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Abstract
Title: The Weakest of Society – Understandings of poverty and poor in Faroese politics
This thesis examines the understandings of poverty in the politics of the Faroe Islands. Its point of
departure is the growing income inequality, which is demanding increasing political attention in
many countries, including the Faroe Islands. The motivation behind the thesis is a lack of research
relating to Faroese poverty, the need of which is clear in light of the great variety of ways poverty is
understood within the political domain. It looks at the way poverty is represented in three specific
political debates within the Faroese Parliament about implementing an official poverty line. Such a
policy analysis is deemed relevant in illuminating what logics underpin Faroese political
representations of poverty.

The analysis shows how poverty may be understood within three different logics. The first logic
represents all poor as undeserving (worthy) poor, because they are victims of the structures of
society and the political system. Within this logic, political initiatives, such as tax redistribution and
improved social benefits are deemed relevant in fighting poverty, since the underlying perception is
that poverty is about the lack of financial resources. The other two logics are similar in their focus
on the individual. Here, the reason for poverty is explained in terms of the cultural and social
factors or conditions of health. From here, the two logics are different. One of them looks at the
poor as having been born with the ‘wrong’ attributes, and that such attributes may be reproduced
through social inheritance. The blame is placed on the parents. Children on the other hand are
perceived as losers of the social lottery, who are worthy poor, and who can be ‘saved’ through
education. There is focus on long-term solutions, but there does not seem to be any formulation of
steps towards concrete political action. The other individual-oriented logic looks at the poor as
deserving or ‘unworthy’ poor who are lazy, and whose situation is self-inflicted.
The state’s responsibility in fighting poverty is divided into two logics, where one focuses on the
consequences of poverty on the individual and the other looks at macro-social consequences. The
former is associated with a moral responsibility, while the latter is to a large degree associated with
the overall economic benefits of fighting poverty.

The poverty debate involves an integrated identification of the poor as ‘others’. The last part of the
analysis focuses on the ‘non-poor’ construction of the ‘poor’ and looks at the effects of such a
construction on our self-understanding, understandings of others, and the relation between ‘us’ and
‘them’. All understandings involve negative constructions of subjectivities, which, I argue, may
influence the self-image of the so-called poor and which may reproduce existing relations of power.

Keywords: poverty, Faroe Islands, representation, discourse, subjektification, policy-analysis,
‘othering’, politics
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1. Introduktion
Der er meget fokus på den voksende nationale indkomstulighed i den vestlige verden, og
Færøerne er ikke undtaget. Hagstova Føroya (Færøernes Statistik, herefter ’Hagstovan’) udgav i
sommeren 20141 den fjerde i rækken af statistiske analyser af færingers indkomstsituation.2 Den
statistiske analysen viser, at andelen færinger, som lever i fattigdomsrisiko, er vokset de sidste tre
år – fra 8,8 % i 2009 til 10,0 % i 2012 (Bilag 1) – og den økonomiske ulighed i samfundet
ligeledes – Gini-indekset3 er vokset fra 19,3 i 2009 til 22,7 i 2012 (Bilag 1). Den økonomiske
ulighed og antal mennesker i fattigdomsrisiko er meget lav i forhold til fleste andre lande, men
den fortsatte stigning igennem de sidste år, har givet den politiske og offentlige debat om
fattigdom og ulighed i Færøerne periodevise blus.
Den private hjælpeorganisation ’Í menniskjum góður tokki’ (dansk: ’I mennesker velbehag’,
herefter ’ÍMGT’), blev etableret i 2010 og satte for alvor gang i den nutidige fattigdomsdebat i
Færøerne. ÍMGT startede med at give julehjælp, i form af gavekort, til økonomisk trængende
børnefamilier, og siden 2013 har organisationen udvidet indsatsen til hele året, hvor økonomisk
bidrag gives til mad, tøj, fødselsdage og andre højtider, samt medlemskaber til fritids- og
idrætsaktiviteter (Holm 2013). Efter den første julehjælp i 2010 startede ÍMGT’s store
medieomtale, da hjælpeorganisationen oplyste, at de havde givet hjælp til 376 familier med i alt
759 børn4 (Gaard 2011). Det satte gang i de politiske diskussioner om fattigdom i Færøerne, hvor
flere politikere argumenterede for behovet for at sætte en fattigdomsgrænse. Primo 2011 blev et
beslutningsforslag lagt for Lagtinget, med anmodning om en færøsk fattigdomsgrænse. Siden har
der været meget fokus på fattigdom i medierne og blandt befolkningen, især omkring julen. I
efteråret 2012 udgav ÍMGT en folder om økonomisk trængte familiers hverdagsliv og levevilkår,
baseret på interviews med forældre og børn i nogle af de familier, som havde modtaget julehjælp.
Folderen blev sendt ud til hver husstand i Færøerne og satte endnu mere blus til
fattigdomsdebatten.
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Denne nyeste analyse er af indkomstfordelingen i 2012, så der er gået to år siden. Det anses dog ikke at have en stor
betydning i forhold til formålet i denne afhandling.
2
Før 2009 har der ikke været lavet offentlige statistiske analyser af indkomstfordeling, omfattende hele det færøske
samfund.
3
Gini-indeks anvendes her, som et mål for graden af ulighed i indkomstfordeling i samfundet. I en fuldstændig lige
indkomstfordeling ville Gini-indekset være 0, og jo mere indkomstulighed er i samfundet, jo større viser indekset.
Loftet er 100 (Hagstova 2).
4
Det følgende år, 2011, var der stor stigning i antallet af børnefamilier, som modtog julehjælp. 444 familier, heraf
910 børn (ÍMGT 2012). De efterfølgende og sidste tre år har antallet ligget mellem 360 og 436 familier.
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Det sidste år, 2014, har der været ekstra meget fokus på fattigdom i den offentlige debat, især i
forbindelse med udgivelsen af ’Betænkning om en færøsk fattigdomsgrænse’ i marts, i
forbindelse med annoncering af Hagstovans analyse af indkomstfordelingen i sommers, og i
forbindelse med Børnerettighedsdagen i november. I mellemtiden har der også været medieomtale
af for eksempel hjemløse i Tórshavn, samt politiske og offentlige debatter om fattigdom og
ulighed i forbindelse med 1. maj, Lagmandens åbnings- og nytårstale og i forbindelse med
aktuelle politiske behandlinger af forskellige sagsområder, så som pensionsreformen,
fiskerisystemet, lønvilkår hos Lagtings- og landstyremedlemmer og finansloven.

Børn og enlige forsørgere tildeles særlig opmærksomhed i både den politiske og offentlige debat,
om nutidens fattigdom i Færøerne. Men alt efter politisk, økonomisk, kulturel og social holdning
betragtes alvoren i, årsagen til, ansvar og løsningen af problemstillingen forskelligt. Det er disse
forskellige betragtninger, jeg, i denne afhandling, kommer til at belyse og analysere, for derefter
at vurdere virkningen af.
1.2 Afgrænsning
Den kommende undersøgelse handler altså ikke om at finde frem til hvad fattigdom er, men
derimod om, hvordan fattigdom forstås, ved at se på hvordan fattigdom italesættes som et politisk
og

samfundsmæssigt

problem.

Dette

gøres

ud

fra

et

socialkonstruktionistisk

og

poststrukturalistisk perspektiv med en diskursanalytisk tilgang.
Formålet er ikke at komme med ’sandheder’5 om fattigdom. Derfor indeholder afhandlingen ikke
grundige redegørelser af forskellige teoretiske perspektiver af fattigdom – forskellige definitioner,
forskellige årsager, forskellige metoder at måle fattigdom på osv. 6 Det, der anses være relevant i
forhold til denne slags analyse, er altså ikke ’viden’ om fattigdom, men en præsentation af
hvordan ’viden’ netop er et produkt af mange forskellige mere eller mindre tilfældige
begivenheder og ’videnskaber’ – således, at se viden som kontingente og diskursive
konstruktioner.

5

Gennemgående i afhandlingen vil nogle ord stå i anførelsestegn. Dette, på grund af den valgte
socialkonstruktionistiske tilgang, hvor viden, virkelighed og sandhed ikke betragtes, som noget objektivt eller en
absolut størrelse, men som subjektiv og relativ.
6
Foruden en meget kort beskrivelse og forståelse af begreberne ulighed og fattigdom i kapitlet herefter, da det anses
relevant til den videre læsning.
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Fokus er på sprogbrug. Ved at identificere forskellige, muligvis modstridende, repræsentationer
af fattigdom og se om de danner meningsmønstre, for at finde frem til forståelser af fattigdom og
bagvedliggende antagelser, for siden at vurdere hvordan disse forståelser kan påvirke andres
forståelser.
1.3 Problemformulering
Hvordan repræsenteres fattigdom i færøsk politik, hvilke logikker ligger bag ved
repræsentationerne og hvilke effekter kan disse have på subjektive forståelser og menneskelige
relationer?

Problemformuleringen deles op i tre konkretiserende arbejdsspørgsmål, som udgør analysens tre
niveauer – redegørende, undersøgende og vurderende. Disse spørgsmål besvares alle i
analyseafsnittet (Kapitel 3), hvor spørgsmål et og to, med underpunkter, primært besvares i afsnit
3.3, 3.4, men indgår også i andre underkapitler i analysen, og spørgsmål tre besvares i afsnit 3.5.
1.3.1 Arbejdsspørgsmål

1.

Hvordan repræsenteres fattigdom?


Hvilke

argumenter

anvendes

henholdsvis

for

og

imod

indførelse

af

en

fattigdomsgrænse?


Hvilke årsager til, konsekvenser af og løsninger på fattigdomsproblemet italesættes, og
hvem menes at have ansvar for bekæmpelse af fattigdom?

2.

3.

Hvilke bagvedliggende antagelser bygger repræsentationerne på?


Ideologiske, historiske og/eller kulturelle



Kan der identificeres modstridende logikker?

Hvordan kan repræsentationerne af fattige konstruere vores forståelse af os selv og andre, og
relationen os imellem?

1.4 Ulighed og fattigdom
Herunder følger en kort beskrivelse af begreberne ulighed og fattigdom. Dette, for at give læseren
en introduktion til hvad begreberne indeholder, men uden at gå i detaljer (jf. argumentation i
Afgrænsning, kap. 1.2).
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Ulighed kan have mange former, men der henvises her til national økonomisk ulighed.
Økonomisk ulighed handler om velstand. Andre former for ulighed er f.eks. social ulighed,
eksistentiel ulighed, kulturel ulighed (Therborn 2013). Der er delte meninger om økonomisk
ulighed. Nogle ser den som en naturlig del af et samfunds udvikling som dermed regulerer sig
selv, og at den fungerer som en drivkraft for samfundets borgere, mens andre ser den som
skadelig, og at det er statens opgave at minimere ulighed mest muligt. Jeg anser national
økonomisk ulighed at have negative virkninger på et samfund og den økonomiske vækst, og at
stor ulighed kan være en direkte trussel mod velfærdsstatens sammenhængskraft og
samfundsmæssige solidaritet.

Samfundsforskerne Richard Wilkinson og Kate Pickett (2011) påviser, ud fra en omfattende
statistisk undersøgelse i 21 lande, at målinger af økonomisk ulighed i et samfund er meget bedre
parametre end national indkomst og økonomisk vækst, når et samfunds velstand skal måles. Stor
ulighed giver ifølge Wilkinson og Pickett en generel social dysfunktion i et samfund. Og de
fastslår at det ikke kun er fattige, som påvirkes af økonomisk ulighed. Trods, en større lighed ville
gavne disse borgere mest, er der også fordele for toppen af det sociale hierarki med et mere
økonomisk lige samfund.

Fattigdom anses at være stærkt tilknyttet ulighed, således, at jo mere økonomisk ulighed er i
samfundet, jo mere udbredt er fattigdom. Fattigdom er et multi-dimensionelt og komplekst
begreb, som forstås forskelligt af forskellige personer. Oftest ses fattigdom som mangel på
økonomiske eller materielle ressourcer, men der ses i stigende grad forståelser af
’åndelig/kulturel’ fattigdom, som ikke behøver at hænge sammen med økonomisk fattigdom, men
som alligevel ofte omtales under betegnelsen ’fattigdom’ (Andersen & Larsen 2011). Dertil er
social eksklusion blevet et centralt begreb i samfundsdebatter og i det politiske rum, og det ses
også ofte anvendt under samme betydning som fattigdom, selv om det er to teoretisk forskellige
fænomener (Larsen 2004). Det samme gælder ordet ’ressourcesvage’. Her handler det ofte ikke
kun om økonomiske ressourcer, men defineres ud fra en kompleks sammensætning af mange
slags ressourcer, så som familierelationer, uddannelse, arbejde, netværk.

Her forstås fattigdom som mangel på økonomiske ressourcer. Denne mangel kan afføde
forskellige afsavn, som så kan have negative effekter på andre områder. Ruth Lister (2004) deler
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fattigdom i økonomisk/materiel fattigdom og relationel/symbolsk fattigdom, hvor den
økonomisk/materielle fattigdom er kernen, som bevirker til relationel/symbolsk fattigdom (se
figur herunder). Lister foreslår, i stedet for at se adskillelse mellem materiel/økonomisk fattigdom
og relationel/symbolsk fattigdom, eller økonomisk-social, absolut og relativ osv., at se dem som
gensidigt afhængige og påvirkende, da både kernen og cirklen rundt om, er formet af sociale og
kulturelle relationer. Denne forståelse er forudsætningen i denne afhandlings analyse.

Fattigdomsbegrebet deles desuden ofte op i absolut og relativ fattigdom. I økonomisk betydning
er absolut fattigdom et liv på et eksistensminimum, uden ressourcer til at dække basale behov for
overlevelse, og begrebet relativ fattigdom anvendes for en situation hvor man lever under et
niveau af levestandard, sammenlignet med flertallet af befolkningen i samfundet (Andersen &
Larsen 2011). Amartya Sen har kritiseret begrebet ’relativ fattigdom’ for at man ikke kun kan
bruge ’at have mindre end andre i samfundet’ som mål, for hvis andre har råd til to Cadillacs, er
den, som kun har råd til én, så fattig? (Sen 1983: 159).

Der kan anvendes tre forskellige metoder til at måle fattigdom. Indkomstmetoden, som er 50 eller
60 % af medianindkomsten i samfundet. Afsavnsmetoden, hvor et antal forskellige typer afsavn
optegnes og fattigdom vurderes ud fra antal afsavn. Og budgetmetoden, hvor der findes frem til,
hvad anses for at være ’nødvendigheder’7 i et givet samfund, som siden samles i en ’kurv’, sættes
pris på, hvorefter de sættes i et budget, som viser hvor meget en person eller en familie bør have
at leve for (Hansen 2013).

7

’Nødvendighederne’ findes frem ved at lave kvalitative interviews med befolkningen
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Ifølge Erik Jørgen Hansen (2013) viser indkomstmetoden ikke fattigdom, men andelen af
mennesker i lavindkomstgrupper. Indkomstmetoden er derfor ikke optimal, hvis man vil følge en
udvikling over tid eller vurdere virkninger af indsatser, men den er en vigtig indikator for
udviklingen i økonomisk ulighed. Afsavnsmetoden er baseret på vurderinger og kan bedst
anvendes i analyser af fattigdomskonsekvenser (Ibid.). I budgetmetoden defineres fattigdom som
manglende penge ”til at skaffe sig, hvad der er nødvendigt i den tid og det samfund man lever i” 8
(Hansen 2013: 21), og anses derfor at være den bedste måling, hvis man for eksempel skal sætte
en fattigdomsgrænse.
Fattigdom handler ganske enkelt om penge – mangel på penge til at klare dagen og vejen, både
materielt og socialt. Begrebet bygger ikke på kultur, sociale forhold eller sundhed, om end disse
kan påvirkes af økonomisk fattigdom. Kerneindholdet i begrebet er det materielle aspekt.
1.5 Centrale begreber
Begreber er ’flydende’ i den forstand at de er afhængige af tid og sted, historisk og geografisk
kontekst, og forstås derfor på mange forskellige måder. Hensigten med begrebsdefinitionen
herunder er, at vise hvordan jeg forstår begreberne, således at resten af afhandlingen kan læses ud
fra disse præmisser.

POLICY-ANALYSE
Enhver policy9 anses at indeholde en problematisering af et socialt emne, og enhver
problematisering indeholder en problemrepræsentation. Policy associeres med et program eller en
kurs, og deri ligger en antagelse om, at policy er noget som løser et problem, eller i hvert fald
indeholder et ønske om at løse et problem (Bacchi 2009: ix). En analyse af policy, eller en policyanalyse, er en analyse af indholdet i en beslutningsproces af en udvalgt policy. Ved at anvende
Carol Bacchis (2009) WPR-tilgang (mere følger om tilgangen i Kapitel 1.8), forstås policyanalyse ikke i traditionel forstand, som en problemløsende analyse, hvor hensigten er at løse et
problem eller finde ud af hvordan det kan løses, gennem evaluering af policy’ers resultater.
Fattigdom er relativ i forhold til tid og sted – samfundsudvikling, prisudvikling, geografisk placering, så det er
vigtigt at lave opfølgende undersøgelser af ’nødvendigheder’ (Hansen 2013:22).
9
Jeg har valgt at anvende begrebet policy i stedet for den danske oversættelse politik, da jeg ikke mener at begrebet
politik giver den rigtige betydning i denne kontekst. Policy er betegnelse for politik i praksis og indebærer en proces,
ofte en beslutningsproces. Policy anvendes således for at mindske om forvirringen, da politik som oftest forstås som
politisk orientering eller ideologisk.
8
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Snarere er det en problemspørgende tilgang, hvor måden emnet problematiseres på, bliver
dekonstrueret. Således skiftes fokus på fra hvad der antages at være et problem til en forståelse af
hvordan problemer repræsenteres, og åbner dermed op for vurdering af politik og
styringsrelationer.
REPRÆSENTATION
Problemer anses ikke at eksistere uden for den måde vi taler om dem på. En repræsentation er
måden noget tales om eller italesættes. Repræsentationer former problemer på en bestemt måde
og

indeholder

specifikke

forestillinger,

med

underliggende

virkelighedsopfattelser.

Repræsentationer er således ikke en spejling af en ’virkelighed’, men er den praksis, hvorigennem
virkeligheden gives mening og værdi. Problemrepræsentationer forstås som en form for
intervention, som har indflydelse på menneskers liv, og disse udføres inden for diskurser (Bacchi
2009).

LOGIK
En logik ses som en ’social ubevidsthed’, som er en sammenblanding af fundamentale værdier og
verdenssyn, som bygger på ontologiske og epistemologiske antagelser. For at en bestemt
repræsentation skal kunne give mening, må der ligge en logik bagved. En måde at finde frem til
opkomsten af logikker er gennem en genealogisk analyse, hvor man gennem historiske
begivenheder kigger på hvornår og hvor de blev accepterede som sandheder, og hvilke
institutionelle udviklinger som markerede og var med til accepten (Bacchi:212). Andre ord som
ligner logik er forståelse, bagvedliggende antagelse, præmis, rationalitet, mentalitet, ’common
sense’ og Michel Foucaults (1982) ’episteme’.

DISKURS
Diskurser er socialt konstruerede betydningssystemer, eller ’meningsmønstre’, hvor betydning
skabes gennem sprog. De kan forstås som en slags social ’viden’, som etablerer en bestemt måde
at tænke om mennesker, relationer og verden, og den hviler på specifikke logikker. Diskurser har
ofte en accepteret status som ’sandheder’ eller ’viden’, men når vi kalder noget diskurs, sætter vi
spørgsmålstegn ved denne sandhedsværdi. Nogle diskurser har højere sandhedsværdi end andre,
og disse er ofte sanktionerede i institutionelle rammer, så som lovgivning, forskning eller religion.
Diskurser kan også fungere som en slags magtapparater, da de sætter implicitte begrænsninger
for, hvad der er muligt at tænke, gøre eller sige i en bestemt social sammenhæng, og de antages
dertil at konstruere subjekter (Bacchi 2009).
7

SUBJEKTIFIKATION
Subjektifikation forstås som diskursive praksiser, repræsentationers, effekter på konstruktion af
subjektivitet (Bacchi 2009). Den anses af mange diskursteoretikere som sprogets magtredskab, da
mennesker til næsten enhver tid befinder sig i en situation, hvor de tildeles betydning af
samfundsmæssige eller institutionelle diskurser. Heriblandt er Norman Fairclough, som taler om
sprogets identitetsfunktion, Michel Foucault i for eksempel hans værker om galskab og Jacques
Lacan, som i subjektteorien anser identitet for at være noget, subjektet får ved at identificere sig
med diskursive repræsentationer (Jørgensen & Phillips 1999: 56). Subjektifikationseffekter kan i
policy-analyser undersøges ved at se på hvordan dem som er ’problematiske’, eller den målgruppe
som er for politisk intervention, repræsenteres, og hvordan de vurderes at tilegne sig den etiket
(Bacchi 2009). I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at diskurser ikke determinerer
subjektivitetsformer, men at de kan fremkalder dem (Dean, 1999:32 i Bacchi:42).

GOVERNMENTALITET
Governementalitet, eller styringsrationaliteter, er måden, styring er forestillet, og dermed
rationaliseret. Det er ikke planlagte og tilsigtede former for styring, men de opstår gennem en
kompleks række begivenheder og udviklinger, og udføres i mere eller mindre bevidsthed. De er
ofte hybride og de kan bedst undersøges ved at se på antagelser og logikker, som ligger bag
problemrepræsentationer. Begrebet ’governmentalitet’ forbindes ofte med Foucault og han
anvender begrebet på to måder. Den ene handler om at identificere forskellige mentaliteter bag
styring, hvor måden at styre på er associeret med forskellige måder at tænke. Den anden handler
om styring som er fokuseret på befolkningen – politisk, socialt og økonomisk. Det handler i begge
tilfælde om magt – disciplin og suverænitet, som henholdsvis anvendes på individer og
befolkningsgrupper (Dean 2006). I denne afhandling er fokus på den disciplinære magt, som er
rettet mod individer, handler om overvågning og ’normalisering’ for at producere så brugelige,
beregnelige subjekter som muligt. Det sker igennem styring til selvstyring, i et forsøg på at forme
borgernes handlinger, med ønske om at de skal blive selvstyrende individer i et forsøg at leve op
til de konstruerede normer. ”Once norms of desirable behaviour are set, people as political
subjects become involved in self-surveillance and self-regulation.” (Bacchi 2009:29).
1.6 Empiri
I 2012 satte den færøske socialminister, Annika Olsen, en gruppe sagkyndige personer til at
udarbejde en betænkning om en færøsk fattigdomsgrænse. Anledningen til nedsættelse af
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arbejdsgruppen var Lagtingets vedtagelse af et beslutningsforslag i 2011 omhandlende
fastsættelse af en færøsk fattigdomsgrænse. Arbejdsgruppen fremlagde betænkningen for
socialministeren i marts 2014. Denne afhandling tager udgangspunkt i tre politiske debatter i
Lagtinget, som har været vedrørende en færøsk fattigdomsgrænse.
Den første Lagtingsdebat (L1a10) indeholder første behandling af beslutningsforslag om at sætte
en færøsk fattigdomsgrænse.

Debatten

finder sted

i

Lagtinget

den 8.marts

2011.

Beslutningsforslaget var fremlagt af Miðflokkurin (Centerpartiet), som sidder i opposition på det
tidspunkt, og lyder således:

Lagtinget anmoder landsstyret om, at forelægge lovforslag for tinget, der fastsætter
det beløb, som vurderes at være det mindste en husholdning behøver for at kunne leve
et værdigt liv. (Bilag 2)

Beslutningsforslaget behandles i Lagtinget i to omgange (L1a og L1b), hvorimellem det går til
Trivnaðarnevndin (social og sundhedsudvalget), som laver små ændringer i forslaget. Efter
udvalgsbehandling ændres ordlyden til: ”Lagtinget anmoder landstyret om, at sætte en
arbejdsgruppe af sagkyndige til at belyse hvad der i det mindste skal til i en husholdning, for at
kunne have rimelige levevilkår, for siden at forelægge et passende lovforslag for Lagtinget.”
(Bilag 2b)

Efter anden behandling er der afstemning, hvor 16 lagtingsmedlemmer stemmer for og 12 imod.
Det vil sige, at forslaget vedtages og det videre arbejde går til daværende socialminister Rósa
Samuelsen at gennemføre.

