i søskendeflokken fik lov
til at tage en uddannelse, da det krævede økonomiske midler. Dette var som regel
drengene i familien, og pigerne søgte derfor i højere grad arbejde end uddannelse i
forbindelse med deres udrejse (Jacobsen 2006). På den vis falder den historiske
kontekst ikke udenfor den vi kender fra den omkringliggende vestlige verden, en
kønsopdelt uddannelses- og arbejdsmarkedskultur. Konsekvensen bliver blot mere
synlig og dermed konceptuel og alvorlig, når det ses i statistikken, at de unge og
kvinderne i en økonomisk og politisk (statslig) interesse mangler for at kunne holde
velfærdssamfundets hjul kørende. På trods af denne optakt allerede i 40’erne, er det
svært herfra at lokalisere og gøre nedslag i beslutninger, der har været fokuserede på
at ændre denne tendens. Det primære erhverv betegnes stadig at være fiskeri,
holdningen blandt færinger er stadig, at ligestilling ikke er noget vi bør tillægge den
store energi (Knudsen 2012), og på politisk plan er det tydeligt, at begreber som
ligestilling og mangfoldighed ikke er nærværende. Dette sidste ses udover denne
analyses materialekontekst, blandt andet ved at danne en kort overblik over
partiprogrammer samt dagsordenen i Lagtinget, hvor begreberne stort set er
fuldstændig fraværende.
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De to ovennævnte passager, om køn og alder i en historisk, social og kulturel
genealogisk kontekst, gør at dikotomien klasse også indikeres. I en social
konstruktivistisk tilgang, og endvidere med en (intersektionel) socialkonstruktivistisk
forståelse, er det umuligt at se på de to køn og alder, som afskåret fra klasseperspektivet.
Dette begreb er dog ikke noget, der har stået centralt . Hverken ved at kigge på den
historiske og genealogiske linje eller den nuværende problemrepræsentation ses
begrebet som særlig nærværende. Det er udtalt, at der er en dikotomi imellem dem der
bliver i landet og dem der udvandrer, dette udtales til dels som værende et spørgsmål
om uddannelse og altså et klassespørgsmål. Problematiseringen følges ikke op med
yderligere fokus på problematikken og hvad den indikerer, men med løsningsforslag
om hvordan uddannelsesmulighederne optimeres på Færøerne (jvf. tema 1 i Q1).

Opsummering og overgang
Indtil

videre

har

jeg

identificeret

og

lokaliseret

tre

dominerende

problemrepræsentationer og løsningsforslag: mere uddannelse, bredere erhverv og
bedre sociale ydelser fremstår som centrale strategier i målet om at vende tendensen
af den negative befolkningsvækst (Q1). Disse er forankret i

konceptuelle

fundamenter der bygger på dikotomiserede og patriarkalske forståelser for køn, alder
og klasse (Q2), hvilke endvidere er forankrede i en historisk, social og kulturel
kontekst, som fastholder meningsdannelsen i en homogen diskurs (Q3). Problemet ses
som et befolkningsproblem, og staten viser tydelig interesse i at regulere disse som
kategorier og subjekter, dette primært i en politisk og økonomisk interesse.
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6.2 Analysedel II
I denne del af analysen, vil jeg med udgangspunkt i analysens første klarificerende
del, hvor fokus var på hvad der bliver sagt, hvordan og hvorfor, gå over til at spørge
og fremanalysere, hvad der dermed ikke bliver sagt, hvor er der tavsheder - gaps and
silences (Q4), hvilke effekter problemrepræsentationen i sin kontekstbaserede væren
forelægger og ikke (Q5), samt den allersidste del af analysen, spørgsmålet om
hvordan der kan tænkes anderledes, med det formål at opnå andre resultater (Q6).

Q4: Hvad forbliver uproblematiseret i denne repræsentation?
Problemrepræsentation er indskrevet i en kulturel og historisk kontekst, ved at
analysere fra et social konstruktivistisk og feministisk perspektiv, som Bacchi
efterspørger, er det dermed også nødvendigt at reflektere og præcisere
omkringliggende diskursive mekanismer. Ud over at spørge: Hvad er det for et
samfund vi har med at gøre? Hvilke beslutninger tages og er taget? Hvilke
baggrundsholdninger og virkelighedsopfattelser ligger bag meningsdannelserne,
vendes blikket nu mod, hvad der dermed ikke siges? Hvor er der tavshed?
A critique does not consist in saying that things aren’t good the way they are. It
consists in seeing on what type of assumptions, or familiar notions, of established,
unexamined ways of thinking the accepted practices are based. (Bacchi 2009, p:xv)
Jeg vil gå ud fra de tre hovedtemaer i problemrepræsentationer lokaliserede i Q1.
Uddannelse, erhverv og velfærd. Jeg vil tematisk analysere, hvad disse
repræsentationer skygger for af meningsdannelser, og dermed også i en WPRanalytisk optik i det hele taget, hvad der bliver muligt at tænke i denne diskursive
ramme. Repræsentationen sætter ikke kun rammen for, hvad der bliver muligt at
tænke i politisk sammenhæng, men påvirker også de øvrige diskurser i samfundet,
også forskningen, som i en genealogisk optik, også er et produkt af de diskurser som
ligger forud (Bacchi, p:155). I Q2 fremhævede jeg de konceptuelle fundamenter for
forståelserne og fremanalyserede primært tre dikotomiske opfattelser køn, alder og
klasse. Det er med disse lokaliserede dikotomier, samt den videre genealogiske
framing af de konceptuelle logikker og/eller common sense forståelser i Q3, at jeg
kritisk

vil

diskutere

og

undersøge,

hvilken

betydning

dette

har

for

45

problemrepræsentationens referenceramme og altså meningsdannelsen omkring den
negative befolkningsvækst.
”Vi ved at uddannelse er nødvendig. Vi ved, at prisniveauet er for højt. Vi ved at
barselsordningen i Danmark er bedre. Vi ved at vi skal have flere kulturtilbud til
unge. Vi ved at vi må fokusere på enlige forsørgere.” (1.behandling, Aksel V.
Johannesen). Disse ord tilhører formanden for Javnaðarflokkurin, som fremlægger
Tingmál 2/2012 for Lagtinget. Johannesen ved disse ting og ønsker nu, at dette skal
forelægges en arbejdsgruppe, så der kan klarlægges, hvordan dette bedst håndteres,
tilrettelægges eller arrangeres. Problemdiagnosen er bestemt, repræsentationen fastsat
og fastlåst, meningsdannelsen er dannet – vi ved disse ting.
Fra et feministisk og politisk perspektiv og i en WPR-analytisk optik er det i
øjenfaldende og nærliggende at spørge, hvor er ligestillingsspørgsmålet? Hvor er det,
at den identificerede kategori – kvinderne, skal indgå og hvor er en problematisering
af den kultur, som tilsyneladende støder folk fra sig? Jeg berører dette i nedenstående
punkter, arrangeret efter de tematiske oprids i Q1.
Uddannelse
Ved at præsentere de manglende uddannelsesmuligheder som en stor del af problemet
antages samtidig, at uddannelse er lig med befolkningsvækst. Eller rettere forhindring
af negativ befolkningsvækst. ”31% af dem, der læser udenlands, ville tage
uddannelsen på Færøerne, hvis muligt” (Samuelsen, 1.viðgerð). Som fremhævet i Q3,
er de statistiske målinger, af Samuelsen her hentet fra DNAG’s rapport (DNAG
2005), af magtfuld karakter, og understøttes af antagelsen om at: research is powerful
’knowledge’ (Bacchi, p:235). Implikationen er i denne forbindelse, at hvis vi får mere
uddannelse, vil problemet delvis gå væk, det vil blive fikset. Dermed skygges også for
andre forklaringsmuligheder og meningsdannelser, disse underanalyseres (ibid., p:89).
Gennem forslaget, 1. behandling såvel som 2. behandling og videre ud i andre
diskursive rammer og meningsdannelser i medier, sociale medier og offentligheden,
affirmeres sandheden og den common sense forståelse af, at mere uddannelse er lig
med befolkningsvækst. Man anser at ved at finansiere en udvidelse af Fróðskaparsetur
Føroya (det færøske universitet) vil en del af problemet være løst. Men denne
repræsentation problematiserer ikke den grundlæggende samfundsstruktur, som jvf.
Knudsens forskning og tidligere pointer i Q2 og Q3 fremhævede, at Færøerne kan
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betegnes som et traditionsbundet, homogent eller patriarkalsk samfund, hvad
opfattelse af køn, klasse og alder angår. Klasse er af særlig central karakter, når vi
taler om uddannelse og bør derfor også være nærværende i de meningsdannelser og
løsningsforslag, der er omkring at optimere uddannelsesmulighederne på Færøerne.
Dette frembringes dog ikke. Der tales om en udvidelse af universitetet, men der tales
ikke om, hvorvidt de udvidelser som foreslås i repræsentationen kan være medårsager
til, at samfundet fastholdes i de strukturer, som efter alt at dømme kan ses som
problematiske. Enkelte stemmer er fremme om at universitetet skal være alsidigt og
udbyde mange forskellige uddannelser, men de fleste er enige om, at man bør centrere
sig om de specialer og natur-ressourcer der allerede foreligger på Færøerne. ”Vi skal
have uddannelse til hvor vi allerede er, vi må satse på noget helt naturligt” (1.
behandling, Poul Michelsen). En sådan løsning medfører ikke en problematisering af
det egentlige problem, men blot en reproduktion af værende struktur. Dette
symboliserer meget vel den gennemgående holdning, der fra visse politiske hold er til
videregående uddannelser. Kaj Leo Holm Johannesen, lagmand, udtaler således til
Dagur og Vika (nyhederne) ”det er jo begrænset hvor mange jurister og
statsvidenskabsfolk6 vi har brug for” (Dagur og Vika, kjak 9/11-12).
Endvidere antages i denne forbindelse, at det ville have en positiv effekt, hvis flere
unge blev boende på øerne i deres bedste leveår set fra en politisk (statslig) interesse:
”det er netop i disse år, at folk får børn, arbejder og bidrager” (1.behandling, Bjørt
Samuelsen) Derudover skygger det for en del af den undersøgelse, som argumenterne
her er et uddrag af, DNAG’s rapport viser også, at 11% af kvinderne og 9% af
mændene sagde at de flyttede, fordi at ”noget skulle ske” (DNAG, p:7). Ifølge en
undersøgelse fra Nordregio, om hvorfor unge vælger at flytte til storbyerne, er det
især ønsket om et liberal storbylivsstil der drager (Nordregio, 2008), men i
problemrepræsentationerne foroven, foreligger ingen konkret meningsdannelse
omkring Færøerne som traditionelt

samfund, og strategien om at bibeholde

uddannelser i samme naturlige ramme gør derfor ikke op med denne problemstilling.
Yderligere fra et feministisk perspektiv, foreligger der altså tavshed omkring primært
to aspekter, hvad problemdiagnosen om uddannelse angår.