Imellem de to behandlinger sker der ændringer i regeringen. Det er en ret turbulent tid i færøsk
politik. Fólkaflokkurin (Folkepartiet) forlader regeringen i april, på grund af uenighed om den
økonomiske

politik,

og

tilbage

sidder

Javnaðarflokkurin

(Socialdemokratiet)

og

Sambandsflokkurin (Samhørighedspartiet), som en mindretalsregering.
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Transskriberinger af alle debatterne (L1, L2 og L3) er vedlagt på en cd-rom
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Den næste Lagtingsdebat (L2) finder sted den 23.oktober 2012, umiddelbart efter at
socialminister, Annika Olsen, har nedsat arbejdsgruppen. Debatten er i forbindelse med en
skriftlig forespørgsel fra oppositionens lagtingsmedlem, Sirið Stenberg, til socialministeren, og
handler om hvornår betænkningen forventes færdig, hvordan socialministeren vil sikre at
mennesker i Færøerne ikke lever i fattigdom og hvordan hun vil gøre det.

Imellem L1 og L2 er der Lagtingsvalg. Lagmand Kaj Leo Holm Johannesen fra
Sambandsflokkurin (Samhørighedspartiet) udskrev valg i utide, efter mindre end et halvt år som
mindretalsregering. Valget blev afholdt den 29. oktober 2011 og i november dannes ny regering
mellem Sambandsflokkurin, Fólkaflokkurin (Folkepartiet), Miðflokkurin (Centerpartiet) og
Sjálvstýrisflokkurin (Selvstyrepartiet), og Kaj Leo Holm Johannesen fortsætter som Lagmand.

Den tredje Lagtingsdebat (L3) er også i forbindelse med en skriftlig forespørgsel fra Sirið
Stenberg fra Tjóðveldi (Republikanerne) til socialministeren. Denne debat finder sted den 8.maj
2014, lidt over en måned efter at betænkningen er fremlagt. Spørgsmålet handler om hvorfor
socialministeren har ændret beslutningsforslaget om at ’komme med passende lovforslag’ til i
kommissorium at lyde: ’identificere årsager til fattigdom’, samt hvilke tiltag hun har tænkt sig at
sætte i gang for at hjælpe fattige og især fattige børn.

Miðflokkurin, som fremlagde beslutningsforslaget i marts 2011 sad dengang i opposition. Efter
Lagtingsvalget i oktober samme år blev Miðflokkurin en del af den nye landsstyrekoalition og var
det fortsat, da betænkningen blev fremlagt i marts 2014.

Debatterne er transskriberede på færøsk (og vedlagde på en cd-rom). Citater i analysen er blevet
oversat til dansk. Jeg er opmærksom på, at oversættelse kan indebære en fortolkning i sig selv og
at noget af betydningen kan gå tabt, især i forhold til sær-færøske tale- og udtryksmåder. Stor
vægt er lagt på i oversættelse til dansk, at bibeholde den kontekst og mening, som kommer til
udtryk på færøsk.
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Disse tre politiske tekster11 fungerer som mit primære empiriske materiale – som Bacchi kalder
den ’praktisk tekst’ (Bacchi 2009). Dertil vil der inddrages relaterede empiriske tekster undervejs
gennem afhandlingen, specielt i analysen, for at belyse, understøtte og skabe en bredere forståelse
af repræsentationer og påstande, de kontekstuelle præmisser, og dermed få et så fyldestgørende
billede af problemstillingen som muligt. Alene udvælgelsen af den praktiske tekst, ud af et hav af
andre mulige, er i sig selv en fortolkning, og dermed en del af den samlede undersøgelse, da mine
valg reflekterer min interesse og problemstilling. I forhold til afgrænsning, har jeg dog udvalgt
disse tre tekster, da de bindes sammen med den konkrete policy – beslutningsforslaget om en
færøsk fattigdomsgrænse.

Med en induktiv tilgang er det primært empirien som styrer specialet (Ankersborg 2011: 88). Det
vil sige, at empirien bestemmer delvis undersøgelsens indhold, men kun delvis, da empirien er
udvalgt af mig, så min forforståelse, interesser og hensigt med undersøgelsen, og valg af
teoretiske og metodiske perspektiver, har stor betydning for konstruktionen af empirien og
dermed videnproduktionen.

Den induktive tilgang indebærer også, at strukturen i afhandlingen er præget af, at litteratur,
teorier, metoder og empiri bliver diskuteret hvor det anses relevant for videnproduktionen. Der er
ikke selvstændige kapitler om teori og metode. Analysedelen får dermed lov til at fylde mere,
samtidig med at gentagelser – som nemmere kan opstå, hvis teori og metode var placerede i hver
sit adskilte afsnit, for senere at blive inddraget i analysen – minimeres. Af hensyn til læserens
mulighed for at følge min tankegang har jeg valgt at præsentere metodologi, teoretiske præmisser
og metode senere i denne introduktion.
1.7 Relevans
Færøerne halter bagud sammenlignet med andre nordiske lande, hvad angår forskning
(Granskingarráðið 2007). En forskningsmentalitet har ikke sat rødder i det færøske samfund –
endnu. Højere uddannelser og forskning anses fortsat, af mange færinger, som unødvendige og
upraktiske – samfundet er præget af en mentalitet, hvor fysisk arbejde og livserfaringer betragtes
som de bedste former for lærdom. Interessen for forskning er dog vokset de sidste årtier, både
blandt politikere og i befolkningen. Færøernes Universitet er udvidet og har flere studerende, og
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Tekst forstås her ikke blot som nedskrevne ord, men også som mundtlig kommunikation
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ansøgninger om finansiel støtte fra den færøske forskningsfond (Granskingargrunnurin) er støt
voksende – især inden for natur- og sundhedsvidenskab. Inden for det sociologiske og
socialpolitiske område er der dog fortsat et tomrum i forskningen.

Der forefindes ikke større sociologiske undersøgelser af fattigdom i Færøerne. Jeg har fundet et
par kandidatafhandlinger, som handler om enlige forsørgere og dertil et par, hvor der er lavet
diskursanalyse af andre færøske områder. Der findes allerhelst flere afhandlinger, uden at jeg er
kommet frem til dem. Af andet offentligt materiale, som handler om fattigdom i Færøerne, er der
ÍMGT folderen (2012), som bygger på interviews, Hagstovans indkomstfordelingsstatistik og
Betænkningen om en færøsk fattigdomsgrænse. Da der ikke forefindes undersøgelser af fattigdom
med en diskursanalytisk vinkel på den politiske debat, anser jeg denne undersøgelse at være højst
relevant, og jeg håber den kan bidrage med lidt ’viden’, både til det politiske felt og forskning i
Færøerne.

Med denne afhandling er min motivation et ønske om, at sætte fokus på fattigdomsproblemet,
med et anderledes perspektiv end hidtil set i færøsk forskning om emnet, og således eventuelt
komme med et nyt bidrag til debatten. Formålet er dog ikke at komme med forslag til hvordan
fattigdomsproblemet skal løses politisk, eller at assistere politikere til problemløsning. Men at
lave en dybdegående analyse af den nutidige politiske debat om emnet. Og med en detaljeret
redegørelse for, hvordan fattigdom repræsenteres som et problem, give en bredere indsigt i og en
bedre forståelse af, hvordan mening skabes i politik. Samt hvordan fattigdom som
samfundsmæssigt

problem

behandles

af

færøske

politikere,

samt

hvilke

effekter

meningsskabelsen og behandlingen kan have.

En særlig interesse ligger i relationen mellem stat og individ, spørgsmål om samfundets
indretning, love, regler og normer, politiske beslutninger og statens magt, og hvordan disse
påvirker den enkelte borger og menneskelige relationer. Ved at kigge på hvordan repræsentationer
og forståelser af, herunder holdninger til, fattigdom og fattige i færøsk politik, vurderes disses
effekter på subjekters opfattelser af sig selv og andre, og dermed måden den sociale verden
forstås.
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1.8 Metodologisk ramme
”What we see is largely shaped by the frame of the glasses through which we look at the world.”
(Therborn 2013: 37)

Forskning er subjektiv, da den afhænger af øjnene som ser, forskerens forforståelse og
fortolkninger. Derfor kræver enhver forskning en grad af selvrefleksion.
Dette afsnit er en redegørelse af undersøgelsens metodologiske præmisser. Metodologi forstås
som en samlebetegnelse for en videnskabelige tilgang til genstandsfeltet (Fuglsang & Olsen 2012:
29), det vil sige mit erkendelsesudgangspunkt for, og måden jeg indsamler og bearbejder ’viden’.
Med anvendelse af en kvalitativ tilgang er det min hensigt at skabe en forståelse af kulturel
kompleksitet, menneskelig subjektivitet og forholdet mellem disse to virkelighedsdomæner
(Jacobsen & Jensen 2012) inden for et konkret genstandsfelt.

Jeg tilskriver mig en poststrukturalistisk videnskabsteoretisk position, som er et perspektiv
indenfor socialkonstruktionismen12, hvor ’viden’ er socialt konstrueret og afhænger af hvordan vi
iagttager. Viden ses altså ikke som noget absolut eller som en sandhed. Fokus i den
poststrukturalistiske forståelse er på hvordan viden og begrebers mening produceres og ændres
over tid og i rum. En central opgave i en poststrukturalistisk analyse er at afdække de
underliggende antagelser og logikker, som ligger til grund for forståelser, meninger, idéer og
accepterede samfundsmæssige normer. Politik ses som et socialt domæne, som spiller en vigtig
rolle i at tilskrive noget mening, og den poststrukturalistiske forståelsesramme anses derfor for at
være relevant i denne undersøgelses problemstilling og analyse af den specifikke policy.

12

Socialkonstruktivisme og socialkonstruktionisme anvendes ofte som hinandens synonymer. Men de betyder ikke

det samme. Jeg vælger at anvende begrebet socialkonstruktionisme ud fra Vivian Burrs definition: ”A distinction can
be drawn between constructivism that sees the person as ‘actively engaged in the creation of their own phenomenal
world’ and social constructionism, which emphasises the extent to which our understandings of the world are the
product of social forces” (Burr, 2003:19-20 i Bacchi:32-33, kursiv i original) og ser begreberne passe bedst ind i
henholdsvis psykologien og sociologien. Med mit erkendelsesteoretiske udgangspunkt, kunne jeg godt bruge en
blandingsbegreb af disse to.
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Sprogbrug afspejler ikke vores omverden, vores identiteter og sociale relationer neutralt, men
spiller en aktiv rolle i at skabe og forandre dem. Sproget er ikke bare en kanal, men ”en
’maskine’, der konstituerer den sociale verden (…) sociale identiteter og sociale relationer”
(Jørgensen & Phillips 1999: 18). Gennem sprogbrug skaber vi repræsentationer af virkeligheden
og disse repræsentationer er med til at skabe diskurser. Inden for disse diskurser bygges og
forhandles sociale identiteter og relationer igen, og verden gives betydning i diskursive praksiser,
som for eksempel gennem tekster.

Dette betyder dog ikke, at der ikke findes noget uden for diskurs, men at den sociale og fysiske
verden får betydning og giver mening gennem diskurs, ved hjælp af sproget. Jeg anser, at der er
en ’virkelighed’ uden for diskurs – en fysisk og social verden, som har konsekvenser, selv om vi
ikke har fuld adgang til denne virkelighed. Men en endegyldig sandhed om den fysiske og sociale
verden er empirisk umulig og dermed ubrugelig som ontologisk ambition, da opfattelser og
forståelser er subjektive og virkelighedsopfattelser skabes indefra en diskurs – som en bestemt
betydning på en given genstand i en given kontekst. En ’sandhed’ kan derfor praktisk taget altid
diskuteres, da den kan opfattes, forstås og gives betydning fra et anderledes perspektiv.

På grund af sprogets grundlæggende ustabilitet, kan betydning således aldrig fastlåses. Og
diskurser er flydende i den forstand, at de konstant omformes i kontakt med andre diskurser og i
dyst om betydningsdannelse, hvor målet er at konstruere en virkelighedsopfattelse som værende
’naturlig’ eller ’sandheden’, over alternative anskuelser. I og med, at diskurser indebærer den
fluiditet, ændrer ’virkeligheden’ sig også alt efter kontekst. I denne undersøgelse ses
analysegenstanden i en kontekst. Den kan ikke fikseres i en fastlagt betydning, men værende en
del af en foranderlig proces. Dog antages enhver kontekst at indeholde begrænsede rammer for,
hvad der accepteres og giver mening, og dermed skal den kommende analyse ses i dens kontekst.

En forskningsmæssig genstand, et fænomen eller en begivenhed anses ikke at være noget, som
’bare er’, og som bare venter på at blive undersøgt. Den anses som konstrueret af mig, før den kan
iagttages. Alt, fra det første valg af undersøgelsesfelt til det endelige resultat af denne afhandling,
er fortolkende handlinger. Analysegenstanden kan altså ikke tages for givet, da den også anses
være flydende og kontingent, og fordi jeg erkender min rolle i konstruktionen af feltet. Men ved at
analysere den specifikke policy, tage udgangspunkt i tekstens konkrete kontekst og være
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opmærksom på at distancere mit blik, anser jeg at kunne vise meningssammenhænge, hvor jeg
dog vil understrege, at disse er tæt knyttet til tid, sted og kontekst og derfor er foranderlige.

I forhold til min rolle i konstruktion af feltet, handler mine analysestrategiske overvejelser om, at
jeg iagttager andres iagttagelser, som værende iagttagelser. Det vil sige at se mine egne
iagttagelser af andres iagttagelser ud fra et metaperspektiv, hvor jeg fokuserer på de udvalgte
andres (dvs. politikernes) iagttagelser og prøver at reducere egne. Min egen forudsætning,
forforståelse, holdninger, valg og blik anses dog ikke fuldstændig at kunne undgås at påvirke
mine iagttagelser. Men opmærksomheden på ikke at gå ind i undersøgelsen med et ontologisk
videnskabsfilosofisk perspektiv, efterstræbes at minimeres mest mulig.

En af poststrukturalismens styrker er, at den anerkender både diskursens og de diskursive
praksisers konstituerende kræfter og samtidig menneskers evne til at udøve valg i forhold til disse
praksisser. Min forudsætning i den kommende analyse er et relationelt og dialektisk analytisk
blik, hvor det sociale ses som et system af relationer, til fri udvælgelse og kombination, og hvor
alle elementer ses som afhængige og at gensidigt påvirke hinanden i et dialektisk spændingsfelt af
magt mellem strukturer og aktører, og i den forbindelse også en analyse af magteffekter og
(re)produktion af magtrelationer. Således tilskriver jeg mig et relationssociologisk perspektiv,
med Pierre Bourdieus (1989) teoretiske position ’strukturalistisk konstruktionisme’, som fungerer
som en brobygning mellem struktur og aktør, objekt og subjekt, makro- og mikroniveau og
mellem samfund og individ, og hvori disse ses i en dialektisk relation, som tæt forbundne,
gensidigt afhængige af og påvirkelige på hinanden. Sociale aktører er positionerede i sociale
praksis og strukturelle rammer, hvor sprog teoretiseres som en social praksis. Derfor skal enhver
sociologisk analyse, ud fra dette perspektiv, ideelt set ikke udelukke en af delene, men skal
inkludere helheden, for at kunne skabe bedst mulig forståelse af analysegenstanden. I den
konkrete analyse lægger jeg med den ovenforstående generelle forståelse mest vægt på den
konstitutive funktion som diskurs, heri repræsentationer og logikker har. Jeg vil kombinere en
tekstuel analyse af det empiriske materiale med en analyse af kontekstuel og strukturel karakter,
for siden at se på relationen mellem disse og til sidst at vurdere hvordan dets helhed kan påvirke
på individniveau.
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Subjektifikation af subjekter sker gennem diskurser, men subjekter agerer også i forhold til deres
sociale position i samfundet, som så også er med til at (re)producere den positionering. Subjekter
ses som refleksive, hvor diskurs danner rammer for social praksis og identitetsdannelse, hvor
identitet både dannes i forhold til hvordan de repræsenteres – kategoriseres og positioneres –
udefra og hvordan de repræsenterer sig selv i diskursen – hvor så igen social praksis og subjekter
er med til at konstruere diskurser. Diskursers konstruktion af praksis er i sig selv del af den
praksis (Chouliaraki & Fairclough 1999: 26), det vil sige at samfundet og individer indretter sig
efter diskurser, hvor diskurser samtidig i den praksis konstrueres.
Min metodiske tilgang bygger på inspiration fra Carol Bacchis (2009) analytiske tilgang ’What’s
the problem represented to be?’ (WPR). Bacchi opstiller seks spørgsmål (Q1-Q6), hvoraf jeg
anvender tre som konkret analytisk værktøj:
1. What’s the ‘problem’ represented to be in a specific policy? (Q1)
2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the ‘problem’ (Q2)
3. What effects are produced by this representation of the ‘problem’? (Q5)
(Bacchi 2009: 2)

Jeg har valgt en rammeanalytisk tilgang, som adskiller sig fra klassisk diskursanalyse, og jeg vil
herunder forklare forskellen på diskurs og ramme ud fra Lise Rolandsen Agustíns (2012)
perspektiver. Rammer sætter, ligesom diskurs, grænser for handling og tænkning, men diskurs
anses som den brede sammenhæng, som rammer formuleres indenfor. Diskurser ses som de brede
kommunikationssystemer, der forbinder de underliggende logikker som fremsættes i rammerne,
samtidig med at den er med til at sætte grænser for hvordan rammer kan artikuleres i en given
kontekst. Således teoretiseres diskurser og rammer på to forskellige niveauer – diskurs på et
abstrakt niveau og rammer på et mere konkret niveau. Der er større fokus på magt, ideologi og
strukturer i diskursanalyse, hvor i en rammeanalyse er mere fokus på sprog og repræsentationer,
hvor de dog også kommer dog ind på hinandens fokusområder. Rammer anses ikke at indeholde
magtelement i sig selv, men i kraft af den diskursive struktur og kontekst de er en del af, og som
påvirker aktørers forståelse af verden og repræsentationer. I analysen er fokus på, hvordan
problemet (diagnosen) og mulige løsninger (prognose) repræsenteres, på de involverede aktører –
både dem, som udtrykker sig, og dem der refereres til – og derudover overvejelser omkring
usynligheder og grundlæggende normer. Usynlighederne refererer til hvad der bliver udeladt, og
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normer til hvilken overordnet fortolkning af problemet bemærkes i analysematerialet.
Rammeanalysens hensigt er således at undersøge, hvordan aktører manøvrer inden for bestemte
diskursive grænser med henblik på at forme politiske emner. Inden for rammeanalyse fokuseres
der primært på den aktuelle kontekst, og rammerne anses primært at konstrueres af de
identificerbare aktørers faktiske ytringer.

Den aktuelle kontekst og rammerne antages dog ikke at kunne forstås uden en
baggrundsforståelse. Det kommende baggrundsafsnit (Kapitel 2), sammen med den første del af
denne introduktion, har til hensigt at anlægge den baggrundsforståelse i en redegørelse af
historiske og nutidige politiske tiltag, som er relaterede til fattigdom i Færøerne, en redegørelse af
hvordan fattigdom og fattige er blevet set igennem færøsk historie, samt den aktuelle
samfundsmæssige kontekst denne debat om fattigdom befinder sig i – både i forhold til andre
aktuelle og relaterede socialpolitiske diskussioner i det færøske samfund og den bredere
samfundsmæssige situation, Færøerne befinder sig i.
1.9 Afhandlingens opbygning
Næste kapitel skal give læseren generelle oplysninger og baggrundsviden om Færøerne, den
politiske sammensætning og en redegørelse af fattigdommens historie i Færøerne, velfærdsstatens
fremvækst og udviklingen på det socialpolitiske område siden kapitalismens opståen. Formålet er
give et overblik over den historiske og nutidige kontekst i forhold til den færøske
fattigdomsdebat. Disse kontekster, anses at være vigtige, for at skabe en forståelse forinden
analysen.

Tredje kapitel er analysen, hvor de tre lagtingsdebatter, som har været i forbindelse med den
valgte policy om en færøsk fattigdomsgrænse, analyseres og diskuteres. Første del af analysen er
en redegørelse af argumenter for og imod at fastsætte en fattigdomsgrænse, for siden at sætte
spørgsmålet om fattigdom overhovedet antages at eksistere i Færøerne. Derefter følger tre
kapitler, som analyserer tre forskellige repræsentationer af fattigdommens årsager, og
bagvedliggende logikker vurderes. Næstsidste delafsnit i analysen handler om politikernes
enighed om deres egne og statens ansvar for at bekæmpe fattigdom, men med forskellige
repræsentationer til udtryk, i forhold til, i hvor høj grad og hvordan det skal gøres. I sidste del af
analysen vurderes, hvordan andres forståelser af os er med til at skabe vores billede af os selv og
andre. I og med at politikerne har magtfulde positioner i samfundet bliver de hørt, og deres
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sproganvendelse anses derfor at have stor indflydelse på samfundets borgere. Denne del af
analysen bygger på den opfattelse, at enhver repræsentation har en funktion som har effekt på
subjekter, hvori mening dannes om individer, som kategoriseres og identificeres under et begreb,
som så har en påvirkning på det enkelte menneskes opfattelse af sig selv og andre.
I kapitel fire inddrages egne synspunkter i en diskussion og hvori der også overvejes hvad der
ikke tages op i de politiske debatter om fattigdom. Til sidst sammenfattes undersøgelsens
resultater i en konklusion.
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2. Baggrund
2.1 Færøerne i dag
Færøerne består af 18 øer, hvoraf 17 er beboede. Befolkningstallet var pr. 1.december 2014
48.679 (Hagstova 3). Færøernes officielle sprog er færøsk. Majoriteten af færinger behersker og
forstår dansk både i skrift og tale, men i varierende grad. Færøerne er en selvstyrende del af det
danske rigsfællesskab. I 1948 fik øerne en hjemmestyreordning, som betød, at Færøerne fik
mulighed for at overtage ansvar, styring og finansiering af politiske områder.

VELFÆRDSSAMFUNDET
Angående velfærdsudvikling, kan Færøerne sammenstilles med øvrige nordiske lande og betegnes
som et moderne velfærdssamfund. Men med de mange små øer og bygder, og en befolkning på
under 50.000, lever færinger mere et hverdagsliv, som ligner hverdagslivet på landet og de
mellemstore byer i nabolandene. Infrastrukturen, forbindelser mellem øerne og udadtil er
veludbygget. Ligeså er de fleste velfærdsydelser, herunder social service og sikringsydelser,
uddannelse, sundhedssektor på et ganske højt niveau. Skatten er progressiv, i dag med en ret høj
marginalskat hos lav- og middellønnede og de fleste velfærdsydelser er bygget omkring den
nordiske velfærdsmodels universalprincip.

ARBEJDSMARKEDET
Størstedelen af den færøske arbejdsstyrke - mere end 70 % - er, som i andre vestlige samfund,
beskæftiget i den tertiære offentlige og private administrations- og tjenestesektor. De resterende
30 % af arbejdsstyrken er fordelt med ca. 20 % i den sekundære sektor og ca. 10 % den primære
sektor (Hagstova Føroya 2014: 15). Færøerne er et af mest berigede lande af havets ressourcer
jævnført med antal indbyggere. Færinger fisker omkring 1 af hvert 160 ton, som fiskes i hele
verden hvert år. Den tertiære sektor, fiskeri og fiskeopdræt står også for over 90 % af den færøske
eksport (Kringvarp Føroya 2015). Færinger råder selv over fiskeri og havområdet, som blev
overtaget sammen med hjemmestyreordningen. Da økonomien i høj grad er afhængig af fiskeri er
den ret sårbar i forhold til udsving i fiskeri og fiskepriser.