6

Fejlbegrebet for statsvidenskabsfolk bruges af lagmand hvilket kan hentyde at han
mangler den korrekte betegnelse som er politolog.
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- Det første er, at mænd ikke vælger at videreuddanne sig i ligeså høj grad som
kvinder, hvilket afspejler yderligere samfundsmekanismer af flere aspekter, som
burde interrogeres, og i denne kontekst specielt en problematisering af, at
arbejdsmarkedet og heraf efterspørgselen efter uddannelser er så segregeret, som den
ifølge Knudsens forsknings, viser sig at være (Knudsen 2010).
- Det næste er at se på, hvilke andre årsager, end den at tage en videregående
uddannelse, ligger som årsagen for fraflytningen. Her kan det forekomme
simplificerende og misvisende at dikotomisere i køn med fokus på kvinder, da det
dermed skaber tavshed omkring, hvorvidt der også er tale om mænd, der ikke føler
eller oplever, at de passer ind i den værende samfundsstruktur, i denne forbindelse
ville en diskussion og forståelse for klasse være mere frugtbar. Jeg vender tilbage til
dette i diskussionen om effekter i Q5.
Erhverv
I forbindelse med problemdiagnosen om, at erhvervet er uniformt og bunder i en
patriarkalsk samfundsstruktur, repræsenteres af Lagmanden og yderligere i
behandlingsrunderne løsningsmuligheder og strategier til det at løse problematikken.
Der trækkes primært på fem løsningsmuligheder og strategier for ”udvidelse” af
erhvervsmulighederne. Disse er at styrke iværksætter industrien, turistindustrien,
ressourceindustrien (red. fisk- og havressourcer), og offshoreindustrien (bilag 2,
Løgmansrøðan 2012). En opfølgning af lagmands udtalelser følger i Lagtinget til
begge behandlingsrunder, især iværksætterindustrien får fokus for ”alle kan ikke
arbejde med fisk” (1. behandling, Janus Rein), ”hvad skal vi uddanne folk til?”
(1.behandling, Rodmund Nielsen) men strategierne og målsætningerne som følger af
debatten, er sjældent banebrydende fra den omkringliggende diskursive ramme for
meningsdannelsen, hvilken jeg i en feministisk optik har argumenteret for hviler på en
patriarkalsk og mandsdomineret erhvervsnorm. Det er en velkendt problematik, at
kvinder er underrepræsenterede på alle disse områder, og tal fra Hagstovan
understøtter, at dette også er tilfældet på Færøerne (Knudsen 2010). En
problematisering af dette forbliver i forbindelse med ovenstående tavs. De fem
præsenterede løsningsforslag indgår i en allerede kønsstereotyp virkelighed, og kan
dermed ses som en reproduktion og fastholdelse i denne værende samfundsordning –
en reproduktion af status quo.
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Problemdiagnosen, målsætningerne og repræsentationen af problemet her afspejler
også en videre teoretisk refleksion, som Borchorst og Dahlerup gør sig med
udgangspunkt i svensk og dansk politik i forbindelse med ligestillingsdiskussioner.
Borchorst og Dahlerup mener, at vi bør tale om de to begreber, tilpasning og
transformation (Borchorst og Dahlerup, p:51). I et feministisk perspektiv, bliver
meningsdannelsen om tilpasning et ligestillingsspørgsmål. Det bliver et spørgsmål
om, hvorvidt kvinderne skal indordne sig under de givne samfundsstrukturer,
hvorimod transformation bliver et spørgsmål om, hvorvidt samfundsstrukturerne skal
begribes som det faktiske problem, og at det altså er der forandringsarbejdet skal
foreligge (ibid., p:52ff). Ved at tale om transformation, kan der kommes bort fra at
tale om inklusion og eksklusion, og i stedet tales om udvidelse, diversitet og
mangfoldighed, noget som ifølge landdistriktsforskning er nøgleord i forbindelse med
at fremme befolkningsvækst. ”Var jeg kunstner malede jeg et billede (..) hvor alle
med deres forskelligheder og ideologier var med til at male det færøske kunstværk”
udtaler Kaj Leo Holm Johannesen, lagmand (Løgmansrøðan 2012), men i
målsætningen taler lagmand snarere om assimilation end inklusion på egne vilkår,
hvilket kan relateres til debatten omkring indvandrere i det danske folketing (Holm,
kap:5), og endvidere ifølge Borchorst og Dahlerup bliver et spørgsmål om tilpasning
snarere end transformation (Borchorst og Dahlerup, p:49). Skal en gruppe assimileres
betyder det, at den indordner sig den givne kultur og samfundsstruktur som den er
(Holm, p:33), noget som problemrepræsentationen i Lagtinget fremstiller som
ønskværdigt og opnåeligt, og noget som her altså indbefatter at indordne sig en
mandlig erhvervsnorm. Spørgsmål om, hvorvidt dette egentlig ikke bare kan ses som
en reproduktion af den allerede givne samfundsstruktur og altså en reproduktion af
status quo, hvor de veluddannede kvinder tilsyneladende mistrives er altså
fraværende. Det er fra denne optik bemærkelsesværdigt, at ord som mangfoldighed og
diversitet er fraværende, og at der forbliver i det usagte, om det netop er dette, der er
en delårsag til eksklusionen.
I tråd med ovenstående, er det yderligere fra en feministisk optik nødvendigt med en
debat om ligestilling. Ligestilling anvendes her som påpeget ikke som modsætning af
forskellighed, men ulighed (Borchorst og Dahlerup, p:39). Ved at tale om ligestilling
tales altså også i denne perspektivering

om mangfoldighed. Refleksioner og

problematiseringer omkring ligestilling er fraværende i begge behandlingsrunder i
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Lagtinget. Nok diskuteres der køn, kvinder og i et vist implicit omfang også mænd og
implicit om Færøerne som patriarkalsk samfund, men køns-kategorierne præsenteres
som stadige, uniforme og absolutte. Også i bredt omfang i den tidligere forskning fra
og om Færøerne, som der i denne forbindelse trækkes på. I lyset af den WPRanalytiske tilgang, den metodologiske refleksion og det feministiske ståsted, som jeg i
denne analyse læner mig op ad, er dette langt fra tilstrækkeligt og dækker således over
vigtige problematiseringer, samt låser den kritik-mulighed der er overfor den førte
politik, i en kønsstereotyp refleksionsramme, kontekst og meningsdannelse.
Problemet som det repræsenteres bliver således en reproduktion af selv samme
problem. Løsningerne og strategierne som foreslås, bliver også en reproduktion af
selv samme problem. Ved at problematisere kvinde-underskuddet som et
tilpasningsproblem, kommer det mandlige hovederhverv og Færøernes udtalte
økonomiske eksistensgrundlag – fiskerierhvervet, ikke i tilstrækkelig grad at fremstå
som et problemfelt.
Kvinnor måste inte anpassa sig till mannliga normer, och inte heller behöva kräva at
kvinnliga normer antas. Målet er istället att transformera (och av-köna, degender)
normer, så att de på ett bättre sätt reflekterar mångfalden av identiteter i samhället –
och de multipla identiteter, som en människa kan ha. (Freidenvall, p:41)
Det fokus der haves på fiskeri og de dertilhørende industrier som eksportindustri og
fiskeressource-industrien, skygger og skaber tavshed om andre rigdomme, her først
og fremmest mennesker, hvilket ellers i problemdiagnosen fremstilles som at være
den største udfordring det færøske samfund på nuværende tidspunkt står overfor.
”Hvis vi bare brugte halvdelen af tiden, som bruges på at tale om den mindskende
fiskebestand, på at tale om den mindskende befolkning...” (1.behandling, Kristina
Háfoss)
Dermed overses og tilsidesættes vigtigheden af en ligestillingsdiskussion og/eller en
nødvendig bevidsthed om køn, alder og klasse som ikke uniforme og sociale begreber
i målet om at skabe det kunstværk af mangfoldighed og rummelighed, som Kaj Leo
lagmand profilerer.
Velfærd
Når talen falder på sociale ydelser, hentydes der gennemgående til enlige (mødre) og
nyudannede som behovsgruppe for disse. Det gør der fordi at man mener, at dem der

50

ikke flytter tilbage, dels er enlige, der får bedre støtte fra den danske stat, og dels
arbejdsløse nyuddannede akademikere, som skal have bedre muligheder for
dagpenge, når og hvis de flytter hjem. Antagelserne bygger i repræsentationen ikke på
nogle konkrete tal eller statistikker, som mange af antagelserne omkring uddannelse
og erhverv gør, men der synes at være en overordnet opfattelse af, at dette er
realiteten. Kigger man på tal fra ALS (2012), om hvor mange akademikere er
arbejdsløse på Færøerne, er tallene meget lave, og endvidere viser det sig, at det beløb
arbejdsløse modtager ikke er mindre eller dårligere end hvad de får i de
omkringliggende nordiske lande. Som fremhævet i Q1, gjorde lagtingsmedlem Bjarni
Djurholm Lagtinget opmærksomt på dette i 1. behandlingsrunde. Der fokuseres dog
ikke på at gå i dialog med disse faktuelle argumenter i den WPR-analytiske tilgang
jeg her har valgt, men fokus rettes på, at repræsentationer, hvad end de er ”sande”
eller ”falske”, kan opnå status som konceptuelle logikker i problemrepræsentationer,
som disse omkring dårlige sociale ydelser, som en af årsagerne til den negative
befolkningsvækst.
I talen om sociale ydelser, henvises gentagne gange til enlige, og implicit såvel som
eksplicit refereres til enlige kvinder. Der eksisterer altså en overordnet
meningsdannelse i repræsentationen af kvinder og kvinden som kategori, som
afhængig af diverse sociale ydelser. I centrum står barselsordninger og bedre vilkår
for enlige forsørgere (kvinder), dette i retorisk samspil med, hvordan den negative
befolkningsvækst kan forhindres. Sirið Stenberg, medlem af det venstreorienterede
Tjóðveldi, har udadtil og symbolsk set interesse i og fokus på ligestillingsarbejde. Det
viser hun ved blandt andet at foreslå, at problemet tages op i ligestillingsnævnet, ”vi
må få kvinderne at trives og skal gøre noget målrettet til den gruppe, der skal sendes
forslag til ændringer i ligestillingsnævnet” (1.behandling, Sirið Stenberg). Dette er det
eneste tilfælde i hele forslagets behandlingsproces, at ligestillingsnævnet nævnes.
Hendes forslag og repræsentation af løsningsforslag, kan dog i sig selv vise sig at
være paradoksal. Fokus rettes udelukkende på kvinderne. De unge mødre (kvinder),
og bedre vilkår (til kvinder), bedre barselsordning (til kvinderne), samt arbejde til alle
faglærte og ikke faglærte (kvinderne). Dette er paradoksalt, for det henviser
ligestillingsspørgsmålet som værende et spørgsmål til og om kvinder som kategori,
hvilket medfører primært to problematiske scenarier. Det første er en reproduktion af
værende heteronormative diskurs, hvor kønnet stereotypificeres. Dette sker blandt

51

andet ved at isærholde kvinder som kategori og derved fastholde en dikotomisk
opfattelse, hvilket endvidere bidrager til en simplificering af en langt mere
kompliceret virkelighed. Det andet er, og medfører så det næste problematiske
scenarium, at de omkringliggende kategorier og mekanismer underbelyses, og i større
eller mindre grad ikke ses som dele eller delagtige i problemet som det repræsenteres.
Den analytiske vinkling, kan her blive problematisk. På den ene side, kan man
diskutere, at og om mænd ikke bør kategoriseres og repræsenteres som en lige så stor
del af problemet, og på den anden side kan man diskutere, om hvorvidt man så ikke er
med til at reproducere selv samme simplificerede problematisering (Borchorst og
Dahlerup, p:51). Borchorst og Dahlerup løser dette ved at tilsidesætte den ontologiske
og epistemologiske diskussion, og det er i lyset af hendes analytiske tilgang, at jeg
vælger at begribe disse scenarier. Mænd som kategori, skal derudover ses som en
fragmenteret gruppe, og i virkeligheden er kategorien måske i sig selv uinteressant,
måske skal vi hellere snakke om klasse, alder, geografisk-placering osv., hvilket
refleksionerne
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problemrepræsentationens kategorisering af kvinder, som gentagne gange, blandt
andet af Sirið her, frembringes som gyldig stadig uniform kategori, en nødvendig
kategori og vinkel at bidrage med, når målet er at belyse hvilke perspektiver og
assymetrier der ikke fremstår i problemrepræsentationen. Ved at frembringe mænd
som kategori, giver det endvidere mulighed for at problematisere den negative
befolkningsvækst som et større og mere overordnet problem end blot et spørgsmål
om, hvordan kvinderne fås hjem igen, men også et spørgsmål om hvilke normer og
kategorier, der ikke repræsenteres i problemdiagnosen og identifikationen. Endvidere
bidrager det til en forskningsvinkel, der analytisk og teoretisk gør det muligt at
angribe problemet og problemrepræsentationen som et forenet felt og problem for
hele befolkningen, kvinder som mænd – og jvf. identifikationerne af dikotomier og
kategorier i Q2; køn, alder og klasse. Således kan begrebet ligestilling også
præsenteres, som et plussumspil for alle (Borchorst og Dahlerup, p:41)
Borchorst og Dahlerup kritiserer den danske politikførelse, for at mangle
sammenhæng mellem ord og handling, mellem idéer og praksis. Færøerne, som det
fremstår gennem nærværende materialekontekst, rykker sig yderligere et hak, og
mangler fokus på ligestilling i det hele taget. Når Sirið Stenberg udtaler, at vi skal
gøre noget målbevidst mod den gruppe (kvinderne), så accepterer hun samtidig den
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heteronormative samfundsordning i den form den allerede fremstår, og undlader
dermed at problematisere det homogene, det som ifølge øvrig landdistriktsforskning
viser sig at være et nøgleord til befolkningsvækst (f.eks. Nordregio 2008).
Problemrepræsentationen i dette tilfælde, formår altså ikke at rykke problemet, til de
løsningsmuligheder, som der egentlig efterspørges, men bliver en reproduktion af selv
samme problematik – manglen på tale, handling og tænkning omkring mangfoldighed
og ligestilling.
Både repræsentationen og forståelsen af erhverv og sociale ydelser i relation til køn og
klasse illustrerer til en vis grad, at Færøernes samfundsmodel jvf. Birte Siim kan
kategoriseres som en male-breadwinner model, som indikerer at kvinder er sekunda borgere, nogle der skal tilpasses den eksisterende norm og struktur (Siim, p:15).
Normen kommer til at blive den arbejdende mand – den u- eller mellemuddannede
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problemrepræsentationen og de faktiske løsningsforslag tilsyneladende for mange kun
har en symbolsk betydning. Dette kan delvis relateres til, at Færøerne i bredt omfang
stadig fungerer som et fiskersamfund, om end ikke så udbredt i praksis, så kulturelt og
socialt, mændene er på søen og kvinderne derhjemme – groft skitseret (i dag er
mændene ikke nødvendigvis på søen i direkte forstand). Jane Lewis bruger ordene
”the worker he has in mind is male, and women only enter the analysis when they
enter the labour marked” (Siim, p:16), citatet er taget ud af en kontekst om den
klassiske radikalfeministiske diskussion om det private og det offentlige, men i denne
sammenhæng belyser det, at borgeren som politikerne (staten) har i tankerne, er den
arbejdende mand og resten skal så tilpasses denne allerede etablerede givne struktur.
Man undlader her for det første at fragmentere gruppen af de veludannede, samt
videre at problematisere den dikotomiske modsætning til de unge veluddannede
kvinder – den arbejdende mand. Nordin fremhæver i sin forskning, hvordan mænds
identitetsfølelse og identitet påvirkes af situationer lignende den på Færøerne,
scenarier hvor unge kvinder udvandrer og/eller mangler (Nordin, kap1). På trods af en
ovenfor beskrevet nødvendig varsomhed med at sammenligne Færøerne som nation
med udkantsområder i fx. Sverige, som er Nordins kontekst, fremhæver Bacchi at det
på dette tidspunkt i WPR-analysen kan være behjælpeligt med en tvær-kulturel
sammenligning (Bacchi, p:14,44,46), ses der derfor på Nordins forskning, er det
nærliggende at efterspørge en problematisering og belysning af den færøske