Færøerne er desuden kendetegnet med en ret stor koncentration af økonomiske ressourcer og
dermed magt hos få mennesker i erhvervslivet – især indenfor fiskeri og fiskeopdræt. Fiskeriets
vigtighed præger i høj grad færingers mentalitet og har stor påvirkning på den førte politik og

19

anses også at være medskaber af den økonomiske ulighed. Fiskerierhvervets mandsdominans kan
være en årsag til, at der mangler kvinder i Færøerne.
Kvinder i Færøerne arbejder især inden for det offentlige – i undervisnings- og sundhedssektoren,
hvor lønniveauet som regel er lavere end i den private sektor. Dem som arbejder inden for den det
private har ofte middellang uddannelse, så som kontor- og salgsassistent, og nogle ufaglærte i den
sekundære sektor på fiskefabrikker, som er præget af megen ustabilitet. Sammen med det
rekordhøje antal deltidsansatte blandt kvinder, er de fleste kvinder i lønningsgrupperne lav- og
middelindkomst. Den lavest lønnede gruppe (under 200.000 kr. netto pr. år) udgjorde i 2012 68
%, altså mere end to tredjedele af den arbejdende befolkning, mens lønmodtagere med en
indkomst på 200-500.000 kr. netto pr. år udgjorde 29 %, og resten, 3 % havde en nettoindkomst
på over en halv million om året (Hagstova 1). I forhold til andre moderne samfund antages relativt
mange familier at supplere deres indkomst med naturaløkonomi (landbrug, fiskeri osv.), især i
bygderne. I december 2014 var antallet lønmodtagere på 24.250 og arbejdsløsheden var 3,2 %
(Hagstova 3)

POLITIK
I Færøernes Lagting sidder 33 folkevalgte politikere i udgangspunktet i fire år ad gangen. Sidste
Lagtingsvalg var den 29.oktober 2011, hvor syv partier fik mandater i Lagtinget. En koalition,
med 19 mandater og regering (Landsstýrið) blev dannet mellem Sambandsflokkurin,
Fólkaflokkurin, Miðflokkurin og Sjálvstýrisflokkurin (Samhørighedspartiet, Folkepartiet,
Centerpartiet og Selvstyrepartiet), hvor Kaj Leo Johannesen fra Sambandsflokkurin blev valgt til
Lagmand. Sjálvstýrisflokkurin blev smidt ud af regeringen i september 2013 på grund af politisk
uro. Senest oktober i år er der igen Lagtingsvalg.

Færøsk politik inddeles ikke kun efter den traditionelle ideologiske venstre-højre akse, men dertil
i en national-holdnings-akse, som afbilder holdning til rigsfællesskabet – om man ønsker mere
selvstyre eller at fortsætte i rigsfællesskabet. Færøsk politik – både aktuel og tidligere – må derfor
forstås som en blanding af hensyntagen til ståsted vedrørende venstre/højre og vedrørende
selvstyre/samhørighed. De syv partier, som er repræsenterede i Lagtinget i dag kan placeres som
følger:
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(Føroya Løgting 2012)

DEMOGRAFI
Der har det sidste årti været meget politisk fokus på befolkningssammensætningen i Færøerne.
Som mange andre små samfund kæmper Færøerne med en stor fraflytning. Mange unge færinger
rejser fra Færøerne i uddannelsesøjemed, men kun omkring 60 % flytter tilbage til øerne.
Befolkningssammensætningen er, som resultat af dette, meget skæv (se figur nedenfor). Der er
stort underskud på unge mellem 25 og 35 år, heriblandt især kvinder – i dag er der et underskud
på omkring 2000 kvinder. Af et indbyggertal på lidt over 48.000 svarer det til, at der er over 4 %
flere mænd end kvinder. Det anses at have store konsekvenser for samfundet, både økonomisk og
socialt, såvel i samtiden og som for fremtiden.

(Kilde: http://ng.systime.dk/index.php?id=498)

Dertil har der været stort fokus på den såkaldte ’ældrebyrde’. En diskussion som også er kendt fra
andre lande i Vesteuropa. Politiske partier, på tværs af regering og opposition forhandler i disse
dage en omfattende pensionsreform, som skal være med til at ruste den færøske offentlige sektor
til fremtiden og derved forebygge den ’byrde’ de ældre forventes at blive for samfundet de

21

kommende år. Man antager at, på grund af den skæve befolkningssammensætning, kan problemet
blive af større kaliber i Færøerne, end for eksempel i andre nordiske lande. En af løsningerne
hænger derfor sammen med den fra- og tilflytningsproblematik og manglen på kvinder, som
påpeget ovenfor. Man ønsker at få de emigrerede unge mennesker – især kvinder – hjem igen
efter afsluttet uddannelse, folk skal få flere børn og man ønsker at få deltidsansatte kvinder op på
fuld tid.13

MEDIER
Kringvarp Føroya er Færøernes nationale public service station, med radio og tv. De sidste par år
har Kringvarp Føroya lavet flere kulegravende dokumentarudsendelser som har sat fokus på det
’usynlige’ magtspil som foregår i politikken og erhvervslivet. Mediedækningen har fokuseret
meget på angivelig korruption, nepotisme, løgne, bedrag og/eller dårlig virksomhedsledelse, som
har påvirket og påvirker hele samfundet (f.eks. EIK bankens konkurs i 2010). Udover Kringvarp
Føroya, består medielandskabet af to traditionelle aviser og adskillige nyhedsportaler på nettet.
2.2 Fattigdom igennem historien
2.2.1 Fattigdom i bondesamfundet

Frem til 1800-tallet var Færøerne et udpræget bondesamfund, hvor gården var den
samfundsøkonomiske og sociale grundenhed. Gården var så godt som selvforsynende, med fåreog kvæghold som livsgrundlaget (Hagstova 5). I århundreder boede og levede de fleste færinger
på gårde i små og større bygder spredt rundt på øerne. Undtagelser var embedsmænd,
handelsfolk og nogle få håndværkere i Tórshavn og de folk, disse havde i tjeneste, og derudover
nogle ‘fattige og arminge’, uden andet eksistensgrundlag end betleri. For disse var nærings-,
bolig- og sundhedsomstændighederne meget værre sammenlignet med livet på gårdene i
bygderne. (Hagstova 5).

I det lille bondesamfund, hvor næringssituation og levevilkår var så afhængige af naturens luner,
lå den absolutte fattigdom altid på lur, og dem som var udenfor eller i gårdens periferi var særligt
udsatte. Den katolske kirke sørgede for hjælp til fattige. Grundlaget for kirkens filantropiske
sociale arbejde og dens almisser til de fattige var at fattigdom betragtedes som en prøvelse, Gud

13

Færøerne siges at have rekord i deltidsansatte. Over halvdelen, 57 %, af arbejdende færøske kvinder er
deltidsansatte, dvs. at de arbejder under 35 timer om ugen. (Hagstova Føroya 2014:18)
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udsatte menneskene for. Fattigdom var skæbne, ikke selvforskyldt. De bedre stillede kunne
arbejde for sin egen sjæls frelse ved at sørge for de fattige (Debes 2000: 175)

Før reformationen, ca. 1540, var ejendomsretten til jorden delt mellem odelsbønder (ejerbønder),
den katolske kirke – biskop, præster og kirke – og kongen. Fra gammel tid skulle, ifølge
Guletingsloven, ¼ af den tiende, som bønderne skulle betale i ’skat’ til kirken tildeles fattige,
som ikke var i stand til at forsørge sig selv – især de besiddelsesløse, som rejste rundt i landet og
tiggede mad og uld (Adamsen 1956).

I 1600-tallet var leveforholdene ofte meget dårlige. Hårde vintre, misvækst, dårligt fiskeri og
sørøverangreb medførte flere fattige (Guttesen 2010:57-58). Omstrejfen og uldbetleri blev i løbet
af dette århundrede mere udbredt. I officielle skrifter fra denne tid beskrives fattige som
”løsgængere og betlere”, udøvere af ”tyveri, plynderi og anden modvillighed” og uldtiggeri anses
som udtryk for ”ladhed og dovenskab”. Fattigdom betragtedes som selvforskyldt, som burde
straffes med tvangsarbejde (Debes 2000:178). Det kan antages, at der for fattige har været andre
motiver til omvandring og indsamling af uld end ladhed og dovenskab, idet omvandring, betleri
og den efterfølgende forberedelse og tilvirkning af ulden, samt strikning af uldstrømperne, kræver
en virketrang, som er dovenskabens modsætning. De rådendes påberåbelse af de fattiges
’dovenskab’ kan forstås i sammenhæng med bøndernes arbejdskraftbehov og den trussel, de
ubemidledes selvvirke og frihedstrang udgjorde for bondens magt og økonomiske stilling. At
fordelingen af tienden i 1688 ændres således, at den herefter kun skulle deles i 3 mellem konge
(lensmand), præster og kirke og de fattiges andel dermed fjernedes (Adamsen 1956:1), kan også
ses i denne sammenhæng.
2.3 Betleri og den første fattigkasse
Tiggeri fortsatte og intensiveredes igennem hele det 18. århundrede. Inspireret af danskerne, tog
nogle embedsmænd i 1767 initiativ til at oprette Færøernes første ordinære fattigkasse. Ideen med
den færøske fattigkasse var, at midlerne skulle tilvejebringes af gaver og af pålagt ydelse af bidrag
ved forskellige anledninger. Et af motiverne bag fattigkassen var at beskytte de besiddende mod
det voksende betleri (Adamsen 1956:1). Forvaltningen af kassen var det lokale forstanderskab og
de udbetalte efter en ofte ydmygende sagsbehandling og udbetalingerne var dertil ikke
tilstrækkelige. I 1780 strammedes reglerne – i tråd med forordningen af 1777, således, at det kun
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var ’de fattigste’, dvs. gamle, syge og vanføre, som kunne modtage hjælpen (Debes 2000:180181).

Mange fattige søgte til gårdene, som også betød, at de var bundet til gården på livstid. Men nogle
var uden for dette system – enten fordi de blev holdt udenfor eller fordi de ikke ønskede
afhængigheden. Det var ikke kun omvandrende tiggere, men også ansatte på gårdene, som
tryglede om uld til tilvirkning. En karakteristik af uldbetlerne som gruppe og embedsstandens syn
på dem kommer frem i nedenstående citat fra stiftsamtmandens beretning i 1774 (i Debes
2000:186-187):
”De, som udøver denne trygleprofession, er adskillige: (…) endog nogle
tjenestefolk øver uldtryglen, imedens de er i tjeneste, for des snarere at berige sig og
ventelig for at have noget at begynde en hosefabrik med. Andre er gifte folk, som
bønderne ikke gerne vil have i tjeneste, (…) Endnu andre er ugifte, lade og
magelige unge folk, som hader det sure og hårde landarbejde. Og endelig andre er
de, som bor eller har nedsat sig i Thorshavn og enten ganske eller til dels lever af
uldtryglen og hosebinden. (…) Thorshavns gamle almue med deres hos dem
opvoksede og opdragne afkom, som ikke er tjenlige til landsbyarbejde (…) og
andre gifte eller ugifte, som årlig flytter til Thorshavn fra landsbyerne af ladhed og
for at have det mageligere ved hosebinden, samt for at leve friere ved uldtryglen.”

Færøernes Lagmand sendte i 1773 en skrivelse til Amtmanden for Sjællands amt om den
skadelige omvandring og betleri på øerne, da det havde som konsekvens, at bønderne ikke kunne
få arbejdsfolk. Årsagen til nøden siges først og fremmest at være, at mange unge fra almuen
gifter sig tidligt, får børn, bygger sig en hytte, hvor de tilvirker strømper af uld, som de har
tryglet. Disse mennesker anses at være
”uden redning tabte for bondestanden, lever usselt og opdrager deres børn ved
hunger og sult; men de har frihed, mageligt arbejde, og efter en gang at være vante
til den afknappede levemåde, hverken for dem selv eller for deres børn ønsker bedre
kår… imidlertid kan denne almue blive, hvad den burde være, landets styrke, gode
hosefabrikører og fiskere ”(Debes 2000:183)
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Lagmanden påpeger sidst i brevet, hvordan ’almuen’ kan og burde blive set som landets styrke,
med deres arbejdssomhed og store supplement til samfundets vækst. På tidspunktet var uldvarer
Færøernes allervigtigste eksportvare – uldstrømper udgjorde 98% af eksporten (Dam Joensen
2010).

Vedrørende mangel på arbejdskraft var holdningerne i tiden forskellige og afspejler forskellige
menneskesyn. Efter provstens opfattelse, behandler flere af bønderne deres tjenestefolk så ilde og
giver dem så lidt i løn, at ingen kan forvente, at nogen vil tjene hos dem. Han fraråder ethvert
forsøg på at forbyde tiggeri af uld til strømpetilvirkning, for på den måde at tvinge folk til arbejde
på gårdene. Men grundholdningen er, at det er dovenskab og ansvarsløshed, der er problemet og
anbefalingen til enevældskongen er at iværksætte hårde tiltag, rettet mod de fattige. Resultatet
blev kongelig forordning af 1777 med ikrafttræden den 21. maj samme år, den såkaldte trællelov
(Debes 2000).
2.3.1 Forordning af 1777 - trælleloven

Kongens forordning af 1777 handlede om trussel om straf ved nægtelse af arbejde hos bønderne
og om fratagelse af personlige rettigheder. Dertil blev bønderne pålagt nogle pligter – helst for at
styrke grundlaget for at iværksætte forordningen og som gensvar til de mere moderate holdninger
på øerne. De skulle behandle deres tjenestefolk ordentligt og give dem løn, i form af penge og
klæder. Hvis ikke de gjorde det, kunne de få bøde, som skulle betales til fattigkassen (Ibid.). Men
deres rettigheder var større end pligterne. Husbonderne fik ret til at straffe tjenestefolk, som var
skødesløse, modvillige eller oprørske i tjenesten, eller hvis de flygtede (Ibid.). Ifølge forordningen
kunne husbonden straffe ved at bortvise eller
”enten med gabestokken eller med at sidde nogen tid på brød og vand, enten i et
udhus af husbondens egne, under kaldsmændenes eller tvende af sysselmanden
tilsatte mænds opsigt, eller i Corps de Guarden ved Skansen” (Debes 2000:188).

Efter endt tjenestetid, skulle husbonden give alle tjenestefolk skudsmål, indeholdende personlige
oplysninger og oplysninger om deres forhold i tjenesten, til sysselmanden. Uenighed mellem
husbonde og et tjenestefolk, samt klager om husbonden skulle også forelægges sysselmanden.
Husbonden skulle anmelde til sysselmanden, hvis nogen var flygtet fra tjeneste eller hvis han selv
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havde bortvist nogen, og sysselmanden skulle hjælpe bonden med at finde bortflygtede
tjenestefolk. Sysselmanden fik en slags arbejdsformidlingsopgave, og til opgave at holde justits
med og dokumentere tjenestefolks gøren og laden i sognet (Debes 2000).

Forordningen indeholdt også regler om ægteskabsforbud. Præsterne fik til opgave at sørge for, at
de ikke giftede nogen, medmindre de kunne bevise, at de kunne forsørge sig selv. I Tórshavn fik
fogeden myndighed til at undersøge beboernes forhold og kunne sende dem ud til bygderne til
arbejde på gårdene. Herudover indeholdt forordningen forbud for ’landstrippere og uldtryglere’.
Det var forbudt alle, som ikke havde ’tryglepas’, at rejse rundt i landet for at tigge. Tryglepas
kunne udstedes af sognepræsten eller sysselmanden, når vedkommende kunne sandsynliggøre, at
personen virkelig var nødstedt, enten fordi han ikke var i stand til at arbejde eller kunne bevise, at
der ikke var noget arbejde at få (Ibid.).

Den kongelige enehandels opgave var at sikre færingerne nødvendige indtægter og
livsnødvendige varer, men den virkede også som en social sikring for den færøske befolkning.
Ved fremvisning af fattigerklæring fra præst eller sysselmand fik de fattige udleveret de varer,
som var nødvendige til livets opretholdelse. Som den enevældige konges handel har grundlaget
været ideologien om kongen som en landsfader, der bestræber sig på at sikre at de forskellige
samfundsklasser lever i harmoni med hinanden og der sørges for at alle undersåtterne føler sig
som en del af samfundet – ikke som ligestillede, men ved sikre alles mest grundlæggende behov
dækkes (Dam Joensen 2010).

Forordningen af 1777 indeholdt detaljerede regler om, hvordan den skulle administreres,
dokumenteres og kontrolleres. Ifølge kilder fra samtiden har forordningen ikke løst bøndernes og
myndighedernes problemer med betleri og ustabil arbejdskraft. Disse problemer fulgte med ind i
det 19. århundrede. Fra begyndelsen af 1800-tallet fortælles, at fattigfolk samledes i massevis i
Tórshavn, hvor fogeden og kommandanten på Skansen frygtede for oprør og bad de danske
myndigheder om hjemmel til nærmest at sætte landet i undtagelsestilstand (Debes 2000).
2.4 Jordbrugere og fiskere – et samfund i transition
2.4.1 Om samfundsudviklingen i 1800-tallet

Det gamle samfundssystem kommer under pres allerede i slutningen af 18. århundrede. Det
gamle bondesamfund kunne ikke bære den øgede befolkningstilvækst og det blev nødvendigt
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med ændringer i produktionen, hvis folk og samfund skulle overleve. Kystiskeri i småbåde
(’udroning’) får større betydning og udroning som erhverv spredte sig, også blandt de
besiddelsesløse. Dertil vandt kartoffeldyrkning for alvor frem. Kartoflen blev en af færingers
vigtigste og sikreste ernæringskilde, i og med at man fandt ud af dens hårdføre i forhold til det
færøske klima og dens minimale krav til jordens kvalitet (Hagstova 5). Disse nye
ernæringskilde understøttede fattiges muligheder for overlevelse og for at leve et selvstændigt
liv, baseret på egen produktion.
I Tórshavn havde mange allerede i slutningen af det 18. århundrede lejet ’trøer’ – små jordlodder
– til opdyrkning af kartofler og holde ko, og antallet voksede stærkt (ibid.). Forordningen af 1777
(trælleloven), som skulle binde besiddelsesløse til gården, åbner samtidig op for deres adgang til
jord, da den indeholdt en regel om, at man så vidt muligt skulle hjælpe dem, man antog kunne
forsørge sig selv, til at få adgang til jord til opdyrkning (ibid.). De besiddelsesløse kunne gennem
forordningen, ironisk nok, i stedet få løsrivelse fra gården.

Den færøske landkirurg udtaler i 1820´erne om folkets sundhedstilstand, at maden er god og at
ingen er nødlidende af sult. Sundhedsrapporter fra blot 20-30 år efter gør opmærksom på, at til
trods for, at mulighederne var blevet meget bedre og udroningen havde været god, så kunne man
om mange desværre sige, at netop dette rige fiskeri er kilden til fattigdom (ibid.).

Fiskerne var meget afhængige af naturens luner og sin evne til at sørge for tilstrækkeligt med
næringsrigtig mad til familien, og bondehusholdningen er ikke længere garant i dårlige tider. Man
ser ”ofte det særsyn, at når blot et par dages uvejr hindrer dem i at komme på søen, har de ingen
fisk at spise og må formentlig sulte” (ibid.). De prioriterer at sælge det meste af fiskefangsten for
at få penge til andre fornødenheder, og det medfører at de mangler beholdning, når de ikke har
mulighed for at komme til havs.

Det gamle bondesamfund er således i opløsning i løbet af 1800-tallet og er afløst af et samfund,
hvor mennesker har frigjort sig fra bondegården, hvor kartoffeldyrkning, kohold og kystfiskeri i
stedet blev livsgrundlaget for mange. Levevilkårene forbedres tilsyneladende i begyndelsen af
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perioden, men med tiden og den store befolkningstilvækst14 og dannelsen af en ny familie- og
erhvervsstruktur opstår der problemer.
”Der gør sig op gennem tiden et stærkt ønske gældende om at bringe visse
kategorier af trængende udenfor fattigvæsenet. Det var særlig enker og børn efter
forulykkede, man interesserede sig for” (Adamsen 1956:1).
Ved ’visse kategorier af trængende’ forstås de ’værdigt trængende’, dvs. dem, hvis trang ikke
antages at være selvforskyldt. Den voksende afhængighed af fiskeri med små både, har nok været
baggrunden for interessen for forulykkedes enker og børn. I 1832 oprettes en fond for
’forulykkedes efterladte’. Fondsmidlerne var ikke store og dækkede kun den øjeblikkelige trang,
som de efterladte befandt sig i efter ulykken. Ordningen omfattede børn og enker efter
forulykkede søfolk, som man ønskede at fritage for afhængighed af fattigkassens almisse og den
derved forbundne ydmygende sagsbehandling (Adamsen 1956).
2.5 Det kapitalistiske fiskerisamfunds fremkomst og de første spirer til
socialpolitik
Kendetegnende for den amtsadministration, som kom til øerne i midten af 1800-tallet var, at den
var mere frisindet end den foregående. Inspireret af hvad der skete i Danmark og øvrige Europa,
var de optaget af at iværksætte nye tiltag og at tilskynde færinger til ændringer i de gamle
produktions- og ejendomsforhold. Således var de nye embedsmænd en vigtig drivkraft i forhold
til oprettelsen af flere nye trøbrug i slutningen af 1800-tallet (Hagstova 5). De var også vigtige
aktører i forbindelse med det skibsfiskeri, som, sammen med fiskeforarbejdning i land, skulle vise
sig få en enorm betydning for Færøerne.

Første halvdel af det 20. århundrede var kendetegnet ved stor erhvervsmæssig fremgang og fortsat
stor befolkningsstigning15. Fra slutningen af det 19. århundrede frem til 2. verdenskrig udvikler
fiskeriet sig fra fiskeri i de nære farvande til havfiskeri med større skibe. Ligeledes udvikles
infrastrukturen – bygder og øer bindes sammen med veje og regelmæssig sejlads og forbindelsen

14

Befolkningstallet tredobles i 1800 tallet, fra 5.255 til 15.230. Antallet husholdninger vokser og hver familie får
flere børn end tidligere (Hagstova 4).
15
Fiskeri udgjorde ca. 12% af den samlede arbejdsstyrke i 1845. I 1911 over halvdelen af arbejdsstyrken i fiskeri.
Håndværk og industri, herunder fisketilvirkning, beskæftiger ca. 10% af arbejdsstyrken i 1911 og ca. 30% i 1950.
Befolkningstallet fordobles, fra 15.230 i 1901 til 31.781 i 1950 (Hagstovan 4)
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til udlandet udbygges. Der sker store forbedringer i sundhedsvæsenet og skolevæsenet udbygges.
I denne proces sker der samtidig en befolkningskoncentration i nogle få storbygder (Hagstova 4).
Den samfundsmæssige udvikling i Færøerne frem til anden verdenskrig skabte bedre muligheder
for flere at leve et selvstændigt liv og arbejde for egen families forsørgelse, men levevilkårene var
ikke kun i forbedring. Det meste af 1920´erne og 1930´erne var levevilkårene elendige, da
fiskepriserne var i bund, pga. den økonomisk verdenskrise (Hagstovan 5). Med udviklingen af
kapitalismen og afhængigheden af lønarbejdet følger også en større social og økonomisk
sårbarhed i forbindelse med sygdom, handicap og sociale begivenheder, der begrænser evnen og
muligheden for at arbejde og dermed forsørge sig selv og sin familie.
2.5.1 Socialpolitikken

I årene omkring århundredskiftet til 1900’tallet var de økonomiske konjunkturer gunstige og i
liberalismens ånd var holdningen blandt de rådende, at socialpolitiske spørgsmål burde løses ad
frivillighedens vej. Som i Danmark ses også på Færøerne i slutningen af 1800-tallet forsøg på at
oprette et frivilligt fattigvæsen, frie fattigkasser. Det lykkes dog ikke at tilvejebringe
tilstrækkelige midler ad frivillighedens vej (Adamsen 1956).

Ifølge grundloven af 1849, med ikrafttræden for Færøerne i 1852, hvor Lagtinget genoprettes, har
enhver, som ikke er i stand til at skaffe det nødvendige til livets opretholdelse til sig og sin
familie, ret til hjælp fra det offentlige. I 1855 træder en ny fattiglov i kraft i Færøerne, hvor fokus
var på gamle, syge og handicappede, forældreløse børn og familier, som på grund af elendige kår,
store forsørgerbyrder eller andre omstændigheder ikke var i stand til at forsørge sig selv
(Adamsen 1956).