53

arbejdende mands identitet og situation.
Den ontologiske diskussion, om hvorvidt vi kan/skal se kvinder, som værende
situerede og som noget kropsligt isærholdent (bl.a. fra mænd) udebliver her, men Siim
accepterer til en vis grad denne feministiske tilgang. I lighed med Borchorst og
Dahlerup og Bacchi, mener Siim, at det er nødvendigt at udgå fra denne opfattelse, for
at kunne tale om agency – agentur (Siim, p:40). Agentur kan blive et nøgleord, når vi
taler om de færøske kvinders plads i samfundet, og herfra kan det også blive muligt,
at tale om

nødvendigheden af en diskussion, der ser på interaktionen mellem

diskurser, agentur og de politiske institutioner (ibid.). I problemrepræsentationen ville
et fokus på kvinders agentur tillade, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt
der i det hele taget fra politisk side, er interesse i deres (sær)egenskaber udover det
udtrykte ønske om, at få dem hjem, fordi det er dem der føder børnene ”kvinderne
føder børnene” (2. behandling, Bjørt Samuelsen). Samfundsstrukturen synes igennem
de løsningsforslag som låst i en patriarkalsk ordning, og så længe dette ikke
problematiseres og synliggøres, er det svært at se, hvordan cirkelen kan blive brudt.
Spørgsmålet bliver så endvidere, om der fra politisk side, blot er tale om det, som
Borchorst og Dahlerup nævner symbol-politik, dette spørgsmål såvel som det
forudgående om kvinders positionering i samfundet , indgår i refleksionerne om
effekter i Q5.
Q5: Hvilke effekter følger af denne repræsentation af ’problemet’?
Mens der I Q3 fokuseredes på hvordan diskurser opererer, så fokuseres der her på,
hvilke effekter disse har (Bacchi 2009, p:38). Dette led i analysen bevæger sig altså
fra at identificere nøglebegreber, kategoriseringer og dominerende dikotomiske
opfattelser til at vurdere dem (ibid., p:40). Analysen tager her et normativt standpunkt
(ibid., p:44), hvilket medfører og gør det muligt at se på hvem og hvad favoriseres, og
hvem og hvad ekskluderes i problemrepræsentationen, samt at tage parti eller position
hos dem eller det, der udelukkes fra meningsdannelsen, og altså dermed de strategiske
målsætninger og løsningsforslag (ibid., p:40). Muligheden for at forklare og diskutere
forbindelsen mellem diskurs, magt og effekter åbner sig her.
I den historiske tilbagegang og socialkonstruktivistiske tilgang, som har været påvist
gennem forestående afsnit, er det nærliggende at spørge, om

hvorhen

repræsentationen af problemet om den negative befolkningsvækst leder os hen. Det
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har vist sig at ved at bidrage med og tilføje en feministisk teoretisk ramme, at der
hersker nogle homogene heterogene simplificerede konceptuelle logikker bag
problemidentifikationen og repræsentationen, dette vistes blandt andet igennem den
uproblematiserede tilgang til tilpasning og transformationsspørgsmålet og i den
simplificerede dikotomisering af de tre køn, alder og klasse. Dermed er det også
nærliggende at spørge, om hvorvidt den førte politiks repræsentation og strategier
følges ad – er der konsensus mellem ord og handling, mellem diskurs og praktik?
Det er her nødvendigt at spørge, om den førte politik på Færøerne omkring den
negative befolkningsvækst er af symbolpolitisk karakter. Med symbolpolitik menes
politik, som aldrig var tiltænkt at have reelle virkninger, men blot skulle gennemføres
som et kosmetisk svar på et udefrakommende pres (Borchorst og Dahlerup, p:23,
p:187). Her skal der være et kritisk forhold til sammenhængen mellem mål og midler
(ibid., p:74), mellem ord og virkelighed. Mens Borchorst og Dahlerup i en nordisk
kontekst fokuserer på, hvordan viljen til ligestilling har været formet som en formel
eller symbolsk politisk repræsentation, fokuseres der i denne sammenhæng på,
hvorvidt vejen til befolkningsvækst kendetegnes ved en reel vilje eller som et
spørgsmål om at gøre noget. Hertil har jeg præsenteret vigtigheden af en inklusion af
meningsdannelse omkring køn, mangfoldighed og ligestilling. Et problematisk punkt i
analysen
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forskningsmæssigt, eller om det skal være et rent politisk ansvar og handlingsfelt (jvf.
Samró og Dam’s uenighed, præsenteret i Q1). Samrós holdning, som illustrerer
holdningerne hos en bredere skare i Lagtinget, afspejler især to ting, som kan gøres op
i målingen af effekter. For det første det eksplicit udtalte, at den negative
befolkningsvækst ikke kræver videre forskningsmæssige analytiske perspektiver, og
for det andet en meningsdannelse om, at befolkningsvæksten er noget der kan ændres
ved at fra politisk side kigge på udenforstående strukturer og finansielle løsninger.
WPR-analysen er kritisk imod forståelsen af politik som et rent økonomiskspørgsmål
(Bacchi 2009, p:39), og udfordrer dermed Samrós udtalelser. I den forbindelse er det
nødvendigt at kigge på de faktiske effekter som repræsentationen medfører, og i det
fremhævede eksempel kan man derfor diskutere, om der her er tale om en
reproduktion af selve problemet i stedet for en vilje til de facto7 forandring.
7

lånt fra Freidenvall (p:37)og defineres som materiel og substantiel ligestilling.
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Freidenvall har refleksioner omkring dette i hendes analyse af ligestillingsdebatten i
den svenske Rigsdag, hvor hun konkluderer, at debatten om ligestilling hviler på et
reaktivt syn på handling og dermed indebærer repræsentationerne og forståelserne
heraf fokus på formel i stedet for substantiel ligestilling (Freidenvall, kap:6). Ved at
se på problemrepræsentationen omkring den negative befolkningsvækst i Lagtinget
som hovedsageligt symbolpolitisk, når det kommer til meningsdannelser (eller
mangel på samme), løsningsforslag og strategier omkring køn, klasse og alder, opstår
og fremstår vigtigheden af at fremhæve betydningen af at skabe en bevidsthed
omkring, hvilke effekter en indsigt og bredere viden og vilje til mangfoldighed og
ligestilling ville kunne have, og altså nuværende ikke har. Borchorst og Dahlerup
fremhæver, at et bedre samspil mellem forskning og politikudvikling ville kunne
kvalificere en sådan tilgang (Borchorst og Dahlerup, p:203), og dermed bør Samró
m.fl.

udtalelser

om

et

fraværende

behov

for

forskning

problematiseres.

Grundlæggende vil jeg til sidst i denne sammenhæng pointere, at den manglende
indsigt i

betydningen af en ligestillings og mangfoldigheds diskussion og

meningsdannelse, skaber problemer i forhold til at vælge instrumenter og metoder til
at realisere strategien.

Borchorst og Dahlerup hævder, at symbolpolitik er ikke uden betydning. Illustrerer at
dette er et vigtigt samfundsproblem, som vi bør gøre noget ved. – det har en
signalværdi (ibid., p:187) og fremhæver således den positive effekt af politikførelser
som denne ovenstående. Dog har min feministiske vinkling i denne analyse fokuseret
på, at der i sin helhed mangler et klart (feministisk) ligestillingsorienteret perspektiv,
så den symbolpolitiske værdi dette angående kan endvidere i denne analytiske
kontekst diskuteres. Repræsentationen (bl.a. i betænkningen fra Trivnaðarnevndin)
foreskriver, at der er bred enighed om, at dette er et af de mest alvorlige problemer,
samfundet står overfor (Bilag 2, Álit 24/10-12), og at alle ministre er enige om og
villige til at gøre det der skal til på deres område for at ændre tendensen. Holdningen
om, at det er et økonomisk og politisk problem, skygger dog som vist i Q4 over de
grundlæggende strukturelle aspekter, og for muligheden at begribe problemet som
værende rodfæstet og skabt igennem meningsdannelser af bl.a. køns, alder og
klassestereotype konceptuelle logikker. I WPR analysen arbejdes med, at få et mere
overordnet perspektiv på disse kategorier, og i det analytiske perspektiv og
vurderingen af effekterne heraf, anbefaler Bacchi på nuværende tidspunkt i analysen,
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at primært tre (overlappende) effekter måles. Disse er:


Diskursive effekter: effekter som følger af de forståelsesrammer som haves.



Subjektifikations effekter: hvordan subjekter konstitueres i diskursen.



Levede effekter: målinger af materielle - og altså ikke-diskursive effekter
(Bacchi, p:15 og 40)

Omkring diskursive effekter
Som

fremhævet

i

Q4,

findes

der

en

heteronormativ

og

mangfoldigheds/ligestillings/køns-blind vinkling i repræsentationen af problemet. Der
foreslås strategier, som harmonerer med værende samfundsordning, som kan siges at
være en patriarkalsk model forankret i meningsdannelser, der har sin oprindelse i
Færøerne som male-breadwinner-model samfund (Siim, p:15). Således foregår en
implicit forstærkelse af status quo, og i et WPR-analytisk perspektiv bliver
konsekvensen således, at dette ikke medfører nogen ændring per se. Måske en
symbolpolitisk handling jvf. Borchorst og Dahlerup foroven, men forventeligt ikke
nogen de facto forandring i form af strategier og løsningsforslag, der følger
problematikkens essens.

At køn som dikotomi og kvinder som begreb ikke

problematiseres og fragmenteres, eller at ligestilling og kvinder knyttes til hinanden
uden at italesætte mænd, problematiserer i sig selv den mangel på meningsdannelser
omkring ligestilling og mangfoldighed, som jeg fra et normativt perspektiv anser
savnes. Igennem en sådan, kan man problematisere selve manglen på nærværet af
refleksionen, og samtidig også hvilken ligestillingstilgang som ville være
hensigtsmæssig (jvf. Freidenvall, Borchorst og Dahlerup kap.2).

Omkring subjektificerende effekter:
De dikotomier og kategorier, som lokaliseredes i Q2, illustrerer i bred grad, hvordan
samfundet (gennem statistikker og undersøgelser) positionerer subjekter og altså
befolkningen i opdelte grupper. Bacchi præsenterer dette som værende et eksempel på
Foucaults argument om dividing practices (Bacchi 2009, p:16). Dividing practices ses
i denne sammenhæng som et politisk middel til at præcisere hvilke grupper og
kategorier er ønskværdige, hvorfor og til hvilket formål i en implicit statslig
(økonomisk) interesse. De illustrerer også, hvilke kategorier ses som normen og mest
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ønskelige i og for samfundet. Den stereotype forestilling om kvinder, og at kvinderne
skal komme tilbage, således at samfundet kan opretholde stadig befolkningsvækst og
reproduktionen, situerer endvidere kvinden som subjekt i en position med ansvar.
Positioneringen af kvinder som ansvarlige for samfundets eksistens, skal i denne
sammenhæng løftes. Hvordan får dette kvinderne til at føle om dem selv, og deres
plads i samfundet? Bacchi fremhæver, at subjektificeringer ”also afffect peoples
perception of their place in society” (Bacchi, p:69) og jeg mener, at dette er et centralt
led i forståelsen af de bagvedliggende mekanismer for den negative befolkningsvækst.
Det er i en emancipatorisk feministisk tilgang nærliggende at reflektere over, hvordan
problemrepræsentationen med den mandlige arbejder som normen, påvirker de
veluddannede (kvinders) opfattelse af deres plads i samfundet. Erfaringen og agentur
er af betydning for meningsdannelsen, og opmærksomhed bør føres på, hvad
kategoriseringen af gruppen kommer til at betyde for deres egen identitet. De
veludannede kvinder som her

subjektificeres har højest sandsynligt andre

motivationer end ”blot” at tage en længere videregående uddannelse, når de drager ud
i verdenen. Som påpeget af Erlendur Patursson i 1942, opstod der allerede en tendens
dengang, om at kvinderne ville ud i verden og udforske andre muligheder, end dem
som forelå i den færøske samfundsordning og erhvervskontekst. Det er en tendens og
tilbøjelighed, som vi ser i udkantsområder i landene omkring os, bl.a. påpeget i
tidligere forskning af Nordin og Knudsen. På trods af denne viden, og denne stigende
tendens helt tilbage fra midten af det 20. århundrede, fandt jeg ingen synlige politiske
initiativer der har forhindret eller problematiseret denne inklination. På trods af
opmærksomhed fra forskning i omkringliggende lande og de tendenser, der er til at
traditionsbunde og fiskersamfund støder kvinderne fra sig, som der så hyppigt
refereres til i såvel behandlingsrunderne som i medierne og offentligheden,
fremlægges intet konkret forslag til at ændre dette. Ej hellere synes en vilje til at
forstå og forandre de strategier der forelægges, blandt andet igennem de fem forslag
fra lagmand Kaj Leo Johannesen og bidrager således ikke med andet, end at
bibeholde og reproducere status quo. Derudover har det manglende fokus på den
dikotomiske

modsætning

–

den

arbejdende

mand

medført,

at

hverken

meningsdannelser eller strategier er foreslået til det at undersøge denne gruppe som
delagtig i problemkonteksten. Effekterne her af kan altså ikke forventes at medføre de
ændringer på det her fremholdte mangfoldigheds og/eller ligestillingsområde, som fra
et socialkonstruktivistisk perspektiv har været præsenteret som nødvendigt.
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Omkring materielle og ikke-diskursive effekter:
Ud over, at repræsentationen danner rammen for, hvilke diskursive og
subjektifiserende effekter bliver mulige at danne, så påvirker den også menneskers liv
direkte (Bacchi 2009, p:93). Denne del af analysen flytter perspektivet fra det social
konstruktivistiske til et mere ”hands-on”-perspektiv. Her diskuteres hvordan
problemrepræsentationen og meningsdannelsen har og får materielle konsekvenser for
befolkningens liv.
De diskurser og dikotomiske opfattelser af køn, som gennemgående i analysen er
blevet præsenteret, dækker altså over en patriarkalsk samfundsstruktur, hvor det
mandlige hovederhverv er i fokus og ses som normen. Dette påvirker som diskuteret
kvinders følelse af deres plads i samfundet. Ud over dette, påvirker det også de
faktiske muligheder, som der i realiteten her og nu foreligger. Ved at fokusere så
meget på hovederhvervet og de dertilhørende industrier (fiskeopdræt, marine-erhverv
m.fl.) lægges energi og ressourcer primært i politikførelse her omkring. Det flytter
midlertidigt fokus fra andre områder, så som det her diskuterede ligestillings- og
mangfoldighedsperspektiv. Relevante spørgsmål i denne sammenhæng bliver således;
Hvad kan forventes at blive ændret med denne repræsentation af problemet? Hvad
kan forventes at forblive det samme? Hvem kommer sandsynligvis af drage fordele af
de strategier der forslås? – og hvem kan forventes at blive skadet ud fra denne
repræsentation af problemet? (Bacchi 2009, p:18).

Ved at repræsentere problemet som værende
1) et problem af behov for mere uddannelse, præsenteres altså nye idéer til
uddannelsesmuligheder på Færøerne. Uddannelserne skal ligge tæt op ad
hovederhvervet og de ressourcer som landet har. Ved at underbelyse betydningen af
en ligestillings- og/eller kønsdebat, vil dette medføre, at hjulene vil køre som hidtil.
Det kommer stadig til at være mændene, der tager universitetsuddannelser indenfor
olie og fisk. Et manglende socialkonstruktivistisk kønsperspektiv (som vi kender som
genusmedvetenhet på svensk) vil skygge for muligheder at tydeliggøre de
kønsstereotype meningsdannelser og mekanismer, der florerer som konceptuelle
logikker i det færøske samfund, og dette vil endvidere medføre en fastholdelse af den
nuværende kønsstereotype diskursive ramme. Skal universitet målrettes efter det, som
vi allerede har (jvf. Poul Michelsen citat i Q4) kan vi således kun forvente, at alt
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forbliver det samme. Dem der allerede drager fordel, vil fortsat drage fordel, og dem
der bliver skadet vil fortsat vælge at finde nye muligheder, bedre og bredere
muligheder andre steder end på Færøerne.

Ved at repræsentere problemet som værende
2) et behov for bredere og bedre erhvervsmuligheder for de veludannede (kvinder)
præsenteres et behov for strategier til at stimulere andre erhverv, således at også
kvinderne kan lokkes tilbage. De præsenterede erhverv, ligger dog tæt op af de
allerede eksisterende, og kan fortsat i et nuværende perspektiv ses som mandeerhverv.
Derudover findes en common sense opfattelse af, at der er mandeerhverv og der er
kvindeerhverv.

En

ikke

italesat

problematisering

af

dette

medfører,

at

problemrepræsentationen kommer til at handle om, hvordan det bliver muligt at
tilpasse kvinderne de allerede eksisterende strukturer, evt. med lidt justeringer. Roden
og det grundlæggende problem, set i lyset af feministisk teori, af mangelen på en
bevidsthed om fragmentering, mangfoldighed eller diversitet, vi altså fmedøre , at alt
forbliver ved det samme, dem der allerede drager fordel, vil drage mere fordel og dem
det skader vil fortsat vælge andre bedre og bredere erhvervsmuligheder andre steder
end på Færøerne.
Ved at repræsentere problemet som værende et problem af
3) behov for bedre velfærd, foreslås at forbedre sociale ydelser til enlige og nyuddannede. Grupperne her repræsenteres som svage, som en byrde, og inklusionen er
allerede faldet til jorden. Effekter her af er, at grupperne risikerer ikke at føle sig som
en værdig del af samfundet, om end de (kvinderne) paradoksalt repræsenteres som at
være en altafgørende ressource for befolkningsvæksten. Stigmatiseringen af
kvinderne medfører derudover igen en tavshed omkring den færøske mand, hvilket
endvidere får og har konsekvensen at samfundets patriarkalske struktur fastholdes i
status quo, at alt forbliver ved det samme, dem der allerede drager fordel, vil drage
mere fordel og dem det skader, vil fortsat vælge andre bedre og bredere
velfærdsmuligheder andre steder end på Færøerne.
Man kan diskutere om disse ovennævnte tre punkter burde lokaliseres som diskursive
effekter, men det er et bevidst valg, at de sættes her. Jeg anser nemlig, at tavsheden og
fraværet af diskussionen om mangfoldighed og ligestilling, har en direkte materiel,
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faktuel og også økonomisk konsekvens for det færøske samfund. Mennesker bør
inkluderes som en vigtig og givende ressource, uanset køn, alder og klasse, og
spørgsmålet om, hvorvidt det bør være mennesker eller fisk, der ses som Færøernes
største ressource kan stilles.
Q6: Hvordan er denne repræsentationen af ’problemet’ blevet reproduceret,
videreformidlet og forsvaret? Hvordan kan den blive betvivlet, forstyrret og
erstattet?
I denne afsluttende del af analysen, er det centralt at se på mediernes kommunikation
omkring problemrepræsentationen. Om hvordan repræsentationen forelægger,
hvordan medierne og offentligheden videre kommunikerer og konstituerer
meningsdannelser omkring det antagne problem.
Den negative befolkningsvækst har været belyst såvel i de færøske som i de danske
medier. I de perioder, hvor problemet har været mest nærværende, hvilke var omkring
det tidspunkt, da forslaget kom frem i juli 2012, da bogen Exit Føroyar udkom i
oktober 2012 og igen i april 2013, da den nedsatte arbejdsgruppe lagde sin rapport
frem, blomstrede debatten for alvor.
Kristeligt Dagblad (Danmark) skriver og citerer det færøske folketingsmedlem
Edmund Joensen: Færøerne er alvorligt udsat for brain drain (hjerneflugt, red.), så
om fem år vil Færøerne mangle de mennesker, som skal sikre et velfærdssamfund.
Derfor må vi styrke de videregående uddannelser på Færøerne, og Danmark kan
være med til at udvikle et bedre studiemiljø på Færøerne (Kristeligt Dagblad 4/4-13).
Danmarks Radio citerer også Edmund Joensen med følgende udsagn: (…)Derfor må
vi styrke de videregående uddannelser på Færøerne, og Danmark kan være med til at
udvikle et bedre studiemiljø på Færøerne. Det vil jeg foreslå på mødet, for der bør
bevilges flere penge til det færøske uddannelsesområde (dr.dk, 3/4-13 kl 23:22).
Begge ovenstående er eksempler på det, som jeg allerede i Q1 præsenterede, at
problemet ses som at være et problem af manglende uddannelsesmuligheder.
Endvidere bliver det i citatet fra Danmarks Radio, et spørgsmål om økonomisk støtte
fra Danmark, altså en direkte afsætning af problemet til både den danske stat og til at
være et spørgsmål om finansiering. Det samme tages op i færøske medier.
I den færøske radioudsendelse Sjónarhornið udtaler Høgni Reistrup (redaktør og
meddebattør til bogen Exit Føroyar): ”Det er vigtigt at se på kvinderne, hvad kan få
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dem at trives. Her er der ingen tvivl om, at uddannelse er afgørende (...) selvfølgelig
skal man fokusere og specificeret kigge på, hvilke uddannelser samfundet har behov
for. Det nytter ikke at uddanne folk til noget, som de ikke kan bruge på Færøerne”
(Sjónarhornið,

8/11-12).