Som tidligere nævnt var fattighjælp forbundet med en ofte ydmygende sagsbehandling og dertil
var midlerne små. Med den ny fattiglov skabes, i teorien, mulighed for at skaffe større og mere
stabile midler. I realiteten sker der dog ikke så mange ændringer.
”Ingen bad om fattighjælp hvis ikke situationen var fuldstændig håbløs. De prøvede
af al magt at holde sig fri af fattigvæsenet.(…) Den sædvanlige holdning var, at dem,
som måtte søge om fattighjælp, var stakler. Dem, der ansøgte om hjælp mistede sine
rettigheder, f.eks. valgretten og forbud mod at indgå ægteskab.” (Hansen 1996:22-23)
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Fonden for de forulykkedes efterladte omdannedes i 1891 til en ren ulykkesforsikring, som dog
først blev en egentlig ordning til løsning af ulykkesforsikringsproblemet som helhed i 1931, hvor
forsikringen skulle omfatte både sø- og landulykker, og hjælpen blev mere omfattende, herunder
med sygebehandling, dagpenge, erstatning for invaliditet, erstatning til efterladte, samt hjælp til
begravelsesudgifter. (Adamsen 1956). Den første statsgodkendte sygekasse, Klaksvíkar
Sjúkrakassi blev oprettet i 1906. Senere (1930) kommer lov om statsanerkendte sygekasser og der
oprettes sygekasser i hele landet (ibid).
Loven om alderdomsunderstøttelse fra 1891 var endnu et skridt til at bringe ’værdigt
trængende’ ud af fattighjælpen og dens retsvirkninger. Loven indeholdt dog stadig
værdighedsbetingelser for opnåelse af hjælp. For at få alderdomsunderstøttelse skulle de ældre
over 60 år ikke være dømt for lovovertrædelser, have vist god adfærd og ikke have modtaget
fattighjælp fem år forinden (Ibid.). Dette sidste afskar mange fra at få hjælp. Understøttelsen
blev ydet efter skøn af kommunens Fattigforstanderskab. Hjælpen kunne ydes som naturalier,
som pengehjælp eller som ophold på institution eller som sygdomsbehandling (Ibid.). Sammen
med skønnet kom det til at betyde, at hjælpen blev afhængig af den enkelte kommunes
økonomi og forstanderskabets holdning.

I 1891, samtidig med at Danmark fik ny lov om det offentlige fattigvæsen, begyndte Lagtinget
behandling af et forslag om at lade samme lov træde i kraft på Færøerne. Det antoges at det
færøske fattigvæsen trængte til revision og at den nye danske fattiglov indeholdt ’humanere og
mere

hensigtsmæssige

bestemmelser,

som

formentlig

også

tiltrænges

på

Færøerne’

(Løgtingstíðindi 1891). Det er dog først i 1895, at loven træder i kraft16. Med loven ophævedes
reglerne om fattighjælpens virkninger for endnu en kategori af ’værdigt trængende’, nemlig
døvstumme, blinde, idioter og sindsyge (Adamsen 1956).

Lov fra 1916 om understøttelse til enkebørn havde også til formål at bringe disse modtagere ud af
fattigvæsenets retsvirkninger. Der var dog fremdeles tale om skønsbaserede almisser, og

16

Det af udvalget udarbejdede forslag sendes høring hos relevante myndigheder, hvorefter det behandles på ny i
lagtinget. Siden sendes det til Danmark, hvor det behandles ministerielt inden det forelægges den danske lovgivende
forsamling.
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ydelserne var små og svingende pga. dens afhængighed af den enkelte kommunes økonomiske
situation og forstanderskabets skøn af den enkeltes behov (ibid.).

Det er først ved aldersrenteloven fra 1933 (i Danmark 1922), at almisseprincippet afløstes af
lovbestemte ydelser (ibid.). Man ønskede, fra færøsk side, at Danmark betalte 9/12 af udgifterne
og som begrundelse angiver det sagsbehandlende udvalg, at man får lavere satser i Færøerne end i
Danmark, men man ønsker at bevare aldersgrænsen fra alderdomsunderstøttelsesloven, dvs. 60 år,
idet
”den færøske arbejder altid i en tidlig alder går ind i et hårdt arbejde, et arbejde, der
både på land og sø kræver de største anstrengelser af sine udøvere. Den færøske
arbejder har som følge heraf ved fyldte 60. år fået sin arbejdsevne betydeligt nedsat,
og er ofte ude af stand til fuldt ud at forsørge sig og sin familie” (Løgtingstíðindi
1932)

En tilsvarende invaliderentelov blev i første omgang afvist fra færøsk side med henvisning til, at
den ville medføre et så højt sygekassekontingent, at de færøske sygekassemedlemmers små
indtægter ikke ville kunne bære udgiften. Det var en betingelse for at kunne opnå invaliderente, at
man var bidragsydende medlem af en statsgodkendt sygekasse. Invalideforsikringsloven med
retsbestemte ydelser blev vedtaget senere, i 1939 (Adamsen 1956).

I slutningen af 1930´erne diskuterede Lagtinget de sociale reformer, der var indført i Danmark i
1933 og nedsatte et udvalg bestående af 3 medlemmer af Lagtinget, samt amtmanden, til at
gennemgå ændringerne og overveje om de burde træde i kraft i Færøerne (Løgtingstíðindi 1939).
Udvalget afviser overhovedet at diskutere lov om arbejdsløshedsforsikring og -anvisning, som var
en del af den danske reform. I øvrigt mente udvalget, at den danske socialreform af 1933 var så
omfattende, at det ikke anbefaledes at indføre så dybtgående ændringer for Færøerne på kort tid. I
stedet anbefales blot at foretage justeringer i finansieringsform, ydelser, indkomstreguleringsregler mv. i aldersrenteloven og sygekasseloven. Udvalget kritiserede det forhold, at
de færøske ydelser var lavere end de laveste danske, hvilket der ikke på basis af
omkostningsniveauet i Færøerne var grundlag for. Derudover behandledes et af kommunernes
største økonomiske problemer i denne tid, de dyre ophold af sindslidende og andre handicappede
færinger på sygehuse og institutioner i Danmark, som mange kommuner var kommet i gæld af.
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Løsningen var lov om statstilskud til særforsorgen fra 1939, hvor den danske stat skulle afholde ¾
af udgifterne (Løgtingstíðindi 1939).

Med de ændringer, der skete i sociallovgivningen fra slutningen af det 19. århundrede og frem til
anden verdenskrig var der således dels indført forsikringsprægede ordninger, dog med
skattefinansierede tilskud og dels ordninger, som fuldt ud var skattefinansierede. Flere ordninger
blev retsbestemte, hvorved man samtidig adskilte bukkene fra fårene ved at lade de ’værdigt
trængende’

undgå

tilfældig

tildeling

af

ydelser,

fattigforstanderskabets

ydmygende

sagsbehandling og fattighjælpens fjendske retsvirkninger, mens andre, ’uværdigt trængende’, i
nød måtte nøjes med fattighjælpen frem til 1960.
2.6 Det moderne velfærdssamfund
Under anden verdenskrig var der så godt som ingen forbindelse til Danmark og de politiske
beslutninger blev derfor i vid udstrækning taget i Færøerne. Efter krigen var det hverken ønskeligt
eller muligt at vende tilbage til den gamle amtstatus. I 1946 blev der afholdt en folkeafstemning
om løsrivelse fra Danmark, hvor et lille flertal stemte ja. Fólkaflokkurin (Folkepartiet), som havde
flertal i Lagtinget, besluttede at realisere færingernes ønske. Danskerne var imod denne beslutning
under henvisning til dens ensidighed og grundlovsstridighed. Udfaldet var udskrivning af valg,
hvor Fólkaflokkurin mistede sit flertal i Lagtinget. Repræsentanter for færøske og danske
myndigheder satte sig derefter ved forhandlingsbordet for at finde en ny ordning for Færøerne,
som resulterede i hjemmestyreloven fra 1948 (Føroya Løgting 2012).
De samfundsøkonomiske betingelser i Færøerne var gode. Færøerne havde bl.a. tjent mange
penge ved sejlads med fisk til Storbritannien under krigen. Denne kapital blev nu frigivet og især
brugt til at investere i udvidelse af fiskeflåden (Jespersen & Nolsøe 2000).

I sidste halvdel af det 20. århundrede udvikles Færøerne til det moderne servicesamfund, vi
kender i dag. Fiskeri var i 1950 og fiskeri og fiskeavl er stadig i dag, i 2015, de bærende erhverv,
som står for over 90 % af den samlede eksport. Men mens omkring 40% af arbejdsstyrken i 1950
var beskæftiget i fiskeriet, er kun omkring 10% beskæftiger ved fiskeri i dag (Hagstova 4).
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Fra 1950’erne og til i dag er udviklingen i Færøerne præget af skiftende opsving og nedture, men
samfundet bevægede sig fra et råvareeksporterende og simpelt industrisamfund hen imod det
service- og informationssamfund, vi i dag kender det som.

1950´erne var kriseår. Stagnerende fiskepriser og høje priser på importvarer. Fiskeflåden, bl.a.
aflagte udenlandske trawlere, som man havde investeret i efter krigen, var i dårlig stand og dyre i
drift. Færøernes eksporterhverv blev mindre og mindre konkurrencedygtigt i forhold til de lande,
man var i konkurrence med. Mange rederier og industrivirksomheder gik konkurs i 1950´erne og
tog Sjóvinnubankin, som finansierede en stor del af flåden, med sig i faldet. De sociale forhold
var præget af stor arbejdsløshed og forværrede levevilkår (Jespersen & Nolsøe, 2000). Idet man
endnu ikke havde en arbejdsløshedsforsikring til midlertidig sikring af økonomien, og udsigten
for at klare sig under omstændighederne var ringe, var der for mange intet alternativ end at
emigrere til Danmark og andre nabolande. Fattigkassens almisse var kun til dem, som var ribbet
for alt og dens lave ydelser kunne ikke bære en families forsørgelse (Ibid.).

I 1960´erne og 1970´erne var det færøske samfund præget af stor fremgang. Fiskeflåden blev
moderniseret. Den færøske fiskerigrænse blev udflyttet til 12 sømil i 1964 og igen til 200 sømil i
1977, hvilket skabte basis for stor fiskeri omkring øerne. Filet- og sildefabrikker blev etablerede
og Råfiskefonden fra 1975, som oprindelig blev oprettet for at forbedre udroernes levevilkår, ved
at sikre en stabil pris med støtte når fiskepriserne var lave, endte med at blive en skjult støtte til
fiskerierhvervet som helhed, med fatale følger for samfundsøkonomien senere (Ibid.). Det
offentliges investeringer i infrastrukturen, veje og tunneller mv. voksede støt. I social-,
undervisnings- og sundhedssektoren skete der store udvidelser og investeringerne voksede i skole, hospitals-, institutions- og andet byggeri og studerende fik uddannelsesstøtte (Ibid.).
Levevilkårene i Færøerne kom med lidt forsinkelse på højde med nabolandenes.

I 1980´erne fortsætter den store vækst i fiskeriet. Investeringsiveren var betinget af, at landskassen
ydede garanti for lån til investeringer i flåden og Råfiskefondens støtte til fiskere og udroere i
form af mindsteløn og mindstefortjeneste. Investeringerne var udover økonomisk forsvarlighed.
Man indførte en renteskatteordning, som understøttede en udvikling, hvor der blev taget store lån
i udlandet til indsættelse i færøske banker, som igen lånte ud for at overleve. Investerings, boligog forbrugslån blev nærmest kastet i folks hoveder. Der blev fuld beskæftigelse blandt færinger

33

og kvinder kommer for alvor ud på arbejdsmarkedet, og man måtte dertil finde arbejdskraft
udefra. Lønnen steg med 15-20 %. Nye dyre boliger blev bygget og behovet for
børnepasningstilbud og ældrepleje voksede (Ibid.). Udefra kom advarsler om den farlige kurs.

Det endte da også galt. I slutningen af 1980´erne gik flere skibe konkurs og landskassens garantier
blev effektiviseret. Skibsflådens store lån blev i ét væk skatteborgerens byrde. Så vågnede de
færøske politiske myndigheder. De blev tvungne til at fremme tilpasninger i økonomien og
henvendte sig til de danske for at bede om hjælp. Erhvervslivets konkurser skabte større og større
problemer for bankerne og endte med at Sjóvinnubankin (igen) blev taget med i faldet og gik
konkurs. Føroya Banki, øernes anden bank var også i vanskeligheder. Det endte det med, at begge
banker blev genoprettet, med hjælp fra Danmark, som én bank, Føroya Banki (Jespersen &
Nolsøe 2000). Det tillidsforhold, som havde kendetegnet forholdet mellem danskere og færinger
siden hjemmestyrelovens indførelse, fik dybe sår og den almindelige færing var rystet og mistede
tilliden til myndigheder og erhvervsliv.

Udover de store problemer i økonomien, ramtes samfundet af stærk nedgang i fiskebestandene,
forårsaget af overfiskeri i 1980´erne. Samfundet stod i begyndelsen af 1990´erne overfor den
største krise nogensinde. Arbejdsløsheden voksede og kom op på 25% i midten af 1990´erne og
Færøerne oplevede endnu en stor udvandringsbølge. Mange færinger flygtede fra hus og hjem,
primært til Danmark. Befolkningstallet, som i 1990 var kommet op på 47.770 kom ned på 43.328
i 1996, et fald på næsten 10 %. Med danskernes hjælp til genoprejsning af økonomien og
erhvervslivet var betingelsen at der skulle skæres i de offentlige udgifter, og det fik store
konsekvenser for levevilkårene på øerne. (Ibid.).

Samfundsøkonomisk gik det derefter igen opad. Men den internationale finanskrise i 2008 ramte
også Færøerne. Den over 100 år gamle færøske sparekasse (omtalt ’folkets arveguld’), som var
omdannet til Eik Bank få år forinden, gik ned. Efter sigende mere som en konsekvens af dens
vilde ekspansions- og udlånspolitik end af den verdensomspændende finanskrise. De første år
efter 2008 var der et fald i produktion og eksport, samt tilbageholdenhed med nye investeringer.
Den indenlandske efterspørgsel var i stagnation, huspriser faldt, det samme gjorde de samlede
lønudbetaling. Arbejdsløsheden steg fra 2% til over 6% i 2011.
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Arbejdsløsheden er nu kommet ned på 3,2 % og ud fra den økonomiske vækst ser det i dag ud til
at gå udmærket i Færøerne, men færøske økonomer mener, at det er en tikkende bombe og nogle
er bange for at historien – krisen i slut firs og starten af 1990’erne – vil gentage sig, hvis der ikke
for alvor sker nogle strukturelle ændringer i både den private og offentlige sektor (Kringvarp
Føroya, 2015). Fiskeriet i de hjemlige farvande er i stagnation og fiskebestandene er alvorligt
truede. Kampen om fiskekvoter, landskassens evige underskud, fremtidige problemer i
pensionerne, pga. den aldrende befolkning og balancen mellem til- og fraflytning har været
hovedoverskrifterne på øerne det seneste årti.
2.6.1 Socialpolitik siden hjemmestyreordningen

I henhold til hjemmestyreloven kunne socialpolitikken overtages, når man fra færøsk side
fremsatte ønske herom. I 1975 blev forvaltningen af sociale love overtaget og i 1995
lovgivningsmyndigheden. Det økonomiske ansvar for socialpolitikken overgik til hjemmestyret i
2002, med undtagelse af særforsorg og folkeforsikring. Udgifterne til disse to områder indgår
fortsat som del af det årlige bloktilskud fra staten.17

Som jeg har været inde på, sker der store offentlige (skattefinansierede) udbygninger i
velfærdssamfundets tre hovedsøjler, social-, sundheds- og undervisningssektoren. Det betød fri og
lige adgang for alle til serviceydelser på disse områder – gratis skolegang og undervisning, lægeog sygehusbehandling, institutioner, mv. Daginstitutioner for børn er dog ikke gratis, her betaler
forældrene 1/3 af udgifterne. Den omfordeling af indkomst via skatten, som har været
forudsætningen for udbygningen af disse universelle serviceydelser, må nok betragtes som den
mest grundlæggende forudsætning for øget lighed mellem rige og fattige.

I arbejdet gennem socialpolitik at sikre rimelige levevilkår for alle, skabe lighed og bekæmpe
fattigdom, har diskussionerne i mindre grad handlet om de berørte gruppers levevilkår og
konsekvenserne for dem af for eksempel lovændringer. Det har i højere grad handlet om at bringe
den færøske lovgivning på niveau med den danske, samt det økonomiske aspekt af
lovændringerne.

17

Løgtingstíðindi 1974, 1994 og 2001 vedrørende hhv. overtagelse af den sociale forvaltning (1974), ikrafttræden af
lov om sociale ydelser på Færøerne (1994) og forslag til lagtingslov om at overtage sagerne og sagsområderne i liste
A i hjemmestyreloven (2001) samt pågældende love og bekendtgørelser
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I 1959 indførtes folkepension og i 1961 invalidepension. Ved indførelse af pensionerne bliver
værdighedsbetingelserne i de gamle love afskaffet. Formålet var at skabe bedre levevilkår for
gamle og invalide og at bringe de færøske ydelser i overensstemmelse med de danske
(Løgtingstíðindi 1958). I regering disse år sad Javnaðarflokkurin (Socialdemokratiet) med
Lagmand, sammen med Sambandsflokkurin (Samhørighedspartiet) og Sjálvstýrisflokkurin
(Selvstyrepartiet).

For

Javnaðarflokkurin

havde

universalprincippet,

som

afløste

forsikringsprincippet, en stor ideologisk betydning. Folkepension skulle blive en ret, som alle
havde og som alle fik del i. Dens grundlag skulle være en solidarisk skattefinansiering. På samme
grundlag skulle alle, som opfyldte de helsemæssige betingelser, dvs. havde en invaliditet, man
skønnede medførte varigt nedsat arbejdsevne med mere end 50%, have ret til invalidepension.

I 1960 afløstes fattigloven af forsorgsloven (Løgtingstíðindi 1960). På det tidspunkt havde
Færøerne endnu ikke fået dagpengeordninger i forbindelse med sygdom, barsel eller
arbejdsløshed. Det var således forsorgsloven, der skulle sikre livsgrundlaget for mennesker, som
ikke kom under pensionslovgivningen, men i en begrænset tid mistede indtægt pga. sygdom,
graviditet

og

fødsel,

arbejdsløshed

eller

andre

sociale

begivenheder.

Forsorgsloven

administreredes af én instans, rigsombudsmanden, hvilket man foretrak for at sikre lige
sagsbehandling for alle. 15 år senere oprettes Almannastovan (landsstyrets socialforvaltning) som
overtog administrationen af denne lov og andre sociale love i 1975 (Løgtingstíðindi 1974).

Kontanthjælpen efter forsorgsloven blev ydet efter behovsvurdering af hver enkeltes situation og
skøn om betingelserne var opfyldt. Hjælp til underhold var betinget af, hvilken årsag, man søgte
hjælp. Arbejdsløshed blev ikke nævnt direkte i loven, men de fik hjælp på lige fod trangsituation
af andre årsager. Forsorgshjælpen havde ikke de retsvirkninger – forbud mod indgåelse af
ægteskab, tab af valgret – som fattighjælpen havde. Det er tvivlsomt, om der de første par årtier
sker de store ændringer i folks holdning til det at søge om offentlig forsorgshjælp, på samme
måde som fattighjælpen, da der ikke var mange, som gjorde brug af underholdshjælp helt frem til
1980´erne.

Lov om dagpenge ved sygdom og barsel trådte i kraft i 1979, som ydede erstatning ved
indtægtstab med en maksimumsydelse på et beløb svarende til 80% af normalløn
(Løgtingstíðindi1978).
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Danmark fik i 1976 bistandsloven som afløste bl.a. forsorgsloven. I 1983 skete der ændringer i
den færøske forsorgslovs hjælp til underhold, der er nogenlunde i overensstemmelse med de
tilsvarende regler i den danske bistandslov (Løgtingstíðindi 1982).
I 1982 påtalte socialudvalgets mindretal, socialdemokraterne og republikanerne
”at landstyret har nølet så længe med at få fremmet tiltrængte ændringer i
forsorgsloven… Dette nøl har medført, at ydelsesbeløbene slet ikke rækker til livets
opretholdelse hos dem, som får forsorgshjælp (…) ingen kan klare sig med denne
hjælp uden at komme i store økonomiske vanskeligheder og det er landsstyrets
ansvar, at mange mennesker er kommet i skattegæld18 og ikke er i stand til at betale
renter og afdrag (…) eneste mulighed for de arbejdsløse at få pengestøtte er hjælp
efter § 9 i forsorgsloven, en hjælp som… ikke rækker til alle almindelige udgifter”
(Løgtingstíðindi 1982).

I ændringerne i forsorgsloven fastholdes, at der skal gøres forskel på de mennesker, der får
kontanthjælp pga. sygdom, graviditet og fødsel, samlivsophør eller andre sociale begivenheder, og
dem der får hjælp pga. arbejdsløshed. Differentieringen mellem værdigt, uforskyldt trængende og
andre (måske) selvforskyldt trængende fastholdtes derved.

Folketingets bemærkninger til lovændringsforslaget var, at det ikke i den nye lov burde være
årsagen til behovet for hjælp, men derimod behovet for hjælp, som var afgørende. Men alligevel
accepteredes de færøske ønsker om at holde de arbejdsløse på et lavere niveau (ibid.)
Det var først i 1992 – næsten 100 år efter at en offentligt støttet forsikringsordning rettet mod
arbejdsløshed så dagens lys i Danmark med loven om Arbejdsløshedskasse – at Færøerne fik en
arbejdsløshedsforsikring (Løgtingstíðindi 1992). Det var uden tvivl den dybe økonomiske krise,
den store arbejdsløshed og den voksende fraflytning fra øerne, som – om det end var for sent – var
den direkte årsag til, at der for alvor blev arbejdet med spørgsmålet. Det havde dog være rejst

18

Der henvisestil lov fra 1980 som gav skattemyndighederne hjemmel til at fradrage op til 50% af folks indtægter, hvis
de stod i gammel skattegæld.
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flere gange i Lagtinget, første gang i 1918 (Ibid.)19 og sidste gang i 1982 af Javnaðarflokkurin
viser dog sine bekymringer for en sådan ordning i Færøerne:
”det kan være svært at definere arbejdsløshed, når man tænker på det særlige
erhvervsmønster, som vi har på Færøerne (…) det er ikke uden videre muligt at
etablere samme slags arbejdsløshedssikring som f.eks. er gældende i Danmark. (…)
Javnaðarflokkurin understreger (…) at den bedste arbejdsløshedsforsikring er, at
der bliver ført en arbejdsskabende politik i tinget og i kommunerne til enhver tid
(…) På den anden side vurderer partiet, at situationen nu er så alvorlig for dem, der
er uden fast arbejde, at noget må gøres” (Løgtingstíðindi 1982)

Det blev besluttet af Lagtinget, at spørgsmålet, som foreslået af socialudvalgets flertal, blev sendt
til landsstyret til videre behandling. Men det var først i 1991 under den økonomiske krise, da
Fólkaflokkurin (Folkepartiet) og Javnaðarflokkurin (Socialdemokratiet) sad i regering, at der blev
nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge forholdene og komme med lovforslag (Løgtingstíðindi
1992). På grundlag af tal vedrørende arbejdsløshed fra Almannastovan (socialforvaltningen) og
arbejdsgruppens undersøgelse og udregninger anføres i bemærkningerne til lovforslaget, at ”sagen
om en forsikringsordning for de arbejdsløse aldrig har været mere påtrængende end just nu. Man
må beklage, at ordningen ikke blev etableret, da ingen arbejdsløshed var i landet” (Løgtingstíðindi
1992)

Det var planen, at arbejdsløshedsforsikringen skulle baseres på frivilligt medlemskab. Den endte
med at blive en forsikringsordning, som alle arbejdsgivere og lønmodtagere skulle indbetale til op til 2% af den udbetalte henholdsvis modtagne indtægt. Maksimumsydelsen svarede til 70% af
en normalløn (ibid.).

De sociale love, jeg har været inde på ovenfor, er ændret flere gange siden deres indførelse, men
der er ikke sket grundlæggende ændringer (reformer) selvom flere af lovene ved Færøernes
overtagelse af ansvarsområdet er blevet justeret og samlet i færøske lagtingslove, f.eks. er
pensionerne nu samlet i en lov om sociale pensioner fra 1999. Den nyeste socialpolitiske reform,

19

Bemærkninger til forslag til lagtingslov om arbejdsløshedsforsikring og -anvisning. Løgtingstíðindi 1992
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og det første store socialpolitiske tiltag efter at Færøerne også har overtaget finansieringen af
området, er en ny lov, som døbtes ’Lov om arbejdsfremmende tiltag’, som blev indført med
virkning fra 1.januar 2013. Samtidig blev der foretaget ændringer i den gamle forsorgslov og i
sygedagpengeloven. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (Løgtingstíðindi 2012) om
arbejdsfremmende tiltag, er lovændringerne led i bestræbelserne på at skabe et rummeligt
arbejdsmarked og at fremtidssikre den færøske arbejdskraft, samt et led i arbejdet med at revidere
forsorgsloven. De sociale ydelser blev ændrede fra behovsvurderede nettoydelser, hvor ydelserne
blev udregnede med udgangspunkt i hver enkeltes økonomiske situation og behov, til faste
skattepligtige ydelser. Denne ændring skulle gøre ordningen mere gennemskuelig og behjælpelig
for den enkelte borger, som ikke længere var nødt til at redegøre for sine økonomiske forhold ned
i detaljer (Almannaverkið 2012). Derudover har man ifølge bemærkningerne til lovforslaget
forsøgt at tilpasse ydelserne så de ikke kommer i konkurrence med de laveste lønninger i
samfundet. I sygedagpengeloven indførtes regler om tvungen opfølgning i dagpengesager, med
det formål at forebygge at den sygemeldte mister tilknytningen til arbejdsmarkedet
(Løgtingstíðindi 2012). Ændringerne i forsorgsloven er ifølge bemærkningerne til lovforslaget
følgevirkninger af og tilpasninger til den nye lov om arbejdsfremmende tiltag, som sigter mod,
som lovens navn så indlysende hentyder, at befordre så mange som muligt ud på arbejdsmarkedet.
Tiltag og lovgivning på socialområdet har gennem de seneste århundreder været en afspejling af,
hvad der er indført af sociale foranstaltninger i Danmark, dog med tidsmæssige forskydninger.
Når man har besluttet at lade danske ordninger og lovgivning træde i kraft i Færøerne, har der dog
i nogen grad indholds- og omfangsmæssigt været taget hensyn til særlige færøske sociale,
politiske og økonomiske forhold. Historisk set, har fokus i høj grad været på finansiering i
forhandlinger med den danske stat om eventuel ikrafttræden for Færøerne af (tilpassede) danske
sociale ordninger. Dette fokus på den danske statsstøtte som den afgørende mulighedsbetingelse
for indførelse af sociale bedringer, har højst sandsynligt været med til at tilsløre sociale og
økonomiske modsætninger i det færøske samfund, og nødvendige socialpolitiske diskussioner har
derfor ikke stået øverst på agendaen blandt politikere og i den færøske offentlighed i det hele
taget. De sidste par årtier har interessen for sociale spørgsmål dog været voksende – uden tvivl
som en virkning af, at Færøerne skulle til at afgøre sine egne veje i socialpolitikken.

39

3. Analyse
Dette kapitel indeholder indledningsvis en redegørelse af politikernes argumenter for og imod at
sætte en færøsk fattigdomsgrænse, med henblik på at redegøre for den konkrete policy og få et
indblik i politikernes anskuelser af fattigdom. Derefter er fokus på, når der sættes spørgsmålstegn
ved ’viden’ i politik, i og med at nogle politikere i debatterne har svært med at tro på at fattigdom
er så udbredt i Færøerne, som Hagstovans statistik viser, da det ikke stemmer overens med deres
opfattelse af det færøske samfund, som et af verdens rigeste.

For at identificere fattigdomsrepræsentationer og komme frem til hvilke logikker kan ligge
bagved, afklares derefter hvilke løsninger foreslås, hvad politikerne mener kan producere
fattigdom, samt hvem har ansvaret for at bekæmpe problemet. Og til sidst at vurdere hvilken
påvirkning disse repræsentationer kan have på, hvordan vi tænker om fattigdom, ser os selv og
andre og relationen os imellem. Kort sagt, undersøges hvordan fattigdomsproblemet forstås,
gennem både eksplicitte repræsentationer og implicitte logikker, og hvilke effekter disse
forståelser kan have.
3.1 En færøsk fattigdomsgrænse?
Med den specifikke policy ønsker Miðflokkurin (Centerpartiet) at få defineret hvad økonomisk
fattigdom er – at få sat et antal kroner på, hvornår man er fattig og at få viden om fattigdommens
omfang. Problemet anses at være manglende politisk handling, og målet er at skabe forandring og
bekæmpe fattigdom.
De politiske holdninger til at sætte en færøsk fattigdomsgrænse kan deles i to grupper – dem der
ønsker mere viden, og dem der ønsker politisk handling. De politikere, der ønsker mere viden,
ønsker ikke umiddelbart at sætte en officiel fattigdomsgrænse, men mener at årsager til og
kendetegn ved fattigdom skal undersøges forinden, og siden tages med i overvejelserne om det er
fornuftigt at fastsætte en fattigdomsgrænse. Dem, der ønsker politisk handling, er tilhængere af at
sætte en fattigdomsgrænse, da de mener at en sådan tvinger regeringen til handling, og at et fast
antal kroner kan være behjælpeligt i forhold til ambitionen om, at ingen i samfundet skal leve i
fattigdom, og at en fastsat fattigdomsgrænse giver mulighed for at følge med i udviklingen. Disse
to grupper repræsenterer henholdsvis medlemmer af den højreorienterede koalition og den
venstreorienterede opposition. At oppositionen ønsker politisk handling af regeringspartierne er
ikke så bemærkelsesværdigt, men forskellen hænger nok også sammen med deres ideologiske
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synspunkter. Erik Jørgen Hansen (2013) viser i artiklen Fattigdom og fattigdomsgrænser til den
samme gruppeinddeling i dansk politik, mellem dem der ønsker fattigdomsbegrebet
operationaliseret, ved at fremskaffe såkaldte fattigdomsindikatorer, og dem der ønsker en officiel
fattigdomsgrænse, for at finde ud af, hvornår man er fattig, og hvor mange er fattige.

Efter at beslutningsforslaget om at lave en færøsk fattigdomsgrænse blev vedtaget, gik der nogen
tid før socialminister Annika Olsen (Folkepartiet) satte en arbejdsgruppe i gang. Som vist
tidligere, var kommissoriumet (Bilag 3) som arbejdsgruppen fik, ikke helt i tråd med det
oprindelige vedtagne beslutningsforslag (Bilag 2b), idet socialministeren blandt andet valgte at
tilføje arbejdsgruppen at ’identificere og beskrive årsager til at mennesker lever i fattigdom’.
Dette viser, at der ønskes at fremskaffes mere viden om fattige ved at inkorporere identifikation af
fattigdomsindikatorer og årsagerne til, at mennesker lever i fattigdom, før man kan sætte ind for at
løse problemet. Annika Olsen argumenterer med, at ”Det er præcis den manglende viden om
emnet, som gør problemet vanskeligt. Derfor er det nødvendigt at gå grundigt til værks (…) Så er
det vigtigt at identificere de mennesker og finde frem til, hvad det er for årsager til at de er i denne
knibe, således at man kan forbedre deres omstændigheder og målrettet hjælpe dem ud af den
knibe, de er kommet i” (L2)

Dem, der ønsker en fastsat fattigdomsgrænse, definerer fattigdom som mangel på penge, som så
kan have forskellige slags følger. Modstandere af fattigdomsgrænse antager, at der er
dybereliggende sociale, kulturelle og/eller sundhedsmæssige årsager hos de enkelte individer, som
fører til fattigdom. Hansen viser i den før nævnte artikel til den danske VK-regering, som i 2010
havde planer om at finde frem til fattigdomsindikatorer, med ønske om at ”identificere fattige
familier og enkeltpersoner gennem parametre for en families samlede sociale situation” (2013:
19). Der anses altså, at fattige kan identificeres gennem en undersøgelse af nogle parametre,
såsom uddannelsesniveau, boligforhold, beskæftigelsesmuligheder og sundhedssituation, og
dermed antages fattigdom at skyldes bagvedliggende sociale, kulturelle og helbredsfaktorer i
familiers og enkeltpersoners samlede sociale situation. Disse kendetegn hos individer eller i
familier menes ikke at leve op til, hvad der skal til for at kunne undgå eller komme ud af
fattigdom på egen hånd. Og samtidig fraskrives samfundsmæssige strukturelle faktorer, at kunne
være med til at afføde fattiges situation.
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Der lægges i kommissoriet ikke op til at arbejdsgruppen skal komme med et lovforslag til
fastsættelse af en offentlig fattigdomsgrænse, men at de skal lave noget forarbejde. I den endelige
betænkning redegøres der ikke for årsager til at mennesker lever i fattigdom, men den indeholder
definition af fattigdom, beskrivelser af forskellige måder at måle fattigdom, hvorvidt Færøernes
nabolande har en fattigdomsgrænse, og en udregning af en mulig færøsk fattigdomsgrænse ud fra
indtægtsmetoden, sammen med et mindstebudget, som de har sammensat med inspiration fra en
dansk undersøgelse (Almannamálaráðið 2014a). Sonja Jógvansdóttir, som meldte sig ud af
arbejdsgruppen kort forinden aflevering, kaldte betænkningen et ’halvfærdigt arbejde’ og en
’akademisk øvelse’, som bare lagde op til nye undersøgelser og gav nye spørgsmål, og at
indholdet desuden var noget, som fandtes i forvejen, af Hagstovans statistiske undersøgelser
(Hvidtfeldt 2014)

Efter udgivelsen af betænkningen viser nogle politikere skepsis om resultaterne er troværdige.
Politikernes tvivl er ikke ubegrundet, da arbejdsgruppen ved fremlæggelsen påpegede tallenes
begrænsninger. Hansen (2013) understreger, at en fattigdomsgrænse bør have lige så stor
sikkerhed som for eksempel tal på arbejdsløse, så man ikke bruger tid på at betvivle
fattigdomsomfang eller eksistens, men i stedet kan fokusere på at bekæmpe den. Derfor foreslår
han, at man adskiller spørgsmålet om en fattigdomsgrænse fra fattigdomsproblematikken ellers,
hvor en fattigdomsgrænse skal markere grænsen mellem fattige og ikke-fattig, rent økonomisk, og
fattigdomsproblematik handler om årsager til og konsekvenser af fattigdom.

De politikere som forinden er skeptiske med hensyn til eksistensen af fattigdom i Færøerne, får
bedre belæg for benægtelsen, da betænkningen om en færøsk fattigdomsgrænse ikke har en klar
definition
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fattigdomsdiskussionerne i Lagtinget præget af en manglende konsensus og adskillelse af det
økonomiske aspekt af fattigdom (fattigdomsgrænse) fra de sociale, kulturelle, individuelle,
relationelle og strukturelle aspekter, som hører til diskussioner om årsager til og konsekvenser af
fattigdom.
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3.2 Findes der fattigdom i Færøerne?

”Står det så dårlig til, som det er påvist?”
(Bjarni Djurholm, Fólkaflokkurin (Folkepartiet), L3)
Når den længe ventede og af mange ønskede ’viden’ udkommer med Betænkningen om en færøsk
fattigdomsgrænse,

sætter

nogle

koalitionspolitikere

spørgsmålstegn

ved

validiteten

i

betænkningens resultater, samt Hagstovans statistiske analyser af indkomstfordelingen i det
færøske samfund. Politikernes egen opfattelse af virkeligheden – af hvordan det sociale billede i
Færøerne ser ud – stemmer ikke overens med den virkelighed, som de statistiske undersøgelser
viser. Således sættes der spørgsmålstegn ved ’videnskab’ og fattigdommens omfang benægtes.
Bárður Nielsen, Sambandsflokkurin (Samhørighedspartiet) begrunder sine tvivl, med at påstå,
”at 95 % eller mere af Færøernes befolkning har det fantastisk godt. Vi lever i et
fantastisk land, vi har en fantastisk økonomisk frihed, de aller-allerfleste i samfundet
(…) Men desværre er der nogle som ikke klarer sig godt. Nogle af eget ansvar, mens
andre af givne forudsætninger, fordi de ikke har den rigdom, som de ellers havde
mulighed for, og som andre har. Men man kan ikke generalisere og sige at alle har det
så forfærdelig svært i dette samfund, og at vi bare tager fra dem og giver de andre osv.
Fordi det passer ikke. De allerfleste i Færøerne har det rigtig godt, også økonomisk.”
(L3)

En diskussion om fattigdommens omfang, kan være en måde at lede opmærksomheden bort fra
det egentlige problem. Det kan også være på grund af, at fattigdom kan anses at være pinligt for
en nation, som fokuserer på lighed og alles lige muligheder. Derfor er det nemmere at benægte
eller sætte spørgsmålstegn ved fattigdommens omfang, da fattigdom ikke burde kunne eksistere i
et velfærdssamfund som Færøerne. Fattigdom kan ses som en alvorlig anklage imod systemet,
men flere politikere prøver at frikende systemet for ansvar, ved at sætte spørgsmålstegn ved
fattigdommens omfang. I den omfang, der anses at være nogle få borgere som ikke har det godt i
Færøerne, lægges ansvaret på individet og familien.
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Bárður Nielsen (citat ovenfor) sætter spørgsmålstegn ved fattigdom, fordi ’de allerfleste i
Færøerne har det rigtig godt’. Dem som ’ikke klarer sig så godt’ er i situationen af eget ansvar
eller af andre ’givne forudsætninger’. Det vil sige, at fattigdom anses at være forårsaget af andre
faktorer, såsom sociale, kulturelle, sundhedsmæssige, eller måske skæbne, som så påvirker deres
økonomiske situation og fører dem til fattigdom og således negligeres også her strukturelle
faktorers mulige indvirkning. ’95 % af befolkningen har det fantastisk godt’ og de resterende 5 %
er dårligere stillede, fordi de ikke har grebet den ’rigdom, som de ellers havde muligheder for’.
Bárður Nielsen indikerer dermed, at fattigdom er selvvalgt – at de selv har valgt ikke at gøre brug
af den ’fantastiske økonomiske frihed’ de har til, at få den rigdom, som andre har. Heri ligger et
syn på arbejde, som værende den ultimative frihed til at opnå rigdom og frelse fra fattigdom.
3.3 Hvorfor er der fattigdom i et af verdens rigeste samfund?
Der drages på mange forskellige årsager til fattigdom, heriblandt skatteforhold, højt
omkostningsniveau, problematiske boligforhold, arbejdsforhold, specifikke sociale hændelser i
den enkelte persons eller families liv eller individers og familiers kulturelle eller sociale forhold.
Der er altså forskel på, om der fokuseres på strukturelle årsager, erhvervslivet, arbejdsmarked
eller årsager, som har med det enkelte individs sociale, kulturelle forhold eller helbredsmæssige
tilstand at gøre. Dertil er der forskel på hvilken målgruppe der fokuseres på, i forhold til hvilke
grupper anses ’vigtigst’ at hjælpe.

I følgende tre afsnit ræsonneres forskellige forståelser af hvad fattigdom skyldes, hvilke
konsekvenser den anses at have, hvordan den bekæmpes og hvem anses have ansvaret, og
inkluderer en vurdering af, hvilke logikker ligger bagved. Problemrepræsentationer kan indikere
en implicit hentydning til ansvarlighed, hvem har ansvaret for fattigdommens eksistens og hvem
har ansvar for at bekæmpe fattigdom. I debatterne ses tydelige distinktioner mellem anskuelsen af,
at ansvaret ligger hos det enkelte individ eller i samfundets indretning. Her er der forskel på fokus
på struktur eller individuelt agency (handlingsrum).

I debatten udtrykkes enlige forsørgere (og børn af enlige forsørgere) og arbejdsløse som særligt
udsatte grupper. Foucault (1982:208 i Bacchi 2009: 16) kalder denne inddeling af grupper og den
måde grupper af mennesker sættes i modsætning til hinanden for ’dividing practices’. Enlige
forsørgere sættes i opposition til to-forsørgerfamilien eller kernefamilien, og arbejdsløse i
opposition til beskæftigede. Ifølge Bacchi (2009) har disse opdelende praksiser specifikke formål
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for styring, som handler om, at man ved at stigmatisere en gruppe og fokusere på den som
målgruppe for politikken, indicerer og opfordrer til en ønsket adfærd blandt befolkningen, som
skal ligne den modstillede gruppe. Samtidig konstitueres disse målgrupper til at være selve
problemet, og opmærksomheden tages dermed fra de strukturelle og kontekstuelle faktorer, som
kan være med til at begrænse de omtalte individers handlingsrum. Ved at negligere de strukturelle
og kontekstuelle aspekter af problematikken, og ved at repræsentere de omtalte grupper som
problemet, sættes de politiske handlinger i at bekæmpe fattigdom i et lys som et filantropisk
arbejde, som skal udføres af politikerne. Således holdes de allerede eksisterende magtrelationer
ved lige, hvor de styrende beholder sin overlegenhed. I analysen af debatterne ses dertil styringens
forsøg på at indplante ønskede værdier og normer i sine borgere, for eksempel ansvarlighed,
aktivitet og arbejdsomhed. En normaliseringsproces, hvor endemålet er, at få så mange i arbejde
som muligt, for at sikre samfundet og dens økonomiske vækst og konkurrenceevne.
3.3.1 ’Det er samfundets skyld’

En årsagsforståelse i forhold til fattigdom, hænger sammen strukturelle faktorer. Det vil sige, at
der er politiske og økonomiske mekanismer i samfundsstrukturen som skaber ulighed og
fattigdom. Det kan være konkrete systemindretninger, men også strukturelle magtrelationer og
borgernes positioner. Fattigdom som anses at være forårsaget samfundsstrukturen, anses at skulle
bekæmpes ved at føre en anderledes politik og indrette samfundet på en anden måde, for
eksempel med omfordeling af skat.

Oppositionens lagtingsmedlemmer peger i stor grad på de, af dem sete, forkerte politiske
handlinger, som regeringen har gjort, som har forårsaget den voksende ulighed og antal
mennesker i fattigdom. Herimellem nævnes den skattereform, som regeringen indførte
umiddelbart efter indtræden i efteråret 2011 – den såkaldte ’fladskat’. Højtlønnede fik store
skattelettelser, mens lavt- og middellønnede fik en mindre skattelettelse. ”Et frontalangreb på det
solidariske nordiske velfærdsideal”, siger det socialdemokratiske lagtingsmedlem Hans Pauli
Strøm i et læserbrev i december 2011. Skattereformen gjorde, at de højest lønnede (med en
indtægt på over en halv million brutto om året) får mellem 3.000 og 7.000 kr. mere udbetalt om
måneden, mens dem som tjener 250.000 kr. eller mindre om året får op til 100 kr. (Strøm 2011). I
Lagtingsdebatterne om fattigdomsgrænsen er det især Høgni Hoydal, formand i Tjóðveldi
(Republikanerne), som lægger fokus på fladskatten, hvor han udtrykker sin bekymring om de
ringvirkninger reformen har givet, og vil give i fremtiden, for dem som ikke har fået flere penge
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mellem hænderne. Han påpeger at den er direkte årsag til den voksende ulighed i samfundet og
viser således en forståelse af fattigdommen i Færøerne er forårsaget af det politiske system og
værende af strukturel karakter:
”Der er ingen tvivl om, at den [fladskatten] vil have ringvirkninger med sig, og den
gør, at omkostningsniveauet og pristalsniveauet i landet vokser. (…) med den politik
som denne regering fører, så vil kløfterne vokse og vokse. (…) der er ingen tvivl om,
at omkostningsniveauet i landet vokser om den relative fattigdom for hver dag. Bare i
år bliver prisstigningen i Færøerne generelt 2,3 %. De mennesker, dem som ikke fik
skattelettelser (…) de sakker endnu mere bagud” (L2)

Færøernes høje omkostningsniveau bliver flere gange nævnt i debatterne, som årsag til at
mennesker i en økonomisk belastet situation, ikke har mulighed for at følge med resten af
samfundet. I 2010 lavede økonomen Heri á Rógvi en undersøgelse for den færøske
konkurrencestyrelse (Kappingareftirlitið), som viste at købekraften i Færøerne var 14 % lavere
end i Danmark, dvs. at færinger får 14 % mindre for sine penge, end de ville få i Danmark (Gaard
2010). Oppositionens medlemmer viser til, at det høje omkostningsniveau sammen med et lavt
lønniveau, gør det umuligt for, for eksempel en enlig forsørger, at leve i Færøerne: ”Vi har enlige
forsørgere i Færøerne, som lever i verdens dyreste land (…) og med et lønniveau, som er 22 %
lavere og så samtidig, skal klare at forsvare det samme som man skal i nabolandene” (Rigmor
Dam, Javnaðarflokkurin (Socialdemokratiet), L3). Som vist til i baggrundskapitel (Kap.2) har
Færøerne en ubalance i fra- og tilflytning, med en særlig mangel på kvinder. I flere omgange har
det været oppe i medierne, at det især er enlige forsørgere, som flytter fra Færøerne, fordi
lønniveau, og sociale ydelser, er bedre og højere i for eksempel Danmark, og
omkostningsniveauet er lavere, og dermed giver mulighederne for højere levestandard.

Mens oppositionen mener, at lønninger og sociale ydelser må forhøjes, når det er så dyrt at leve,
så peger socialminister Annika Olsen på, at årsagen til det høje omkostningsniveau kommer af
den manglende konkurrence på markedet, og at det er et stort problem. Heri ligger vigtigheden af
alles forbrugsmuligheder, da markedskræfterne og dermed økonomisk vækst, er afhængige af
forbrugere. Forbrug spiller en central rolle i nutidens samfund, både i forhold til social identitet,
kulturelle værdier og social hierarkisering. Da forbrug grundlæggende afhænger af økonomiske
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ressourcer, skaber økonomiske ulighed også ulighed i forbrugsmuligheder og adgang til
forbrugsregimet. Som følge af forbrugersamfundets udvikling er forestillingen om ’det gode liv’ i
dag er knyttet til både materielle og sociale forbrugsvarer, frihed til at vælge, og at gribe så mange
muligheder som muligt. Mennesker som ikke har adgang til ’det gode liv’ og som dermed ikke
opfylder sine ’pligter’ som forbruger har Zygmunt Bauman kaldt den ’defekte forbrugere’ (2002:
62). Høgni Hoydal tager også enlige forsørgere, som eksempel på oplevelse af eksklusion fra
forbrugersamfundet: ”Det [enlige forsørgere] er en gruppe, som vi har vidst længe har været i en
helt særlig situation. Med det moderne forbrugssamfund vi har i dag. Det er en gruppe, som slet
ikke har kunnet deltage i den forbrugsfest som var bare for få år siden” (L2). Enlige forsørgere
anses således som defekte forbrugere, som ikke lever op til sine pligter at forbruge, for at bidrage
til samfundets økonomiske vækst.

Ligesom forbrugsmarkedet, er arbejdsmarkedet et centralt marked i det moderne velfærdssamfund
– den bidrager med indkomst og dermed forbrugsmuligheder for den enkelte og til
skatteindbetalinger til staten. I forhold til ’arbejdende fattige’ er socialminister Annika Olsen
meget bekymret, og i den forbindelse ser hun fattigdom som et strukturelt problem:
”Mennesker på det almindelige arbejdsmarked lever i fattigdomsrisiko, det er et
kæmpe problem. Det skal også betale sig hos kassedamen i FK [dagligvarebutik] som
arbejder 40 timer om ugen. At hun føler, at hun har noget tilbage at leve for om
måneden. Og hvis vi ikke… Hvis vores system ikke er indrettet således at der er
forskel på at være på en social ydelse og gå ind i en aktiv ordning for siden at gå på
arbejdsmarkedet. Hvis du ikke har de incitamenter, de trappetrin i systemet i
samfundet, så har vi et kæmpe problem. Det skal betale sig at arbejde” (L3).