I

samme

udsendelse

udtaler

Sjúrður

Skaale,

folketingsmedlem: ”Vi ved hvad der skal til, vi ved, at det er flere uddannelser, det
ved vi” (ibid.).
Disse er alle tydelige eksempler på, hvordan problemets repræsentation former sig i
mediernes lys, det er altid svært at afgøre, hvad der kom først; hønen eller ægget, men
det er i denne sammenhæng heller ikke det, der er relevant. Faktumet er det, at
problemet repræsenteres som primært at være et spørgsmål om at få flere uddannelser
til det at forhindre den negative befolkningsvækst. Det hersker der ingen tvivl om.
Men hvad bliver så gjort? Hvad er den egentlige problemforståelse? Det viste jeg i Q2
og Q3, og endvidere i Q4 ved at pege på hvad forbliver usagt. Dette kan endvidere
tydeligt påvises i den nuværende regerings prioriteringer, blandt andet ved at kigge på
finansoplægget for 2012 (Búskaparráðið 2012), men så havner vi igen i en ren
økonomisk centreret politisk analyse, noget som netop i en WPR-analytisk vinkling
undgås. For at begribe de kulturelle og antropologiske aspekter, er en feministisk
vinkling brugbar og i min optik stærk nødvendig. Man har siden start 1900-talet vidst,
at denne tendens viste sig, det har ikke været skjult. Politiker Símun Petur
Zachariassen skriver i 1931, at grundkernen i samfundet er ved at tømmes, og at
denne tendens må vendes nu, inden det er for sent (Reistrup et al., p:26). Men hvad
gøres så? Hvad medvirker medierne til, når det kommer til at forandre i stedet for at
udbrede og forsvare en reproduktion af det, som vi hele tiden har vidst? En ting er,
hvad den politiske magt fremstiller og forelægger af både økonomiske, men også
diskursive referencerammer for meningsdannelser, men en anden ting er at ”vi” alle
medvirker til at opretholde denne common sense og konceptuelle logik om, at mere
uddannelse, bredere erhverv og velfærd, vil være lig med befolkningsvækst. Der er en
demografisk tendens i hele den vestlige verden, der viser, at unge og kvinder flytter
fra udkantsområder. En af grundene er, at den globaliserede verden lokker. Færøerne
er og bliver aldrig en metropol, det er fuldstændig urealistisk at forvente eller sigte
imod et Thorshavn der minder om New York, København eller London. Dermed er
det ikke sagt, at Færøerne ikke kan være (og til dels er) et moderne samfund, hvor
kultur, meninger og strukturer i øvrigt kan pluralisere, fragmentere og
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mangfoldighedsgøre både meningsdannelser og materielle rammer. Som situationen
er i dag, bidrager den politiske dagsorden ikke til dette. De partier, der siger de står i
spidsen for en sådan samfundsgang, har ikke et ord om ligestilling eller
mangfoldighed i deres partiprogrammer. Dermed er der ikke engang et ’hands-on’
kritik-punkt, man kan begribe, vurdere og diskutere, som Freidenvall og Borchorst og
Dahlerup har gjort i de præsenterede eksempler – det er helt fraværende. Fra et
feministisk perspektiv, er det

af central karakter at forholde sig kritisk til det

manglende fokus på disse begreber. Fra samfundsforskning generelt vides, at
medborgerskabet og befolkningens trivsel er altafgørende for økonomisk vækst
(Nordregio 2008). Endvidere vides fra feministisk forskning, at ligestilling og
mangfoldighed er et centralt led heri . Landene som der sammenlignes med i Norden
og Vest Norden har alle et fokus på ligestilling. Ligestilling er ikke kun et de facto
spørgsmål, for i den forbindelse kan vi fx jvf. Borchorst og Dahlerup diskutere
hvorvidt de nævnte lande har ligestilling, eller i det hele taget hvad ligestilling er og
om det er noget man har, får eller tager. Et første skridt på vejen må uanset ontologisk
og epistemologisk stillingstagen være at italesætte det. At tale om mangfoldighed,
ligestilling og at fragmentere de køns-, alder og klassestereotype fremstillinger og
opfattelser af den færøske befolkning er nødvendigt.
For at en sådan vinkling skal være og blive mulig, er det nødvendigt med en politisk
vilje, men det er også nødvendigt med folkelig vilje. Denne kan