Annika Olsen taler ud fra en markedslogik, om incitamenter til at arbejde, hermed ses mennesket
som cost-benefit tænkende individer, som kun ønsker at arbejde, hvis det ’betaler sig’. Der
udvises en mistillid til borgerne. Annika Olsen anser ikke fattigdom at være produceret af
strukturelle årsager, undtagen når det handler om ’arbejdende fattig’. At hun anser arbejdende
fattige værende et ’kæmpe problem’ og dermed et større problem end fattigdom ellers, er tegn på,
at hun ser beskæftigede borgere som mere ’værdige’ end arbejdsløse. Disse aktive, uafhængige og
kompetente mennesker, som arbejder og dermed bidrager til og ’tjener samfundet’, må ikke
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opleve fattigdom. Derfor anses der at skulle gøres en ekstra indsats der, for det skal betale sig at
arbejde.
Modsat Annika Olsens markedslogiske tilgang til ’arbejdende fattige’ problematikken, taler
Eyðgunn Samuelsen fra Javnaðarflokkurin (Socialdemokratiet), om retten til og muligheden for at
arbejde fuldtid, hvis det ønskes:
”Så står man her og snakker om, at det skal betale sig at arbejde. Og det tror jeg, at
alle herinde er enige om. Men problemet er (…) er det man skaber forudsætninger for
i denne koalition. Vi har for eksempel 15-16-1700 personer, som arbejder deltid. 1400
kvinder ønsker at arbejde mere. Det ser vi i undersøgelserne hos Manntal
[folketælling]. Og her har været fuldt af forslag her inde, som har forsøgt at forbedre
den virkelighed. Og hvad sker med dem? De får afslag.” (L3).

Eyðgunn Samuelsen udviser en tillid til, at alle borgere som har mulighed for at arbejde, også
gerne vil. Enighed er om, at det skal betale sig at arbejde. Ud fra det, at alle har ret til at arbejde
og forsørge sig selv, skal det blot gøres muligt.

I Færøerne er der inden for fiskerierhvervet ret mange ustabile arbejder, da de afhænger af naturen
og
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Arbejdsløshedssikringen (ALS), som sikrer dem indtægt i tilfælde af manglende råvarer. Men
Edva Jacobsen fra Sambandsflokkurin (Samhørighedspartiet) påpeger, hvordan det mærkes ude i
bygderne, at der er mange mennesker som arbejder indenfor fiskeriindustrien: ”Når man lever ude
i et område, så føler man det utrolig meget, især der hvor der er mange timelønnede familier, hvor
vanskeligt mennesker har det, med at få det til at løbe rundt (…) det er meget vanskeligt der hvor
for eksempel en er på fiskefabrik og arbejder to dage denne uge og intet næste uge, og så igen den
usikkerhed.” (L1a)

En anden strukturel faktor, som anses at forårsage fattigdom er i forhold til bolig, hvor der er
skævhed i økonomiske fordele mellem at eje og leje. Bergtóra Hanusardóttir Joensen viser til den
uretfærdighed og skævhed som er i indretningen af det færøske samfund, især inden for
boligområdet: ”Dem som ikke har råd til, eller kan få finansiering til at ’sætte fødder under eget
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bord’, de har store problemer. Mens dem, som ejer hus får rentestøtte og de andre som ikke ejer
hus og har trangest kår, de skal betale skat som går til rentestøtte til dem, som ejer mest”(L1)

I og med, at det er svært at få lån til at købe bolig, hvis man ikke har en økonomisk sikkerhed, er
der mange økonomisk trængte, som bor til leje. Der er ingen boligsikring eller lignende til lejere i
Færøerne. Hvis man har købt en bolig og har lån i den, har man ret til rentestøtte. Det er mest
udbredt at bo i eget hus i Færøerne. Hvis man ikke kan få finansiering til det, er boligmarkedet
meget begrænset. Mange unge voksne flytter hjem til sine forældre igen efter afsluttet uddannelse
i udlandet. Flere forældre har ekstra rum eller en lejlighed i kælderen, til sine voksne børn at bo i,
når de er hjemme i ferie fra studiet og eventuelt når de flytter tilbage til øerne. I bogen Exit
Føroyar (2012) fortæller Katrin Apol om et nyuddannet par, som gik i banken for at spørge om
lån til huskøb. De blev mødt af bankrådgiveren med et spørgsmål, om de ikke kunne bo i
kælderen hos forældrene et stykke tid for at spare lidt penge op: ”Kælderlejligheden hjemme hos
forældrene er en virkelighed, som ret mange kender til, og det er virkelig et problem, at samfundet
er således indrettet, at det nærmest forventes, at forældre skaber rammerne for at få sine voksne
børn hjem igen, i stedet for at samfundet påtager sig den opgave” (Apol 2012: 91).

Kælderlejligheden er også en virkelighed for mange enlige forsørgere med begrænsede
økonomiske ressourcer. I en radiodebat (Rás2) umiddelbart efter Betænkningen om en færøsk
fattigdomsgrænse kom ud, udtrykker Sonja Jógvansdóttir, at problemet med enlige forsørgere og
børnefattigdom kan løses, eller i hvert fald mindskes betydeligt, med en meget enkelt handling –
at give forældrene flere penge. Problemet har altså ifølge Jógvansdóttir alt at gøre med penge og
afhænger kun af det regeringens prioriteringer: ”Giv dem flere børnepenge, så er problemet løst.
Det er så utroligt simpelt, at gøre en indsats der (…) Der er 1300 børn, Annika (…) Giver du
forældrene flere penge, så er de omstændigheder ændrede. Alle undersøgelser viser det og det er
meget mere simpelt…”. Annika Olsen siger sig ikke ønske at give flere penge til en hel
samfundsgruppe, fordi hun mener, at man så også giver penge til borgere, som ikke har brug for
det, og fordi det ikke giver nogen sikkerhed for, at man rammer dem, som virkelig har det svært
(Rás2). Det skal tilføjes at Annika Olsen, som socialminister fik sat børnefradrag til alle forældre
op i 2012. Men i denne forbindelse, udtrykker hun, at det ikke vil løse fattigdomsproblemet ved at
give forældrene flere penge, i og med, at det er mere ønskeligt at få dem, som mangler penge ud i
arbejde og blive selvforsynende: ”Der skal være personlig frihed til at tjene sine egne penge, være
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på arbejdsmarkedet og klare sig selv” (Rás2). Annika Olsen læner sig tydeligt op ad den
liberalistiske tankegang hvor man opererer med henvisning til at frisætte, stimulere og realisere
individers potentialer, med ønske om at skabe den selvstændige, aktive og selv-ansvarlige borger.
Samfundet indrettes efter et moralsk mønster – hvad man må, og hvad man ikke må, og
’passende’ handlinger, måder at være etc. I denne forstand anses ’normen’ i vores samtids vestlige
samfund som et frit og selvforsynende menneske, som dog i sin autonomi skal følge nogle
samfundsmæssige regler og love.

En stor undersøgelse i Norge viser, at forældrenes økonomi påvirker forældre-barn relationen
mere end forældrenes uddannelsesniveau (Elstad & Stefansen 2014). Denne gør op med tanken
om at forældrenes kulturelle kapital er det vigtigste i forhold til fattigdom, men det afhænger også
af, om man tænker på børnefattigdom i barndommen, eller om man ser på børnenes
fremtidsudsigter i voksenlivet.
3.3.2 ’Det er dine forældres skyld’

”Your first ressource is normally your parents, their wealth, their knowledge and their support”
(Therborn 2013: 49)

Meget af taletiden i debatterne handler om børn og vigtigheden i at lave politisk indsats på
børnefattigdom. Der synes at være en enighed tværs over det politiske felt, at børnefattigdom er
en fælles mærkesag. Flere gange kommer begrebet ’social arv’ til udtryk, og debatterne er præget
af et fremtidsperspektiv, det vil sige, at de snakker om hvilke konsekvenser børnefattigdom i dag
har for det fremtidige færøske samfund.

Alene det, at skille børnefattigdom fra voksenfattigdom er paradoksalt, da fattige børn er børn af
fattige forældre (eller andre omsorgspersoner). I den forstand kan børnefattigdom ikke eksistere
uden fattigdom blandt voksne, da børn er afhængige af voksne primære omsorgspersoner og deres
ressourcer. Dette afsnits indledende citat skal derfor forstås som, at børn primært er afhængige af
sine forældres ressourcer – både økonomiske, kulturelle og sociale – i barndommen, men det
betyder ikke, at børns fremtid er forudbestemt af disse. I udtalelserne om børnefattigdom i
debatterne, tegner der sig en forståelse af, at børns fremtid ubetinget er et resultat af forældrenes
ressourcer, og dermed gøres forældrene primært ansvarlige.
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Fattigdom anses af flere politikere i debatterne at skulle bekæmpes igennem den sociale arv, som
ses som en trussel for fremtidens færøske samfund: ”I kampen mod fattigdom, skal vi sigte højere
end bare med social tilskud at hjælpe borgere op til en fattigdomsgrænse, eller lige over en
fattigdomsgrænse. Det er det langsigtede arbejde med et velfungerende uddannelsessystem, som
er med til at bryde den negative sociale arv” (Annika Olsen, L3).

Anvendelsen af begrebet social arv er ofte upræcis og forståelsen af begrebet bliver ikke
ekspliciteret. Hvorimod fattigdomsbegrebet er blevet diskuteret fra mange forskellige vinkler i
debatterne, er der ingen som sætter spørgsmålstegn ved begrebet social arv og dens betydning.
Der er en stiltiende accept af de forestillede forståelser bag begrebets indehold, som en
naturlighed eller noget absolut. Spørgsmålet er så hvilken betydning politikerne tillægger
begrebet. Der synes at være en forståelse om dens ordrette betydning, at sociale egenskaber arves
fra forælder til barn. Begrebet tillægges i debatterne også den ladede betegnelse ’negativ’, og her
indiceres således, at det er forældrenes negative sociale kendetegn som nedarves til børnene.

Sirið Stenberg, Tjóðveldi (Republikanerne) viser til videnskab i argumentation for at det, som
forårsager fattigdom er noget man har fra man bliver født. Der antydes til individuelle sociale og
kulturelle kendetegn hos forældrene, som føres videre til børnene og automatisk fører til, at
børnenes fremtid er begrænset. Deres fremtid er skæbnebestemt af deres ’lod’ i et socialt lotteri:
”Så er det bevist, at børn i fattigdom, som regel er i større social fare og er mere
udsatte for at have negativ social arv, som kan være en alvorlig konsekvens [af
fattigdom]. Også er sandsynlighederne for, at disse børn får en meget værre
uddannelse end andre, de er ret… De er store. Og dermed bliver udsigterne for et godt
voksenliv afskåret allerede i barndommen, fordi at forældrene er fattige. Så det er
netop det, som forskning viser, at det varer i generationer. Det, at du er født ind i en
fattig familie, allerede der er udsigterne for, at du får en uddannelse, værre” (L3)

Begrebet social arv kan imidlertid ikke stå ubestridt her. Oprindeligt introducerede den svenske
psykiater Gustav Jonsson begrebet i sin doktorafhandling i 1967. Jonssons undersøgelse ’viste’ at
børn arver forældrenes afvigende indbyggede egenskaber og at afvigelse – på samme måde som
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genetisk arv – og at den akkumuleres gennem generationer – modsat genetisk arv (Ejrnæs 2011).
Morten Ejrnæs (2011) påpeger dog, at Jonssons konklusioner er misvisende ud fra det data han
havde. Der var ifølge Ejrnæs intet grundlag for i Jonssons undersøgelse, at påstå at social arv af
problemer er en generel tendens. Siden 1967 er begrebet meget anvendt og der synes at være en
almengyldig forståelse af fænomenet som en forudbestemt transmission af sociale ’gener’ fra
forælder til barn. Men begrebet har andre underliggende betydninger. En betydning er, at hvis
børn i barndommen udsættes for belastende vilkår, så pådrager det dem problemer senere i livet.
Dertil anvendes begrebet ofte i forhold til menneskers uddannelsesmæssige og sociale placering i
samfundet, hvor forklaringen ligger i forældrenes kulturelle og sociale kapital. Ejrnæs (2011)
lancerer i den forbindelse to andre begreber, ’risikofaktorer i barndommen’ og ’strukturelt
betinget chanceulighed’, som erstatning for ’den sociale arvs’ generaliserende og konnoterede
absolutte karakter, ligestillet med genetisk arv. Risikofaktorer og chanceulighed bør ifølge Ejrnæs
ikke forveksles, eller komme under en og samme betegnelse, da de har forskellig betydning og har
til formål at forklare forskellige fænomener. Begreberne indeholder begge, modsat ’social arv’, en
uvished i forhold til udsigter for det enkelte individs fremtid, i og med at risiko og chance
fremhæves.

Problemet med anvendelsen af begrebet social arv i politik, eller for så vidt overhovedet, er altså
dens flertydighed. En manglende forklaring på hvordan det forstås, når det kommer til udtryk i
politik, gør at politikerne kan reproducere en forkert opfattelse af begrebet. ’Social arv’ er en
tankefigur, hvor ordet arv sammenstilles med noget naturligt, en determineret skæbne man fødes
ind i. Mennesker er et resultat af forældrenes biologiske gener, men der er intet belæg for, at
forældrenes sociale eller kulturelle ressourcer arves, og dermed er forudbestemt for barnet, før det
er født. At forældrenes socioøkonomiske situation påvirker barnet igennem opvæksten er der
derimod ingen grund til at betvivle. Det betyder dog ikke at man kan vide hvordan eller hvor
meget forældre påvirker børns fremtid, da det er meget individuelt.

Ejrnæs (2011) argumenterer for, at chanceulighed er et strukturelt betinget fænomen, som kan
forklare uddannelsesforskelle og forskelle i social position i samfundsstrukturer. Mennesker anses
at have ulige livschancer, men kausaliteten er ikke ubetinget tilknyttet forældrenes ressourcer. På
samme måde kan belastningsfaktorer i barndommen øge risikoen for individuelle fremtidige
sociale problemer. Disse teorier kan dog ikke stå alene i et forsøg på at forklare menneskers
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problemer eller sociale position, da det er individuelt, og der er utallige faktorer, som kan spille en
rolle. Men anvendelse af samme begreb om tre forskellige fænomener anses af Ejrnæs især
problematisk, da chanceulighed og risikofaktorer har en vis empirisk evidens, mens teorien om
arv af sociale problemer er en myte.

Ifølge socialminister Annika Olsen er det ikke nok at give økonomisk støtte til fattige, men for at
bekæmpe problemet, skal der kigges fremad og arbejdes for at bryde den sociale arv med
uddannelse og sikring af kompetente og selvforsynende arbejdere, med høj aktivitet:
”al forskning viser at uddannelse også er den betydeligste forhindring for fattigdom,
og for et velfungerende og fleksibel arbejdsmarked, med en høj arbejdsaktivitet, hvor
vi som myndighed støtter op om, at arbejdsmarkedet rummer alle, således at hver
enkelt borger får mulighed og incitament at komme ud på arbejdsmarkedet og få en
almindelig lønindkomst. Det er dette, som i længden er en bedre løsning – både for
borgeren og for samfundet. (…) Foretag, som fundamentalt forebygger fattigdom, skal
således grundfæstes bredere end alene på det sociale område. Det skal gøres med en
sammensat arbejdsmarkeds-, uddannelses- og socialpolitik.” (L3)

Fokus på uddannelse, som en løsning på fattigdom, med hensigt at få så mange som muligt ud på
arbejdsmarkedet er en liberal tankegang. Der ligger en antagelse om, at uddannelsesområdet
producerer kompetente og autonome borgere, med en konkurrenceevne i forhold til resten af
samfundet. Ønsket er at skabe en bestemt subjektivitetsform som lever op til en ønsket
samfundsmæssig norm og uddannelse ses som ’normaliseringsinstitution’. Her spiller den
’produktive magt’ ind, som Bacchi påpeger, er magt ”not so much a matter of imposing
constraints upon citizens as of ’making up’ citizens capable of bearing a kind of regulated
freedom” (Rose & Miller 1992: 174 i Bacchi 2009: 58).

Uddannelse kan i denne henseende enten ses som et vigtigt element i at fremme social mobilitet
og dermed som et værktøj til at bekæmpe ulighed og fattigdom eller som en institution som
(re)producerer sociale hierarkier i samfundet (Bacchi 2009). I den førstnævnte ses uddannelse
som lige muligheder for alle, og som en udvej for fattige at klare sig godt i samfundet og kan
dermed ses som en befriende instans. Ud fra den anden anskuelse er uddannelse en institution,

53

som bekræfter strukturel ulighed både inden for institutionen og i samfundet ved at adskille de
’skabte’ elite-grupper fra ’andre’ – uden uddannelse.

Det endelige mål med uddannelse er, ifølge Annika Olsen, at producere arbejdskraft. Arbejdskraft
er med til at sikre økonomisk vækst og samfundets internationale konkurrenceevne, samt
selvstændighed og frihed for det enkelte individ. Ved at give alle borgere mulighed for deltagelse
i uddannelse og dermed indsamle kompetence, kan man få dem til at se sig selv som agenter i
deres egen frigørelse fra fattigdom. Det individuelle ansvar fungerer som en slags kontrakt,
indeholdende rettigheder og pligter inden for en konstruktion af medborgerskab. Med denne
forståelse af uddannelse som løsning, bliver mangel på uddannelse set som et problem, den
sociale struktur i samfundet affirmeres, uddannede er samfundets ’vigtigste ressource’ og
ufaglærte kan dermed komme til sejle endnu længere bagud.

At socialpolitikken ikke skal stå alene i bekæmpelsen af fattigdom, men allieres med uddannelsesog arbejdsmarkedspolitik, ses som en negligering af den økonomiske betydning fattigdom har her
og nu. Et af velfærdsstatens kendetegn er, at alle sociale ydelser skal være tilstrækkeligt høje,
således at ingen marginaliseres socialt eller økonomisk ved at være på offentlig forsørgelse. At
udligne

klassernes

ulige

positioner

og

sikre

social

integration

mellem

forskellige

samfundsgrupper var et af velfærdsstatens oprindelige kendetegn. Men i denne forståelse af, at
ansvaret i lige høj grad pålægges arbejds- og uddannelsesområderne, går man væk fra et af
velfærdsstatens grundprincipper.

De langsigtede effekter er i fokus, og politikernes interesse og argumentation for at prioritere og
bruge penge på børn, bygger på en logik, hvor det ses som en investering i samfundets fremtid.
Dermed udelukker de, hvad fattigdom betyder for det enkelte barn i selve barndommen. ÍMGTs
(2012) interviewundersøgelse viste, at børnene er optaget af det, at de er ’anderledes’, ikke er
deltagende og at de oplever mobning. Mobning har en stigmatiserende effekt, og stigmatisering
hos børn og unge er meget alvorligt, da de er midt i deres identitetsudvikling, og det kan således
mærke dem for livet (Lister 2004). Den vigtige fremtids’ressource’ som børn betragtes at være,
afviser dertil den kendsgerning, at børn koster i barndommen, og således må forældre have
tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at opfostre børn. Bergtóra Joensen påpeger også
konsekvenserne for børn, som lever i fattigdom, men udtrykker, at børnenes sociale situation
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afhænger af forældrenes økonomi: ”hvor grænsen går for, hvornår børn bliver socialt
ekskluderede (…) familiens økonomiske situation gør, at de ikke har mulighed for at deltage i
sociale arrangementer ligesom deres venner” (L1a)
Adskillelsen af børnefattigdom fra fattigdom ellers, udgør to kategorier – børn og voksne. At
kategorisere børn og voksne i to grupper hentyder, at børn og voksne er uafhængige af hinanden,
at de skal have forskellig behandling og har ulige værdi: ”Lige det der med børnene, synes jeg er
det største problem. At en 40-årig ikke har det nyeste af det nye, det har intet at sige. Eller i hvert
fald meget lidt at sige (…) Børnene er det store problem. Hvis de ikke har nok af det
almindelige… Man behøver ikke tænke så meget på de andre” (Henrik Old, Javnaðarflokkurin
(Socialdemokratiet), L2). ÍMGT (2014) har påpeget, at de dårligst stillede familier, som har fået
hjælp fra organisationen lever for 20 kr. om dagen per person i husholdningen. Det giver hverken
forældre eller børnene mulighed for at får ’det nyeste af det nye,’ og rækker nok ikke engang til at
dække basale nødvendigheder. Folderen, som ÍMGT gav ud i 2012 viser også hvordan forældre
prioriterer børnene frem for egne behov. Ud over at leve i en belastende situation økonomisk, er
fattigdom skambelagt, både i forhold til ikke at have eller kunne give sine børn lige muligheder
som deres jævnaldrende, men også i forhold til følelsen af, at have mislykkedes som forælder.
Udsigten for at kunne gøre noget ved det, er dunkel, på grund af manglende økonomiske
ressourcer. Denne begrænsning kan opleves som en ufrihed både socialt og geografisk. At føle sig
mislykket som forælder og den skam som det indebærer, kan få forældre i økonomisk trange
vilkår til at føle sig uønsket af samfundet.

Ved at indramme al fattigdom som børnefattigdom, naturaliseres, som sagt, afhængighed mellem
børn og voksne, og antagelsen om at forældrene er skyldige i børnenes fattigdom befæstes. Dertil
holder et fokus udelukket på børnefattigdom os i et følelsesmæssigt tankesæt af medlidenhed og
redning af børnene. Denne antagelse tilslører de strukturelle begrænsningers indvirkning på
forældrenes liv. Det målrettede fokus på forældrekompetencer kan forstærke den stigmatisering
og kulturelle subordination som forældrene og børnene allerede lever i (Wiegers 2002). Dertil kan
anvendelsen af begrebet social arv have en funktion, som udvisker eventuelle strukturelle årsager
til fattigdom, da det kan være nemt at ’skylde’ på den sociale arv, som eventuelt forsvar for at
fattigdomsudviklingen i samfundet ikke går den rette vej.
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Økonomisk belastede forældre pålægges implicit i debatterne en skyld og der skabes en mistillid
til deres kompetence til at tage vare på sine egne børn. Det viser hvordan fattigdom antages at
være forårsaget sociale, kulturelle og/eller sundhedsmæssige kendetegn hos forældrene og en
anskuelse af fattige, som inkompetente og uansvarlige.
3.3.3 ’Det er din egen skyld’

I sammen boldgade som forrige afsnit handler fattigdom i denne forståelse om individers sociale,
kulturelle eller helbredsmæssige kendetegn. Men her tales der ikke kun om børn og forældre, men
om alle fattige, som en kategori forskellig fra ikke-fattige. Dertil er der tale om en kulturorienteret
fattigdom, som at alle fattige kan indberettes under en bestemt slags kultur eller måde at være på,
som er afvigende fra ikke-fattige. Fattigdom ses således som selvforskyldt, da den er forårsaget af
en bestemt kultur, som er præget af uansvarlighed, uduelighed og/eller uvilje til at klare sig selv.

Helgi Abrahamsen, Sambandsflokkurin (Samhørighedspartiet) antyder, at nogle mennesker bare
er uduelige i forhold til at styre sin økonomi: ”Vi ved også det, at nogle mennesker klarer sig godt
med næsten ingen indtægt, mens andre aldrig får det til at hænge sammen, uanset hvor meget de
tjener” (L1a). Ansvaret lægges her på det enkelte individs karaktertræk og manglende kompetence
til selvforvaltning. Udsagnet indikerer, at uanset hvor meget staten giver nogle mennesker i
velfærdsydelser, så vil de aldrig komme ud af fattigdom. Det antages at hænge sammen med deres
personlige egenskaber, som økonomisk uansvarlige, og de anses dermed ikke værdige til at få
hjælp.

Annika Olsen udtrykker herunder sin forståelse af fattigdom ved at sætte spørgsmålstegn ved, om
man skal anvende begrebet fattigdom, i den forstand at fattigdom er mangel på økonomiske
ressourcer. Annikas forståelse af fattigdom handler ikke kun om penge:
”Jeg ved ikke om man altid skal bruge ordet fattigdom. Det er i hvert fald familier,
som har det svært. Det kan være mange forskellige omstændigheder. Det kan være
sygdom. Det kan være alle mulige andre omstændigheder, end bare penge. Så jeg
synes også, at når man taler om fattigdom, så synes jeg også at man skal diskutere
hvad er et værdigt liv. Vi glemmer ofte det aspekt. Altså vi tænker rigtig meget om
ydelserne, og pengene og udgifter og indtægter. Men det kan sige meget lidt om
værdierne hos den enkelte. Hvad et værdigt liv er for et enkelt menneske? Hvad er det
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for potentiale vedkommende har? Hvad er det for ressourcer vedkommende har at
tilbyde? Og så videre. Jeg synes, at vi skal fokusere også på det.” (L2)

Det som beskrives ovenfor, er hvad inden for fattigdomsforskning betegnes som kulturel eller
åndelig fattigdom. Udtalelsen handler ikke om økonomisk fattigdom, men om manglende eller
’forkerte’ kulturelle ressourcer hos den enkelte. Det bruges til at se på hvad vedkommende har at
tilbyde samfundet. Det handler altså om det enkelte individs bidrag til samfundet og ikke så meget
om hvad et værdigt liv er for den enkelte. Bidrag til samfundet, altså arbejde, anses som et
værdigt liv.

Ved at se fattigdom som et kulturelt fænomen, anses den at være forårsaget og produceret af
sociale og miljømæssige faktorer, som enten internaliseres igennem det omgivelser man lever
eller færdes i og de mennesker man omgås eller reproduceres gennem generationer (jf. social arv i
forrige kapitel). I denne forståelse ses kulturelle ressourcer at forårsage økonomisk fattigdom.
Individer antages at have taget dårlige livsstilsvalg, og selv om de har haft muligheder, som alle
andre til for eksempel uddannelse, så påvirker deres kulturelle baggrund så meget, at de ikke er i
stand til at bruge mulighederne. Her anses det offentlige, at skulle hjælpe hvert enkelt menneske i
kulturel fattigdom, at finde frem til og få dem til at bidrage med de ressourcer, de har at byde på.
Det handler om at se på alle muligheder til at bidrage i det enkelte individ. Hvert enkelt individ,
som får noget fra staten, skal også yde (’Man skal yde for at nyde’). Der indgår en mistro til
borgerne om, at hvis de fik lov, så ville de hellere gerne ’nyde uden at yde’.

I USA er begrebet velfærdsafhængighed (welfare dependency) meget anvendt som ramme i
debatter om ulighed og fattigdom. Fraser og Gordon (1994) har lavet en såkaldt genealogisk
undersøgelse af begrebet. Undersøgelsens hovedpunkter i forhold til de negative konnotationer til
afhængighed er at uafhængighed er tilknyttet lønnet arbejde og afhængighed dermed med alt
andet – dvs. at alt andet slags arbejde benægtes betydning. Dertil er begrebet inden for medicin og
psykologi patologiseret, således at velfærdsafhængighed sammenstilles med andre slags
afhængigheder, så som narkomani, alkoholisme og ludomani. Afhængighedssygdomme, som man
ønsker behandlet. Således impliceres, at velfærdsafhængighed skal behandles, og dermed er det
selve individet det er ’galt med’.
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I en offentlig skrivelse fra Almannamálaráðið (Socialministeriet) i forbindelse med
Børnerettighedsdagen i november 2014, lægger Annika Olsen, socialminister, et særligt fokus på,
at man vil undgå at familier bliver afhængige af sociale ydelser i bekæmpelsen af fattigdom: ”Det
første mål skal være, at støtte fattige familier, så de kan komme ud af fattigdommen, således, at de
kan klare sig selv og ikke være bundet af sociale ydelser” (Almannamálaráðið 2014b: 14).
Velfærds-uafhængighed ses som det første mål i bekæmpelsen af børnefattigdom. Nedenfor
stående udtalelse viser også ønsket om at dem ’der har mistet tilknytning til arbejdsmarkedet’ – og
dermed er velfærdsmodtagere – skal have hjælp (behandling) til at komme ind på arbejdsmarkedet
igen – for at undgå at de bliver (mere) afhængige.
”Manglende adgang til arbejdsmarkedet er en anden hovedårsag til ringe økonomiske
vilkår. Dertil er det værd at nævne, at vi lige har vedtaget lov om arbejdsfremmende
tiltag, som skal give Almannaverkinum [socialforvaltningen] flere og bedre redskaber
til at hjælpe borgere, som har mistet tilknytning til arbejdsmarkedet, tilbage på
arbejdsmarkedet. (…) Vores mål er, at alle får samme mulighed, at være virksomme
og at være selvforsynende.” (Annika Olsen, L2)

Selvforsyning og aktivitet stilles op imod velfærdsafhængighed. Man er bange for, at
afhængigheden af velfærdsgoder er tiltagende. Velfærdsafhængighed anses at producere
utilstrækkelige og dysfunktionelle mennesker, og offentligt ydet velfærd uden forpligtelser
betragtes som et slags disincitament til at arbejde eller uddanne sig, fordi man dermed tillader
velfærdsmodtagere at være afhængige og dovne. Med markedslignende tiltag og redskaber skal så
mange som muligt arbejde, hvorved arbejde også ses som løsningen på (kulturel) fattigdom. Dette
gøres med ’arbejdsfremmende tiltag’, for eksempel aktivering, forebyggende indsatser,
myndiggørelse, hjælp til selvhjælp, samt med at sikre, at der altid er økonomiske incitamenter i at
arbejde i forhold til at være på velfærd. Incitament ses altså som en slags motivationsfaktor, som
bruges som styringsredskab i at forsøge at få mennesker at handle på en ønsket måde – at arbejde.
Bagved ligger et ønske om at få mest ud af alle borgere for samfundets økonomiske vækst og
ønsket om de ’frie’ borgere. Alle skal arbejde for sin forsørgelse og holdes aktive, også
mennesker med nedsat arbejdsevne. Det efterstræbte borgersubjekt er selvforsørgende og
selvhjulpet og uafhængig, og det skal ske gennem styring til selvstyring. Selvstyring sker ud fra,
hvad vi antager for sandhed om hvem vi er, hvilke aspekter af vores eksistens vi bør arbejde med,

58

ved hjælp af hvilke midler og med hvilket mål for øje, og disse sandheder om hvem vi ’burde’
være, udspringer fra samfundets ’normer’ og igennem styring. ”Empowerment-programmer er
særlig tydelige eksempler på de aktuelle liberale styringsrationaliteter, der søger at
operationalisere de styredes selvstyrende kapaciteter i forfølgelsen af styringsmål” (Dean 2006:
123). Styring er altså en aktivitet der former aktørernes handlefelt og således søger at give
friheden form.

Arbejde anses, indenfor den påpegede forståelse af fattigdom, som spillende en central og
værdifuld rolle i at opnå disse ønsker, både for samfund og det enkelte individ. Det enkelte
individs bidrag til samfundet, bidrager til samfundsøkonomien og en bedre kollektiv ’arbejdsetik’,
og arbejde bidrager til bedre selvværdsfølelse hos den enkelte. Men ønsket fremmes ikke gennem
tillid, men gennem kontrol og tvang. Man bliver for eksempel straffet med at miste sine dagpenge,
hvis man ikke møder op til aktivering, og der følges jævnligt op på enlige forsørgere, for at se om
de reelt er enlige og dermed berettigede til at få ydelse. Denne kontrol kan for det enkelte individ
virke ydmygende og uværdig. Derudover kan disse tiltag være med til at fastholde eksisterende
strukturer og magtrelationer, ved at fastholde velfærdsafhængige i en underordnet position ved at
pålægge dem særlige krav og regler.

Det menneskesyn som er beskrevet i dette afsnit er præget af et liberalistisk forestilling, hvor
mennesket enten ses som ‘vælgende subjekter’ – dem som klarer sig selv – eller ‘passive
subjekter, som er formede af deres verden igennem for eksempel opvækst eller i det miljø de
færdes. Indstillingen til ethvert menneske er dog, at de inderst inde er økonomisk, ’cost-benefit’
tænkende. De vælgende subjekter ser fordelene ved at arbejde, mens de passive subjekter, hellere
undgår at arbejde, hvis de ikke mener at det ’betaler sig’. I disse sidstnævnte ønsker man at
forcere den egenskab, man mener ligger i alle mennesker frem, som handler om at ’enhver er sin
egen lykkes smed’. De passive subjekter antages således at være ’forkerte’ og have brug for hjælp
til rehabilitering. Det sker igennem styring, som for eksempel aktivering eller forebyggende
interventioner, med målet om at ’normalisere’ og disciplinere, og således ’producere’ autonome
og selvforsynede borgere og få alle at passe ind i den politisk og historisk bestemte
samfundsmæssig norm.
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Ud fra et mere socialistisk menneskesyn vises der tillid til, at ethvert menneske ønsker at bidrage
til samfundet og sit eget liv, ved at arbejde. Men der anses, at være strukturelle faktorer som
hindrer dette i at ske (se Kapitel 3.3.1). Med velfærdsstatens opkomst – ’i den sociale integrations
tjeneste’ – var et af grundprincipperne, at sikre alle mod tab af disponibel indkomst i tilfælde af
sociale begivenheder, som for eksempel sygdom, arbejdsulykke, alderdom. I dag er velfærdsstaten
udviklet til at være mere karakteriseret som en serviceydelses instans og arbejdsmarkedsdeltagelse
er som sagt centralt. Velfærdsstaten kendetegnes måske mere af en ’workfare’-stat. Tilslutningen
til den nye lov om arbejdsfremmende tiltag, hvor alle lagtingsmedlemmerne stemte for, viser at
der er politisk enighed om denne kurs.

Denne debat tyder på at flere er gået tilbage til begreberne værdigt og uværdigt trængende og at se
fattigdom som selvforskyldt. Sociale ydelser bliver ikke set som en rettighed, men noget man skal
gøre sig fortjent til – hvis ikke man er ’værdig fattig’, det vil sige at man er så dårligt stillet af
helbredsmæssige årsager, at der absolut ingen mulighed er for at arbejde. Der skelnes mellem
’dem, som gerne vil, men ikke kan’ arbejde og ’dem som kan, men ikke vil’ arbejde. I den første
kategori forsøger man alligevel, at få alle de sidste rester arbejdsevne til gode, ved for eksempel
ordninger om tilpassede arbejdstiltag til borgere med nedsat arbejdsevne. For at få normen om at
’man skal yde før man skal nyde’ igennem, stilles der krav til arbejdsløse og fattige. Den
ultimative værdighed, ses som deltagelse på arbejdsmarkedet. Staten anses dog stadig at have et
større ønske om lighed end markedet, i og med at markedsprincipper ikke yder retfærdighed, men
primært går ud på konkurrence.
3.4 Statens ansvar at bekæmpe fattigdom
Der er ret bred enighed i debatterne om, at staten har et ansvar i at sørge for at fattige kan få
værdige levevilkår og at fattigdom skal bekæmpes. Nogle tillægger dog også de enkelte individer
en del af ansvaret, og sætter spørgsmålstegn ved fordelingen af ansvar mellem stat og borger. Der
kan identificeres to forskellige måder at tænke på statens ansvar, at hjælpe fattige og bekæmpe
fattigdom – ud fra en økonomisk eller en moralsk logik. Inden for den økonomiske logik
fokuseres der på hvordan fattigdom påvirker samfundsøkonomien, hvor målet er samfundsmæssig
effektivitet og vækst, og inden for den moralske logik er fokus på fattigdommens indvirkning på
det enkelte menneskes liv. Mens den moralske logik taler direkte til følelser af solidaritet,
retfærdighed, lighed og medmenneskelighed, indrammes den økonomiske logik i nogle tilfælde
også i den moralske, i og med at der udtrykkes ønske om at hjælpe menneskene ud af
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fattigdommen. Disse to antagelser passer sammen med Jørgen Elm Larsen & Magnus Skovrind
Pedersens (2014) opdeling af argumenter for hvorfor fattigdom bør bekæmpes. De intriniske
grunde, hvor fattigdom altid anses at være uretfærdig, da den antages at være forårsaget af
faktorer, som individer ikke har herredømme over, for eksempel strukturelle faktorer. Og så er der
de instrumentelle grunde, som fokuserer på fattigdommens negative konsekvenser for samfundet
og resten af befolkningen.

Den økonomiske logik passer meget godt sammen med vores samtids diskursive og institutionelle
neo-liberalistiske kontekst, hvor det primært handler om økonomisk vækst, effektivitet og
individers autonomi. Dette ses i socialminister, Annika Olsens beskrivelse af Landsstyrets ønsker
i kommissoriumet til arbejdsgruppen, som er sat til at lave betænkningen om en færøsk
fattigdomsgrænse:
”Et af hovedmålene med vores velfærdssamfund er at forebygge, at borgere i
Færøerne lever i fattigdom. Dertil er det Landsstyrets ønske, at alle borgere skal få
mulighed for et virksomt og selvstændigt liv. Vi erkender, at den personlige velfærd
og muligheden for et virksomt og selvstændigt liv i en vis grad er knyttet til
økonomisk frihed hos familier og individer.” (Bilag 3)
Måden den enkeltes økonomi kun ’i en vis grad’ anses at være knyttet til personlig velfærd og
muligheden for et virksomt liv, viser tilbage til hvordan højreorienterede politikere ikke ser
fattigdom som værende manglende penge, men manglende kompetencer til at få et virksomt og
selvstændigt liv. Og det er således det, de primært skal hjælpes til at få – bedre kompetencer, så de
kan få mulighed for et virksomt og selvstændigt liv, som i denne forståelse er lig med personlig
velfærd.

Hans Pauli Strøm, Javnaðarflokkurin (Socialdemokratiet), lægger særlig vægt på vores
medmenneskelige ansvar: ”Fordi dette handler om mennesker i vores samfund” (L1a). Han bruger
dermed muligheden at gøre alle borgere ligestillede – vi er alle mennesker – og dermed taler han
til vores følelse af fællesskab, samhørighed og solidaritet. Bjarni Djurholm, Fólkaflokkurin
(Folkepartiet) lægger derimod vægt på, at man skal passe på med at påtage sig for meget ansvar
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og gøre alle, som ikke har det nemt, til klienter i velfærdsstaten. Han understreger at mennesker
også er ansvarlige for sin egen situation.
”Ja, det er en af de øverste opgaver hos os i Lagtinget, at sikre at så mange som muligt
i samfundet kan have det så godt, som os der sidder her. Og det har mange. De
allerfleste har det umådelig godt. Det vil sige, nogen kunne have det bedre. Nogle
ordninger kunne være betragteligt bedre. Men man skal passe på, at man ikke
klientgør alle, bare fordi det ikke altid går så nemt. Det er nemlig således, at vi også
har et vis selvansvar eller medansvar for vores liv” (L3)

Bjarni Djurholm betoner de fattiges individuelle ansvar, og dermed ser han fattigdom som delvist
selvforskyldt. Men der er en spænding mellem hans moralske ansvar som politiker og den
individuelle autonomi og agency, som en slags pligtetik frem for en rettighed. Han påtager sig
selv og sine kolleger samtidig pligt til at så mange som muligt får det lige så godt som
Lagtingsmedlemmerne. Udsagnet er et udtryk for den magt, som de styrende har, og er en
befæstning af de fattiges underordning.

En diskussion omkring forholdet mellem statens ansvar og borgerens ansvar, ønsker Annika
Olsen at få op, da ”dette er grundlæggende politiske spørgsmål, fordi vi kan spørge, hvor meget
ansvar skal pålægges samfundet, hvor meget ansvar skal pålægges den enkelte borger?” (L3). Det
samme gør Bjarni Djurholm, igen, ved at spørge ”hvor langt kan samfundet strække sig? Det er
spørgsmålet” (L3) Det synes at være enighed mellem de to, at samfundet ikke skal hjælpe ’for
meget’, da de ønsker, som vist til i foregående afsnit (Kapitel 3.3.3), ikke kan opnås. Der synes at
ligge en bagvedliggende antagelse af velfærdsydelser som en almisse, og en medfølgende
bekymring om, at staten giver uden at få, og at mennesker således kan komme til at udnytte det,
hvis der ikke er forpligtelser pålagt dem.

I oppositionen er der fokus på politikernes eget ansvar. Rigmor Dam, Javnaðarflokkurin
(Socialdemokratiet) påpeger derimod det store ansvar som følger med, at stille op Lagtingsvalg og
melde sig til at være med til at styre hele befolkningen: ”Hvad er det egentlig man gør, når man, ja
lad mig lige gå ind og byde mig frem til at kunne styre landet og tage andre folks skæbne på mine
skuldre, fordi jeg er med til at bestemme den (…) at kæmpe imod uretfærdighed. Det at værge de
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svagestes vilkår” (L3). Retfærdighed og en passende levestandard for alle er grundlæggende
velfærdsidealer, og deri er der stor forskel på almisse og rettighed. Hvor rettigheder, skal sikre
alles ligebehandling og ligeret.

Færøerne er i nogen grad et mere traditionsbundet samfund, end landene nabolandene. I og med at
det er et meget lille samfund og de menneskelige relationer er tættere end i store samfund, bliver
familien og civilsamfundet ofte taget frem som et naturligt element i forbindelse med at hjælpe
hinanden. Det er almindeligt, som vist tidligere, at voksne bor hos sine forældre i korte eller
længere perioder. Og det er en almindelig opfattelse, at hvis man som ung voksen kommer i
økonomisk knibe, så hjælper familien til. Den bygger på en forestilling om stærke familiebånd og
familien betragtes som den primære ansvarlige for at hjælpe, og først når den mulighed ikke er
tilstede eller brugt, så træder det offentlige til. Denne tankegang anses at være ret konservativ, og
bygger på forestillingen om den hjemmegående husmor og kernefamilien som ideal. Sirið
Stenberg, Tjóðveldi (Republikanerne) viser til denne tankegang, med at en løsning for enlige
forsørgere, som har det svært økonomisk kan være, at ”Nogle kan også flytte hjem til sine
forældre, hvis de har ulighed for det” (L3). Som vist tidligere (Apol 2012), er det en almindelig
opfattelse blandt færinger, at forældre står til rådighed med bolig, til sine voksne afkom. I ÍMGT
(2012) folderen viste flere, hvor afhængige de er af sin familie og venner, og uden dem kunne de
ikke klare sig. Men de viste også hvor nedværdigende og skamfuldt det var at være afhængig af
andre, når man selv er voksen. Denne anskuelse og tro på, at forældre eller anden familie eller
venner støtter dem som er i nød, er at frasige samfundet for en del af ansvaret og negligering af
fattigdom. I civilsamfundet er der velgørende fællesskaber, som tager ansvaret at hjælpe på sig.
Disses eksistens er også en kritisk stemme i samfundet og de fungerer som medspillere i
politikken. På den anden side, kan de også fungere som en støtte i nogle politikeres frasigelse af
ansvar i kampen mod fattigdom. Som Sirið Stenberg påpeger er de frivillige organisationer et
bevis for, at staten ikke har levet op til sin pligt: ”At have i tankerne det gode arbejde frivillige
gør, må vi erkende, at disse er et klart tegn på, at det offentlige ikke har udfyldt sine forpligtelser”
(L2).
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3.5 ’Samfundets svageste’