medføre

forandringspotentiale. I det feministiske felt taler man om, at bevægelser (f.eks.
rødstrømpebevægelsen i 70’erne) har haft større indflydelse på ligestillingsarbejdet
end den faktisk førte politik (Borchorst og Dahlerup, p:32).
En sådan bevægelse eller tilgang bør i relation til det overgribende teori-fokus her,
afstemme ligestillingsbegrebet, fremmes for at udvide den hidtidige forståelse og
tilgang der har været til ligestilling i det færøske samfund. Demokratia, CEDAW
rapporten og Ligestillingsnævnet er blevet nævnt som aktive tiltag mod reel
ligestilling, men disse inkluderer ikke et mangfoldighedsperspektiv – de
problematiser ikke ligestilling som begreb. Det er nødvendigt at differentiere begrebet
og dermed køn, og de roller, som der foreskrives at kategorierne har, dette med
henblik på at dekonstruere de løsningsforslag, der foreligger som værende et
spørgsmål om tilpasning i stedet for transformation (Borchorst og Dahlerup, p:49).
Tidligere beskrev jeg LGBT, og hvordan denne organisation arbejder for homo- bi og
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transpersoners rettigheder i samfundet. I nærværende analyses slutfase dukker nye
undersøgelser op, og disse er nødvendige at belyse i denne sammenhæng. 68% af
færinger siger at de er for, at homoseksuelle skal have ret til at indgå ægteskab med
borgerlig vielse, af disse var 88% i alderen 25-39 år for. Den største modstand var i
aldersgruppen 60+, hvor 43% var imod (Gallupkanning, apríl 2013). Færøerne er det
eneste land i Norden, der endnu ikke har inkluderet homoseksuelle i
ægteskabslovgivningen. Til efteråret fremsætter tre Lagtingsmedlemmer tværpolitisk
et forslag om ændring af ægteskabslovgivningen i det færøske Lagting. Et lovforslag
som hvis vedtages skal sikre homoseksuelle mulighed for at blive borgerligt viet.
Holdningen repræsenteret i Gallup undersøgelsen, bærer præg af, at de tiltag og
oplysningskampagner som LGBT har stået for siden deres oprindelse i 2011 har båret
frugt. Således indikerer den også, at oplysning og opmærksomhed omkring
mangfoldighed kan ændre meningsdannelser og koceptuelle opfattelser i det sociale
rum. Disse har siden vist effekt i politikførelsen, og uanset hvad det politiske udfald
bliver, viser det – at der er sket positive ændringer med henblik på at skabe en bredere
diskurs end den homogene og heterogene som hidtil har været lokaliseret.
”Undersøgelsen er et bevis på det, som vi i LGBT Færøerne har haft på
fornemmelsen, nemlig, at den færøske befolkning er mere tolerant, end de færøske
politikere,” tilføjer Sonja Jógvansdóttir” (www.out-and-about.dk)
”It’s the economy, stupid” kampagnerede Clinton, men for Færøerne viser det sig, at
et overskyggende fokus på økonomi, fisk og erhverv, uddannelse og ydre strukturer
fjerner fokus og skaber tavshed omkring det vigtigste led i samfundet, befolkningen
som der bor. Uden befolkning ingen økonomi, og uden økonomi intet land. De
tendenser vi har set i over 100 år, har længe og kan i dag påvises som direkte
konsekvenser i økonomien, demografien, kulturen og reproduktionen af samfundet
Færøerne. Forhåbentlig er ovenstående eksempel endnu et led i at fragmentere
politikken.
Afslutningsvis anser jeg med dette, at det er nødvendigt, med drastiske beslutninger,
om hvordan ligestilling, køn og mangfoldighed sættes på dagsordenen. Befolkningen
bør sætte rammen for strukturen og ikke som nu strukturen for befolkningen. Kun ved
at tale om transformation og integrering på egne vilkår, anser jeg med det feministiske
og politologiske teoriafsæt, at den negative befolkningsvækst kan ændres.
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7 Konklusion
Problemrepræsentationer er afgørende for, hvordan politiske problemer håndteres.
Dette hævder Carol Lee Bacchi igennem sin metode ”What’s the problem represented
to be”. Jeg har igennem Bacchi og den WPR-analytiske tilgang undersøgt, hvordan
problemet om den negative befolkningsvækst på Færøerne repræsenteres i Tingmál
2/2012, behandlingen her af, og meningsdannelsen her omkring. Med et social
konstruktivistisk og feministisk teoretisk afsæt, gik jeg til materialet med fokus på
ligestilling, køn og mangfoldighed som begrebsapparat. Formålet var at afdække og
analysere, hvorvidt der findes konsensus mellem ord og handling, mellem diskurs og
praksis og mellem hvad der siges og hvad der gøres – eller kan gøres.
Jeg satte mig for at undersøge, hvad problemet repræsenteres som at være et problem
af, hvilke løsninger der foreslås, hvilke effekter der kan forventes af dette og til sidst i
et feministisk perspektiv og med en normativ tilgang at argumentere for, om og
hvordan der kan og bør tænkes anderledes.
Problemet repræsenteres som et befolkningsproblem, hvor høj fraflytning og lav
tilflytning er årsagen til en stagnation i befolkningsvæksten. Det er især
kvindeunderskuddet, som i problemdiagnosen ses som en udfordring. Dertil
præsenteres løsningsforslag til at ændre tendensen. Mere uddannelse, bredere erhverv
og bedre sociale ydelser præsenteres uforbeholdent som nødvendige i målet om at
ændre den negative tendens, mens andre problematiseringer forblev tavse.
Meningsdannelser danner rammen for, hvilke strategier og løsninger der bliver mulige
og ikke. Jeg fandt et fraværende perspektiv på ligestilling, køn og mangfoldighed, og
med et feministisk perspektiv argumenterede jeg for, at disse tre er nødvendige i
meningsdannelsen. De løsningstiltag og strategiske forslag, som repræsenteres er
indskrevet i en patriarkalsk samfundsstruktur, hvor manden – den arbejdende mand,
ses som normen og kvinderne henvises til hovedsageligt at være den reproduktive
kraft for samfundet. I den forbindelse argumenterede jeg for to ting. For det første at
der savnes en problematisering af køn som dikotomi, hvilket indebærer en inkludering
og problematisering af den mandlige arbejder og mænd som kategori, og for det andet
hvordan dette kan påvirke kvindernes selvfølelse og opfattelse af deres plads i
samfundet. Fraværet at denne problematisering kan resultere i, at de kvinder såvel
som mænd, der ikke passer ind i den givne kønsstereotype homogene norm,
ekskluderes. Således blev også klasse som begreb fremhævet og i et samspil med
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alder, påviste jeg, hvordan et perspektiv og en problematisering af klassespørgsmålet
ligeledes bør inkluderes i forståelsen af problemet om den negative befolkningsvækst,
her især problematiseringen af manglende tilflytning af de veluddannede kvinder. Her
præsenterede jeg en nødvendighed af at problematisere de løsningsforslag, som
foreligger omkring udvidelse af erhvervsmulighederne på Færøerne. Disse forslag
viste sig at være integrerede og dermed at kunne ses som en forlængelse og udvidelse
af den mandsdominerede erhvervsnorm, som allerede eksisterer. Således pointeredes,
at strategierne ikke medfører nogen interrogation eller transformation, men en
udvidelse og reproduktion af status quo. Dermed argumenterede jeg gennem
tilpasnings/transformations tilgangen, at der nuværende foreligger en tiltro til, at med
de rette løsninger vil kvinder kunne eller ønske at tilpasse sig de givne
samfundsstrukturer. Betingelsen bliver eksklusion eller integrering på samfundets
vilkår. I en feministisk problematisering af dette, bør der hellere tales om eksklusion
eller inklusion på egne vilkår – om tilpasning eller transformation.
Dette medfører endvidere en nødvendighed af at problematisere den meningsdannelse
der er omkring kvinder som kategori, og de forventninger der ligger til denne gruppe.
People are made up categories refererer Bacchi, og ved at kategorisere befolkningen i
uniforme grupper af køn, alder og klasse foreskriver meningsdannelsen,
problemdiagnosen og problemrepræsentationen hvilke subjekt positioner grupperne
har og gives, samt hvilken del af befolkningen er ønskværdig og hvilken del ikke er.
Lagmand taler om et kunstværk, hvor alle farver skal afspejles, men samtidig om at
udvide erhvervet med flere erhverv, der i den givne kontekst alle kan ses som
mandlige. Dette belyser et problematisk forhold mellem diskurs og praktik, mellem
hvad der siges og gøres, og hvad der faktisk kommer ud af det. Hovedsageligt
illustrerer det et fraværende nødvendigt perspektiv på ligestilling og mangfoldighed.
Samtidig illustrerer dette også det, som jeg fremhævede som en symbolpolitisk
handling. Alle er enige om, at der skal gøres noget. Dette kan synes som
sminkeløsninger til et udefrakommende pres, når strategierne og løsningsforslagene
ikke problematiseres fra roden – og dermed bare bliver gentagelse og videreførelse af
de normer, rammer og regler som en stor del af befolkningen tilsyneladende ikke
trives i.

Den førte politik omkring den negative befolkningsvækst savner et

ligestillings-, køns- og mangfoldighedsperspektiv, således at der kan tales om
transformation frem for tilpasning. Dette blev hovedkonklusionen i ovenstående
analyse.
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8 Perspektivering
Der forefindes et vakuum af viden i en færøsk kontekst fra et kønsvidenskabeligt
og/eller feministisk perspektiv. Dette illustreredes blandt andet i afsnittet om tidligere
forskning. Dermed og som en del af dette, findes ligestilling og mangfoldighed heller
ikke med som begreber på den politiske dagsorden. Det er min opfattelse, at
ligestilling er et fyord på Færøerne, og at dette skyldes manglende oplysning. Den
feministiske dagsorden der er, forefindes primært i Demokratia og Javnstøðunevndin,
begge organisationer med politisk interesse.
Ud over mit bidrag her af en social konstruktivistisk og feministisk tilgang gennem
Bacchi, anser jeg derfor at der er stort behov for mere feministisk forskning omkring
såvel politiske, som andre problematikker. Politik er ikke nødvendigvis roden og
løsningen til alt, og derfor bør fokus også være på, at undersøge hvordan og hvorledes
bevidstheden omkring ligestilling og feminisme i en nyere version, end den som
forefindes i folks fordomme og myter om ’rødstrømperne’ kan opnås den færøske
befolkning. Landet ligger foran nogle udfordringer, hvor globalisering og individuelle
ønsker og drømme om fremtiden sætter rammen for hvad kan gøres. Færøerne som
nation og nationalisme, idyllisering og et forsøg på at fastholde befolkningen i en
slags status quo forekommer derfor helt uholdbar. I en nytænkning og modernisering
må og skal et perspektiv på ligestilling og mangfoldighed inkluderes, såvel i
forskningen som i folkelige sammenhæng. Sidst nævnte ser vi blandt andet gennem
LBGT’s arbejde på Færøerne, og hvordan deres oplysning og kampagner har skabt
stor opmærksomhed og tiltrukket hele 10% af befolkningen til en enkel
demonstration. Efterfølgende og i lyset af det, viste Gallup undersøgelsen om
færingers holdning til registreret partnerskab, at befolkningen i bred grad er klar til et
sådant mangfoldighedsperspektiv. Jeg mener, at policy-analyser som denne
forestående, kan være med til at belyse konkrete effekter og fremhæve de feministiske
spørgsmål og udfordringer til noget håndgribeligt med virkelige effekter, men jeg
mener også, at ovenstående analyse, kan og bør læses som et første niveau, hvor det
var nødvendigt at afgrænse og fremhæve køn og ligestilling som det centrale. Det er
udover dette nødvendigt at fremhæve b.la. seksualitet og etnicitet-perspektivets gerne
i

et

poststrukturalistisk

perspektiv

og

dermed

bidrage

til

yderligere

mangfoldighedsgørelse og muligheder for meningsdannelser for og om befolkningen
på Færøerne, i forsknings, såvel som i politisk og folkelig sammenhæng.
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Bilag 1
Javnaðarflokkurin

Løgtingið

Løgtingsmál nr. 2/2012: Uppskot til samtyktar um tiltøk til tess at venda skeivu
gongdini í fráflyting og burðaravlopi
Uppskot
til
samtyktar
Løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri Løgtingið frágreiðing um, hvørji
tiltøk skulu setast í verk, til tess at venda teirri hóttandi gongdini við áhaldandi fráflyting,
fallandi burðaravlopi og minking í fólkatalinum.
Heitt verður á landsstýrið um at seta eina fakliga nevnd við m.a. umboðum frá
Fróðskaparsetri Føroya at útgreina orsøkirnar til og avleiðingarnar av hesi skeivu gongdini og
koma við eini tilráðing um, hvørji stig kunnu muna best at røkka hesum endamáli, bæði við
stuttari og langari freist.
Heitt verður á landsstýrið um at leggja frágreiðing fyri Løgtingið áðrenn 1. apríl 2013, við
uppskotum um langtíðar íløgur og politisk átøk til tess at røkka endamálinum, við breiðari
undirtøku í allari politisku skipanini.
Heitt verður á landsstýrið um at leggja fyri Løgtingið játtanaruppskot um at halda neyðugar
útreiðslur av nevndararbeiðinum.
Viðmerkingar:
Síðstu 8-9 árini hava vit sæð eitt rættiligt óheppið mynstur í eini skeivari demografiskari
gongd:
•
•

Øðrumegin er tað burðaravlopið – avlopið millum føðital og deyðatal, sum skal gera,
at fólkatalið veksur ella heldur tørn. Hetta minkar hvørt ár og er søguliga lágt nú.
Samstundis er ein stór og heldur veksandi nettofráflyting á hvørjum ári, sum er so
mikið størri enn tað lítla burðaravlopið, at úrslitið av hesum báðum verður negativt.

Hesi bæði viðurskiftini mynda gongdina í fólkatalinum, sum nú er farið at minka fjórða árið á
rað.
Stóra fráflytingin tekur meinast burtur av ungu ættarliðunum:
•

Frá 2004 til 2011 var nettofráflytingin tilsamans 1992 fólk, 1072 kvinnur og 920
menn. Av hesum vóru 1808 ella 91% ungfólk millum 20 og 24 ár.

Tann unga fráflytingin er serliga vandamikil fyri okkara samfelag. Hesi eru um at vera í tí
aldrinum, har tey annars skulu syrgja fyri, at seta nýggju ættarliðini av føroyingum í verðina.
Tað skapar av sær sjálvum eitt støðugt minkandi grundarlag fyri burðartalinum fyri komandi
ættarliðini.

Soleiðis eru vit komin inn í eina ónda ringrás, ið tekur grundarlagið undan framtíðar
fólkavøkstri, og mótvegis skapar grundarlag fyri áhaldandi fólkaminking.
Tá hesi bæði henda samstundis – minkandi burðaravlop og veksandi fráflyting - verður
avleiðingin vanlukkulig fyri samfelagið.
Vit kunnu samanbera hesa støðuna, vit hava havt 8-9 síðstu árini, við tað tíðarskeiðið, ið líkist
mest viðvíkjandi flytingini. Tað var í 1950- og 60-unum, tá ringar tíðir vóru í Føroyum og
stór fráflyting. Men tá hevði man eitt stórt burðaravlop á umleið 600 árliga. So sjálvt um
fráflytingin tá var um 240 fólk um árið, so leyp kortini av, tí burðaravlopið var so mikið størri
enn fráflytingin. Tí kundu vit hava ein munandi fólkavøkstur tá.
Men nú er burðaravlopið komið heilt niður móti 200, og tað er jú nógv minni enn árliga
fráflytingin, ið nú er farin upp um 350 um árið. Fyri seinasta 12-mánaðaskeiðið 1. mai 2011
til 1. mai 2012 hava vit havt eina nettofráflyting á 400 fólk.
Tí fáa vit hetta undirskotið, tvs. eina áhaldandi fólkaminking nú á fjórða ári.
Álvarsligasta langtíðaravleiðingin av hesi skeivu
fólkasamansetingin millum aldursbólkarnar avskeplast:

demografisku

gongdini

er,

at

- vit fáa færri børn og ung,
- færri ungar familjar at tryggja fólkagrundarlagið,
- færri fólk í bestu arbeiðsárum at framleiða, veita tænastur og skapa tjóðarinntøkuna
- støðugt skeivari lutfall millum unga og eldra fólkið
Hetta kann lýsast við tølunum fyri árini 2004-2011, har øll undir 40 ár eru blivin umleið
2.000 fólk færri, meðan øll yvir 40 ár eru blivin nakað tað sama fleiri.
Um útlitini er ilt at siga, tí nógvar av samfelagsligu fyritreytunum kunnu broytast skjótt og
nógv. Tó ber til at siga, at um gongdin heldur fram so sum síðstu 8-9 árini - tvs at um tað
flyta líka nógv av landinum, og tað ikki eydnast at fáa ein størri part av ungu ættarliðunum at
flyta heimaftur - so kunnu vit verða eini 5000 fólk færri um eini 35-40 ár. Hetta hevði
samsvarað við eina minking í fólkatalinum á umleið 140 um árið. Tað kann samanberast við,
at í 2011 minkaði fólkatalið við 169 fólkum, og fyribilstølini fyri 2012 benda á, at hetta talið
er heldur veksandi enn minkandi.
Hvat eru orsøkirnar til hesa skeivu gongdina? Hvat kunnu samfelagsligu avleiðingarnar
verða? Og hvat kunnu vit gera til tess at royna at venda hesi skeivu gongdini?
Tað ber illa til at svara, tí higartil er eingin gransking, ið kann lýsa hesi viðurskifti. Tó hava
vit fólk við ymiskum viðkomandi fakligum førleikum, sum á hvør sínum øki og saman kunnu
greina demografisku og samfelagsligu gongdina, og út frá tí koma við einum tilmæli til
politisku skipanina um, hvat kann gerast fyri at venda skeivu gongdini.
Tí miðar hetta uppskotið eftir at seta slíka fakliga nevnd, sum kann gera neyðugar
útgreiningar, so at politiska skipanin hevur hollari grundarlag til tær neyðugu avgerðir, sum
skjótast gjørligt mugu takast hesum viðvíkjandi.
Fyri at fáa neyðuga fakliga støði í nevndina, heldur Javnaðarflokkurin, at landsstýrið eigur at
velja fýra vísindafaklig umboð eftir tilmæli frá Fróðskaparsetri Føroya, og fýra
fyrisitingarfaklig umboð fyri aðalráðini í mentamálum, vinnumálum, almannamálum og
fíggjarmálum. Aftrat hesum verður mett, at partarnir á arbeiðsmarknaðinum eiga at velja
hvør sítt umboð í nevndina.

Av tí at arbeiðið er umfatandi og hevur skund, metir Javnaðarflokkurin, at tíðarfreistir eiga at
verða settar soleiðis, at arbeiðið verður gjørt liðugt innan rímiliga tíð. Fyribilsfrágreiðing
eigur at verða liðug í oktober 2012, so landsins myndugleikar og stovnar kunnu fyrireika seg
til at taka fyrstu stigini um neyðug tiltøk longu í hesum ári. Síðani eigur nevndin, áðrenn mars
2013, at koma við endaligari frágreiðing og tilráðing, so landsstýrið kann leggja fyri
Løgtingið frágreiðing áðrenn 1. apríl 2013 við uppskotum um langtíðar íløgur og politisk átøk
til tess at røkka endamálinum, við breiðari undirtøku í allari politisku skipanini.
Ein slík kanning hevur fíggjarligar avleiðingar. Um peningur ikki er tøkur hjá landsstýrinum
til arbeiðið, verður heitt á landsstýrið at leggja játtanaruppskot fyri Løgtingið um at halda
neyðugar útreiðslur av nevndararbeiðinum.
Á Løgtingi, tann 31. juli 2012
Aksel V. Johannesen
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fráflyting og burðaravlopi

Javnaðarflokkurin hevur lagt málið fram tann 31. juli 2012, og eftir 1. viðgerð 9. august 2012 er
tað beint Trivnaðarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum tann 14. og 22. august 10., 18. og 20. september 2012.
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Kaj Leo Holm Johannesen, løgmann, Bjørn Kalsø,
landsstýrismann í mentamálum, saman við umboðum fyri Fróðskaparsetur Føroya, Anniku Olsen,
landsstýriskvinnu í almannamálum, Jørgen Niclasen, landsstýrismann í fíggjarmálum, saman við
umboðum fyri Húsalánsgrunnin, Johan Dahl, landsstýrismann í vinnumálum, ALS og Vinnuhúsið.
Ein samd nevnd tekur undir við málinum. Øll eru samd um, at hetta er eitt sera týdningarmikið mál.
Undir nevndarviðgerðini hevur Trivnaðarnevndin eisini fingið greiðar ábendingar um, at øll
landsstýrisfólkini taka henda trupulleika í størsta álvara og vilja gera sítt til at betra um hetta á
sínum øki. Í ólavsøkufrágreiðingini verður m.a. sagt: Orsøkir til manglandi fólkavøksturin eru
nógvar. Og fyri at steðga fráflytingini er neyðugt at fremja tøk á flest øllum økjum. Settur verður
ein bólkur at útgreina og gera eina heildarætlan við átøkum, ið skulu setast í verk fyri at skapa
fólkavøkstur. Fyri at hetta skal eydnast, er neyðugt við støðugari kós, ið røkkur longri enn eitt
valskeið. Tað krevur breiðar semjur, samráðast skal við allar flokkar á Løgtingi um hesar ætlanir.
Einki er at ivast í, at øll vístu vilja til at loysa henda trupulleika.
Vísast skal á, at neyðugur peningurin má játtast til at halda útreiðslurnar.
Víst hevur verið á, at tað er í ósamsvari við § 57, stk. 1, nr. 3 í Tingskipanini at skriva í uppskotið,
at umboð fyri m.a. Fróðskaparsetur Føroya skal vera partur av tí fakligu nevndini. Hvør, ið skal
manna tað fakligu nevndina, eigur at verða upp til landsstýrið at gera av. Harafturat er setningurin
“Heitt verður á landsstýrið um at leggja fyri Løgtingið játtanaruppskot um at halda neyðugar
útreiðslur av nevndararbeiðnum” strikaður. Tað eigur at vera sjálvsagt, at neyðugur peningur verður
játtaður, og eigur hetta ikki at vera neyðugt at skriva í uppskotið.
Ein samd nevnd setir tí fram soljóðandi
broytingaruppskot
“Løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri Løgtingið frágreiðing um, hvørji tiltøk
skulu setast í verk til tess at venda teirri hóttandi gongdini við áhaldandi fráflyting, fallandi
burðaravlopi og minking í fólkatalinum.
Heitt verður á landsstýrið um at seta eina fakliga nevnd, at útgreina orsøkirnar til og avleiðingarnar
av hesi skeivu gongdini og koma við eini tilráðing um, hvørji stig kunnu muna best at røkka hesum
endamáli, bæði við stuttari og langari freist.

Heitt verður á landsstýrið um at leggja frágreiðing fyri Løgtingið áðrenn 1. apríl 2013 við
uppskotum um langtíðar íløgur og politisk átøk til tess at røkka endamálinum, við breiðari
undirtøku í allari politisku skipanini.”

Trivnaðarnevndin, 24. oktober 2012
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