”The location of the Other is primarily in language. It is through language that selves and others
are mediated and represented” (Pickering 2001:72 in Lister 2004:99)
’Othering’ handler om at der sættes distinktioner mellem ’os’ og ’dem’, hvor det er ’os’ som
konstruerer ’dem’ – i denne undersøgelse handler det om ’ikke-fattiges’ konstruktion af ’fattige’.
Mennesker kategoriseres i forskellige kategorier, som om de eksisterer separeret fra hinanden,
men det som ’othering’ handler om er relationen imellem disse kategorier. Det skal forstås som
en diskursiv praksis i sociale relationer mellem fattige og ikke-fattige, hvor ikke-fattige har en
dominerende magt, i og med at deres repræsentationer, holdninger og handlinger kan have stor
indflydelse på fattige og hvordan fattigdom opleves. Der sættes en skillelinie mellem de mere og
de mindre magtfulde, da den etiket, som sættes på ’dem’ er en udøvelse af magt. Etiketten
definerer, hvordan vi ser og behandler ’dem’ og indeholder også forventninger (Lister 2004). Der
er forskel på stigmatiserende etiketter og beskrivende begreber. Fattigdom og fattige ses af Lister
(2004) som beskrivende begreber, men de er fyldt med historiske og nutidige negative
konnotationer, og de er derfor ikke neutrale begreber. Jeg anvender betegnelsen etiket her, da
fattige i analysen indlysende anskues som afvigere fra normen og debatterne indeholder mange
stigmatiserende holdninger. Bland andre, giver Jóna M. Mortensen her udtryk for, hvilket billede
hun har af fattige familier og deres karakter, med at fortælle, at hvis man nævner ordet penge i
”en sådan familie (…) det er som at sætte ild i lunte, fordi det er så ømt og en sådan
vrede rundt om det. Og det følger mennesker resten af livet, så det er bestemt usundt
også for børn, at vokse op på den måde” (L3).
Fattige behandles anderledes end resten. Igennem en proces af ’othering’ etableres og opretholdes
social afstand. Skillelinien er ikke neutral, men fyldt med negative værdier og moralske
bedømmelser af ’fattige’ – for eksempel som uansvarlige, uværdige, en økonomisk byrde for
samfundet, nogen man har medlidenhed med osv. Der foregår en symbolsk eksklusion, som gør
det nemmere at give ’dem’ skylden for deres egen skæbne. Dertil finder processen sted på alle
hverdagens niveauer – sociale interaktioner med andre mennesker, interaktion med
velfærdsinstitutioner, socialarbejdere, i skoler og på uddannelse, i den akademiske verden, i
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interaktion med og af forskere, i medierne, i politik, retsvæsenet osv. ’Othering’ har således både
strukturelle, symbolske, kulturelle, psykologiske og materielle effekter (Lister 2004: 103)
Distinktioner mellem ’os’ og ’dem’ hjælper også ’os’ at definere os selv – som anderledes fra
’dem’, og dermed med positive konnotationer. Othering af fattigdom kan altså fungere som en
’advarsel’ for resten, at ende i den situation. Sammen med den allerede eksisterende strukturelle
ulighed, legitimeres ’vores’ privilegerede overlegenhed og ’deres’ undertrykkede underlegenhed.
Kategorisering er institutionelle distinktioner mellem mennesker, og sammenstilles ikke helt med
’othering’, da den ses som et politisk styringsredskab. Men institutionelle kategoriseringer kan
påvirke hvordan mennesker behandles og ses af medborgere og institutioner og dermed hvordan
de har det med sig selv. Samtidig benytter vi os til dagligt af kategorier for at gøre verden og
vores egen placering i den meningsfuld. Richard Jenkins (2006) ser kategoriseringer som
nødvendige for os, så vi kan begå os i en verden præget af en enorm kompleksitet.
I den færøske (samt mange andre landes) fattigdomshistorie, har kategoriseringer som ’værdigt’
og ’uværdigt trængende’, hvor de ’uværdigt trængende’ blev behandlet hårdere, haft en
påvirkning på deres liv. Nutidige fattigdomsdiskurser har også rødder i historien. Selv om sproget,
ordene og etiketterne har ændret sig med tiden, ligger de negative billeder af fattigdom
sedimenterede. Kategoriseringerne ’værdigt’ og ’uværdigt’ trængende påvirke også hvordan
fattige ses i dag, da distinktionerne stadig anvendes, om ikke eksplicit, så ses det tydeligt i den
foregående analyse af politikernes syn på fattigdom og fattige. Forestilling om at alle mennesker
skal opføre sig efter normen om selvstændighed og aktivitet, og at alle skal arbejde, gør fattigdom
og fattige til en fiasko. Det skyldes ifølge nogle politikere i Færøerne de socialt arvede
egenskaber, holdninger og værdier. Dertil er diskursen om velfærdsafhængige som går på at
modtagere har en bestemt kultur, med en passiv moral og velfærdsafhængighed ses som en slags
sygdom. Disse er de ’uværdigt’ trængende, hvor ordet fattig ses som at kunne sige noget om ens
identitet.
’Værdigt’ trængende indgår også i stereotypiseringer, da de ofte ses som ’ofre’ som der haves
medlidenhed med. Mange af politikerne taler i debatterne om ’de svageste i samfundet’. At være
svag er en helbredstilstand – fysisk eller psykisk – som er det modsatte af at være stærk.
Spørgsmålet er så, om mangel på penge gør en svag. Fattige betragtes enten som nassere eller
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ofre, som passive objekter og i mange tilfælde som ansvarlige for deres egen situation. ”They are
targets of, at the best, ’the non-poor’s’ pity or indifference and, at worst, their fear, contempt or
hostility, to be ’helped or punished, ignored or studied’ but rarely treated as equal fellow citizens
with rights (Katz 1989: 236)” (Lister 2004: 115). Anvendelse af ordet fattig kan således opleves
som krænkende og nedværdigende. Diskursiv magt, som artikuleres gennem sprog og billeder,
spiller en rolle, da diskurser konstruerer fattige som anderledes. Alle menneskers mulighedsrum
anses at være begrænset i en eller anden omfang af samfundets dominerende diskurser.
Disse ’andre’ kan ses på forskellige måder alt efter menneskesyn. Som jeg har påpeget i analysen
hidtil, ses der to distinktive menneskesyn blandt politikerne. De venstreorienterede ser mennesker
som havende et indvendigt ønske om at deltage, bidrage til samfundet og leve op til ’normen’.
Hvor de højreorienterede ser mennesker som økonomisk ’cost-benefit’-tænkende, og hvis det
’betaler sig’, så vil de hellere være afhængige af systemet end at yde. Synet på fattige er således
også opdelt, hvor den førstnævnte holdning lægger op til et syn på fattige som ’uheldige ofre for
systemet’, ser de sidstnævnte fattige som ’fejlagtige dovne samfundsnassere’.
’Othering’-processer har stor effekt på subjekter. Subjektifikation er måden subjektiviteter og
subjekter etableres inden for diskurs igennem praksiser og processer. Subjektifikationseffekterne
relaterer til de tilgængelige subjektpositioner i den relevante diskurs. Igennem subjektifikation
anses mennesker også at tage bestemte forståelser eller diskurser på sig, som deres egne (Bacchi
2009). Sådan kan de påpegede fattigdomsforståelser ses som alvorlige stigmatiserende og
ekskluderende mekanismer. Effekterne forstås af Bacchi (2009) som ret diskrete, da vi helst ikke
skal se at vi bliver styrede. Ideen bag subjektifikation er at vi bliver subjekter af en bestemt slags,
delvis gennem den måde politikere opsætter sociale relationer og gennem vores position i disse
relationer (Bacchi 2009). Måden sociale relationer sættes op foregår inden for diskursive rammer.
Diskurser gør, at specifikke subjektpositioner anses for at være tilgængelige og andre
utilgængelige eller utænkelige for os. Ved at indtage en bestemt subjektposition gives den sociale
verden mening ud fra denne position. Tanken er, at hvordan vi ser os selv og andre, er en effekt
af, hvilke subjektpositioner angives at være tilgængelige (Bacchi 2009). Positionering er et
generativt begreb, som anses at begrænse vores tænke- og handlemåde (Bronwyn & Harré 2014).
Som jeg har været inde på før, er vores samtids styringsformer fokuserede på menneskers frihed.
Man kan i princippet gøre og sige hvad som helst, men i virkeligheden findes der begrænsninger –
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passende handlinger og udtalelser – som afhænger af vores diskursive placering, positionering, i
samfundet. Disse aktiviteter placeres inden for et moralsk rammeværk som afgrænses af aktørens
rettigheder, pligter og forpligtelser, og disse er afhængige af de diskursivt konstruerede
situationerne. Positioner anses dermed kontekstspecifikke (Ibid.). Det moralske rammeværk
sættes som regel op i politik og derfor er politik en vigtig medskaber. Styringsrationaliteter anses
dog ikke for at determinere subjektivitetsformer, da individer altid har et vist handlingsrum
(agency). Men vi opfordres til at være en specifik slags subjekt og ikke at være en anden slags, og
disse to sættes op imod hinanden i et dikotomisk forhold, som er baseret på implicitte normer,
hvor det ene slags subjekt er efterstræbelsesværdigt og det andet helst skal undgås – beskæftigetarbejdsløs, rig-fattig, ansvarlig-uansvarlig, autonom-afhængig osv. Vi styres igennem disse
praksiser, og politik og styring er kun mulig med kategoriseringer, da de er en del af sproget og
sproget er i denne forstand en uundværelig komponent i handling (Bacchi 2009; Dean 2006). Men
der gives muligheder for at revurdere den måde at styre, ved at se på de sociale relationer er
imellem disse grupper. Som sagt påvirker subjektifikationsprocesser hvordan vi ser og tænker os
selv og andre. For eksempel er den vægt som lægges på ansvarlighed og autonomi en favorisering
af en form for subjekt, som kan få mennesker, som ikke ser sig selv at leve op til denne
subjektivitet til at føle sig utilstrækkelige og ulykkelige over det menneske, de er. Bacchi sætter
spørgsmålstegn ved, om det tiltagende antal mennesker med psykiske problemer, som for
eksempel stress og depression, muligvis hænger sammen med direktivet om at vi skal være
’entreprenører af selvet’, og hele tiden at skulle kalkulere hvordan vi bliver mere kompetente og
’salgbare’ og hvordan vi kan få vores ’menneskelige kapital’ og evner til at vokse (Bacchi 2009:
268). Fokus på uafhængighed ignorerer den gensidige afhængighed som vi alle befinder os i –
både politikere og borgere på alle niveauer, samt alle samfundets institutioner osv. I denne
henseende er fattige marginaliserede statusmæssigt, økonomisk og psykisk.
”Dette kan blive en positiv dag for dem på den nederste afsats” (L1b). Sådan udtalte Jenis av
Rana, Miðflokkurin (Centerpartiet) sig i forbindelse med afstemning af beslutningsforslaget, som
han havde fremlagt nogle måneder før. Ved at udtrykke sin position som overlegen ’dem på den
nederste afsats’ og som ’redder af dagen’, befæster Jenis av Rana her fattiges samfundsmæssige
status og afhængighed af det politiske og det offentlige system. Richard Jenkins (2006) påpeger at
Erving Goffmans analyser af stigma demonstrerer, hvordan andre ikke kun ser din identitet men
også spiller en stor rolle i at konstruere den, og det gøres både ved kategoriseringer eller
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navngivning, og ved måden de reagerer på og behandler os. Kategorisering eller stigmatisering
determinerer ikke vores identitet, men Jenkins argumenterer for, at det offentlige billede kan blive
vores selvbillede. På grund af de stigma som associeres med fattigdom, prøver fattige ofte at
skjule fattigdom for at undgå skam og ydmygelse (Lister 2004:118). For eksempel ved at prøve at
’passe ind’ med andre, eller i den anden grøft, at gemme sig – isolere sig. Flere mødre viser til
vigtigheden af at skjule fattigdommen især for deres børns skyld, og fortæller i ÍMGT (2012)
folderen, at de giver deres børn tøj og andre materielle ting, og sætter sig selv i anden række, for
at børnene ikke skal være anderledes, mobbede eller stigmatiserede. Det resulterer ofte i, at de
ikke har noget til sig selv, og ofte isolerer sig af skam for resten af samfundet. Den ydmygelse og
skam som fattige føler skader menneskers selvværd og kan være med til at fastholde en i den
følelse. Sirið Stenberg udtrykker hvordan ”en del af Færøernes befolkning lever i samfundets
skyggeside” (L2) og henviser til de isolerede mennesker, som lever i mørket og skyggen af andre.
De psykologiske og psykosociale effekter af stigmatisering af fattige kan umiddelbart påvirke den
måde de omtalte behandles og dermed påvirke deres selvværd og give følelse af skam. De skal
både tage sig af fordomme fra andre, men også fordomme om sig selv. Charles Taylor (1994)
fremfører, at anerkendelse ikke blot er en høflighed, men et livsvigtigt menneskeligt behov.
Mangel på anerkendelse betyder, at personen ikke ’ses’ som et helt menneske hvis tilstedeværelse
har betydning (Sennett, 2003 i Lister 2004: 120). I de bagvedliggende logikker, som ligger i nogle
af udtalelserne i den foregående analyse, synes anerkendelse og respekt at være betinget af
arbejde. Velfærdsmodtagere positionerede ’udenfor’ arbejdsstyrken. Således antyder det til at de
har en status som andenrangsborgere. Menneskerne ’indenfor’ inciteres til at tænke over
velfærdsmodtagere som ’de andre’ og som mindreværdige. Det handler for fattige ikke om retten
til at være anderledes, men retten til at være ligestillet og få ligebehandling som resten af
samfundet (Lister 2004).
Som påpeget er ’ikke-fattiges’ omtale af ’fattige’ ofte meget nedværdigende. Men det handler
ikke kun om de nedværdigende ord som anvendes i tid og sted, men de konnotationer, som i dag
forbindes med ordene fattige og fattigdom er også skadelige (Lister 2004: 180). Disse
konnotationer er produceret løbende gennem en historisk og kulturel proces, det vil sige at de hele
tiden er under forandring og at de dermed ikke ’naturlige’. Den historiske proces, som jeg i
foregående kapitel har redegjort for, ses hvordan fattigdom og fattige betragtes og behandles
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forskelligt i forskellige perioder, og det bekræfter begrebernes foranderlighed og flydende
karakter. Dertil viser det, hvordan kategorien er skabt i institutionelle og kontekstuelle rammer.
I Færøerne er det blevet mere og mere almindeligt at høre om ’økonomisk belastede’ eller
mennesker i en ’økonomisk belastet situation’ i debatter eller udtalelser, som andre ville betegne
fattige og fattigdom. Det ses i medierne, i det offentlige rum og i politikken. I disse begreber
ligger intet andet end at man mangler penge. De siger ikke noget om hvem eller hvad det skyldes.
I forhold til de negative konnotationer, som er forbundet med ordene fattigdom og fattige, er det
for de enkelte mennesker som lever i en økonomisk belastet situation, måske vigtigt ikke at blive
set og defineret som fattig, da de nok ikke sætte en ’fattig’-etiketten på sig selv. Angående politik
og politisk handling i bekæmpelse af fattigdom, anses det ikke at have betydning om man bruger
ordet fattigdom eller økonomisk belastning.

ÍMGT anvender mestendels ikke ordene fattigdom og fattige i deres arbejde, og det antages at
være et bevidst valg. Som vist i denne afhandlings introduktion har ÍMGT haft en stor virkning på
den politiske og offentlige fattigdomsdebat i Færøerne de sidste fem år, og det formodes derfor, at
de har været med til at ændre den diskurs. I og med, at Færøerne er et så lille samfund og
relationerne er tætte, kan det vel tænkes, at det er nemmere at ændre diskurser, end i større
samfund. Hvordan der tales om og ses på fattigdom og fattige anses at konstrueres i politik,
medier og videnskab. Måske er ’økonomisk belastede’ og mennesker i ’økonomisk belastende
situation’ ved at erstatte fattigdomsbegrebet i Færøerne. Men i den magt, som dominerende
grupper har på at definere fattige ligger kulturelle holdninger og disse ophæves nok ikke blot ved
at bruge andre ord for fattigdom og fattig.

3.6 Afslutningsvis
Governmentalitetsteorien handler om, hvordan styrende styrer de styrede. Det handler om at styre
borgerne til et ønsket mål. I vores samtid, er den ’gode borger’ kompetent, lydig og selvstyrende
(Dean 2006). Der viser sig i de tre analyserede lagtingsdebatter at være to forskellige ønskelige
måder at styre på – en side satser på myndiggørende metoder gennem kontrol og tvang, og den
anden handler om empati, moral og borgernes rettigheder. Spørgsmålet om hvor grænsen skal gå i
forhold til hvor langt ind i det private styring går, er centralt i denne forbindelse. Styring er i
mange henseender usynlig, det vil sige den har implicitte mål, og kan opfattes som en ’hjælpende
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hånd’ af samfundets borgere. Formålet med styring er dog at forebygge eller fikse ’problemer’ og
opnå ønskede mål. Styringen involverer mange mennesker og instanser, og da den er uudtalt,
behøver hverken de involverede mennesker eller instanser helt præcis at være klar over, hvorfor
de gør sit arbejde. Med velfærdsstatens opkomst er det blevet almindeligt at sige, at staten følger
os ’fra vugge til grav’. Men børn og deres forældre bliver fulgt fra før barnet er født af jordemoder
og sygehus. Efter fødslen bliver barnet (og forældrene) fulgt af sundhedsplejerske, og senere
pædagoger i daginstitutioner eller dagpleje, lærere osv. Det er et meget kompleks system, som
dog har et formål – at styre befolkningen, og at forsøge at få mennesker til at leve op til de
ønskede forventninger til normalt bidragende borgerskab. I politik tales ofte om at holde den
offentligt og den private sfære adskilt, og man har dermed et ønske om at begrænse sine politiske
handlinger til det offentlige, for at borgere skal have frihed til at styre sit eget private liv.
Anvendelsen af dikotomien offentligt og privat mystificerer således relationen mellem stat og
borger. Eksplicit skal alle borgere ses som ’frie’ mennesker. Mens vi går og tror på vores frihed,
er vi paradoksalt styrede til at tro det.

Der blandt politikerne enighed om, at det skal betale sig at arbejde, men uenighed om hvor og
hvordan man skal opnå det. Skal man sænke skatten hos de arbejdende fattige, gøre det muligt for
dem som ønsker, at arbejde mere eller skal der fokuseres på, at holde de sociale ydelser på et
lavere niveau end den laveste løn, så der incitament for at ville arbejde og man undgår
velfærdsafhængige. I den sidste forståelse, anser man mennesker altid at handle efter hvad der
betaler sig bedst økonomisk, og arbejde er lig med frelse. Således bliver mennesker som ikke
lever op til idealet ’enhver sin egen lykkes smed’ straffes. Velfærdsmodtagere kan ud fra denne
logik, ses som forkælede og modtage privilegeret behandling og der tegnes en mistillid til
mennesker om at udnytte systemet. Den anden forståelse handler om muligheder, som skal gøres
igennem strukturelle ændringer i samfundet. Mennesket iagttages som naturligt aktivt og at have
et indbygget ønske om at ’være sin egen lykkes smed’. I samfund, hvor initiativ værdsættes og
afhængighed ses skævt til, vil nogle mennesker grupper måske prøve, at undgå at hjælpe og
således kan det befæste det sociale status quo.

Måden et problem fremstilles er afgørende for hvilket udfald en politik får og hvilken politisk
handlinger kommer til at fremligge. Den førte politik er således kontingent og kunne se
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anderledes ud hvis problemet, af den ene eller anden grund, på det ene eller andet tidspunkt, var
tænkt anderledes.
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4. Diskussion
Ved at se på problematikker ud fra et relationelt sociologisk perspektiv, kan man ikke lave
distinktioner mellem forskellige årsager eller pege på en bestemt årsag til problemet, da alle
faktorer hænger sammen og skaber en virkelighed i relation til hinanden. Dikotomier, som både
anvendes i politik og i sociologiske analyser er hjælpsomme i forhold til at specificere
problematikker, men det er vigtigt ikke at lave konklusioner uden at se på den relation og
gensidige påvirkning de to modpoler, som sættes op i dikotomier, har på hinanden, og dertil
overveje andre faktorer som spiller ind i problematiseringer og forståelser af et problem.

Jeg har i analysen blandt andet kigget på, hvordan vi styres og hvordan orden opretholdes i
samfundet, ved at se på styringsformer, hvordan styring finder sted og på bekostning af hvem.
Min anskuelse er ikke at orden ikke skal opretholdes. Analysen af styringsformer bygger mere på
en undersøgende nysgerrighed, end en libertær motivation. Hensigten er at der gøres rum for
bredere refleksioner om hvordan vi styres.
Politik er produktiv, da den får ting at ske. Policy’er kan ses som nogle tekniske processer, som
ligger bedst i hænderne på politikere, eventuelt sammen med fagfolk. Det implicerer at borgerne
ikke skal involvere sig, siden det er hævet over dem og allerede er effektivt håndteret. Men den
førte politik påvirker os borgere, og ofte mere os, end dem, som sidder og udfører den. De
overordnede politisk-økonomiske målsætninger som siddende regering i Færøerne har ført, for
eksempel med indførelsen af fladskatten, gik ud over andre, end dem selv.

Effektivisering er et af nutidens politiske logikker. Staten er i konkurrence med andre lande og vi
skal bidrage i den konkurrence, til samfundets vækst, ved at være aktive, disciplinerede og lydige
borgere. Vi skal give vores børn kompetencer, konkurrenceforberedende kundskaber og
færdigheder og holde os sunde og raske. Børn skal tilegnes kompetencer udvikles til at blive
selvforsynende og produktive voksne med det fremtidige arbejdsliv, for fremtidens samfund, for
øje. Men hvad med barndommen? Forældre frarøves i stigende grad ansvar for sine børns
opdragelse, da vi skal arbejde, leve op til statens ønsker, og børn bliver tvangsinstitutionaliserede
fra vugge til afsluttet uddannelse. På den anden side, er der nogle forældre, som ikke anses at have
kompetence til at passe sine børn, fordi de er fattige og må have ført sig selv og sine børn i
fattigdom ved forkerte valg eller uduelighed. Økonomisk knaphed sammenstilles med
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inkompetence, og forældrene ses som ansvarlige for, at der findes børnefattigdom i Færøerne.
Denne diskussion betyder ikke, man ikke kan tale om og gøre noget for at bekæmpe
børnefattigdom. Ej hellere, at forældres sociale, kulturelle eller helbredsmæssige ressourcer, ud
over de økonomiske, ikke har nogen betydning for et barns liv og dets fremtid. Bekæmpelse af
børnefattigdom kan dog kun ske igennem forældrene, hvis ikke man ser løsningen pålagt for
eksempel daginstitutioner eller skoler – som i dag i stigende grad har en rolle som
’normaliseringsinstitution’ og dermed ’bryder’ af den sociale arv, med en funktion at sørge for at
børnene i fremtiden skal blive kompetente og lydige borgere. Som jeg viste til tidligere, viser
nogle undersøgelser, at økonomiske forhold betyder mere for at et barn får en god barndom end
forældrenes uddannelsesniveau. Her er der fokus på selve barndommen, og ikke fremtidsudsigter.
I de analyserede debatter om fattigdom, bliver familie-arbejde balance aldrig nævnt. Færøerne kan
tænkes at være lidt bagud i forhold til andre vestlige lande. Den høje andel kvinder som arbejder
deltid kan desuden tyde på, at Færøerne er mere traditionsbundet og konservativt i forhold til
kønsroller og arbejdsdeling, og derfor anses debatten om familie-arbejde balancen måske ikke
være relevant. Men målet er, at få de deltidsarbejdende kvinder til at arbejde mere. I forhold til
enlige kvinder anses det ønske at være udfordrende. Måske arbejder kvinder deltid, fordi de gerne
vil være sammen med sine børn, men bliver nødt til at forsøge at arbejde mere, for at få det til at
hænge sammen økonomisk og for at leve op til den samfundsmæssige norm, hvor arbejde betyder
så meget. Og her er tale om lønnet arbejde. I retorikken som foregår i mange vestlige lande for
tiden, om at forene familie og arbejde og skabe en bedre balance mellem disse to, ligger vægten
stadig på at maksimere deltagelse i arbejdsstyrken, og dermed at minimere familiesiden.

Kan man forestille sig et samfund, hvor mennesker ses som værdifulde i sig selv, end ved at kigge
på hver enkeltes arbejdsevne? I debatterne anser nogle politikere at fattigdom er forskyldt
manglende kompetencer, dovenskab eller andre ’fejl’ hos de enkelte individer, andre ser årsagen
være strukturelle forhindringer. Det handler om at arbejde, for så er man en del af samfundet. Men
medborgerskab handler om meget mere end arbejde. Bliver fattige eller arbejdsløse ikke set som
en del af et medborgerskab? Man hører og ser sjældent, de mennesker det handler om, komme til
orde i den demokratiske debat. Som vist tidligere i denne afhandling, er fattigdom meget
skambetinget, og det kan være en årsag til at det er svært at stå frem. Men den skam, er
konstrueret af alle de ovenforstående argumenter, hvor arbejde er alfa omega, en aktiv-passiv
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dikotomi sættes op, og arbejdsløse og fattige sættes i kategorier, som enten værende ofre for
strukturen eller inkompetente individer.

En fattigdomsgrænse, som sætter et tal på, hvor meget du mindst skal have at leve for, hvis du
ikke skal defineres som fattig er også en adskillende praksis. Fokus på enlige forsørgere kan gøre
at alle enlige forsørgere, også dem som troede at de kunne klare sig økonomisk, får en forestilling
om sin position som fattig, svag etc. I forhold til fraflytningsproblematikken, kan disse
repræsentationer af enlige forsørgere påvirke ønsker og planer hos færøske enlige forsørgere som
er bosiddende i udlandet, men har tanker om at flytte hjem, da de kan få et indtryk af, at det er
umuligt at klare sig økonomisk i Færøerne. Disse adskillende praksiser, er med til at styrke
‘othering’ og befæste samfundets hierarkiske inddeling. I stedet for at fokusere på forskellighed,
kunne man fokusere på lighed og ligeværd. Lister (2004) anbefaler at fattigdomspolitik ses som
fordelingspolitik når det handler om det materielle element, og som anerkendelses- (og respekt-)
politik, når det handler om det relationelle/symbolske. Fordelingspolitik forankres til kampe mod
socioøkonomisk ulighed og anerkendelsespolitik til kampe om kulturel eller symbolsk ulighed.
Den forrige slags politik ses understøttet igennem debatternes fattigdomsrepræsentationer, mens
den anden kunne være et nyt perspektiv på fattigdomspolitik i Færøerne. Her indgår, at de omtalte
mennesker komme til orde ud fra deres egne præmisser. Der lægges vægt på at anerkende
mennesker i fattigdom og at vise værdighed af deres erfaringer og insider-ekspertise. Ikke-fattige
har ikke disse erfaringer, så de har egentlig ikke har ekspertisen til at udtale sig om fattigdom.
Samtidig er det vigtigt, at være opmærksom på deres ringe strukturelle position i samfundet. Disse
positioner (re)produceres og befæstes, når de mere magtfulde aktører handler og taler de fattiges
vegne og behandler fattige som objekter, frem for subjekter. Mennesker kan gives lov til at få
magt over sit eget liv, hvis kontrol, disciplin og mistillid skiftes ud med anerkendelse, tro på og
tillid til borgerne. Det kan gøres i relationerne – mødet mellem socialarbejdere og
velfærdsmodtager, mellem lærer og elev osv. Med gensidig respekt og anerkendelse kan man
skabe rammer for tryghed og muligheder, med mennesket og menneskelige relationer i centrum,
relationer mellem individer og mellem individ og samfund. Her går man ud fra præmissen at
mennesket er relationelt, dvs. at det er i relationer vi bliver til og i relationer vi forstår os selv og
andre.

Måske er tiden inde, til at tænke over ændringer, i stedet på at fokusere på at udbygge systemet.

74

Fokus flyttes fra problemløsning til problemforståelse (Bacchi 2009). Dette fokus på
problemløsning præger nutidens politik, og borgere opfordres til at være problemløsende
subjekter. Ved at fokusere på at finde problemløsninger accepterer man at verden ser ud som den
gør, at problemer er fastlagde, klare til at løse. I problemforståelse kigger på hvordan verden ser
ud, med en accept af, at den kunne se anderledes ud. Forandring ligger i vores forståelse. ÍMGT
har udfordret den dominerende fattigdomsdiskurs, ved at indføre ’økonomisk belastede’ ind i
sproget, med stor opbakning. Et tegn på, at diskurser kan hurtigt rekonstrueres især i et land på
under 50.000 beboere.

Fattigdom er et begreb, som har haft forskellige betydninger gennem historien, og som endda i
dag bliver iagttaget vidt forskelligt. Det er derfor vigtigt at understrege fattigdommens flydende
karakter. At den ændrer sig over tid, og fra person til person. Fattigdom er dermed ikke noget
naturligt, som har eksisteret i fast form gennem historien. Den er kontingent, fordi dens
betydninger kunne have været anderledes.
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5. Konklusion
Med en voksende indkomstulighed i Færøerne, er den politiske debat om fattigdom intensiveret
de seneste år. Der er dog et stort behov for videnskabelig behandling af fattigdom, som i dag er
begrænset til statistik og information produceret af en hjælpeorganisation. Behovet for en dybere
analyse af færøsk fattigdom er endnu tydeligere i og med, at den politiske debat om fattigdom er
kendetegnet af meget forskellige forståelser af, hvad fattigdom er.

Jeg har i denne afhandling behandlet spørgsmålet om, hvordan fattigdom forstås, ved at se på
hvordan fattigdom italesættes som et politisk og samfundsmæssigt problem. Analysen af de
forskellige forståelser af fattigdom tager udgangspunkt i politiske debatter i det færøske Lagting
om, hvorvidt en fattigdomsgrænse skal indføres, og har fokuseret på de bagvedliggende
antagelser, som repræsentationerne bygger på, og hvordan repræsentationerne kan konstruere
vores forståelse af os selv og andre, samt relationen os imellem.
I analysen identificeredes tre forskellige logikker. I den første anskues alle fattige som ’værdigt
trængende’, da de er ofre for samfundsstrukturen og det politiske system. Her anses politiske
tiltag rettet mod for eksempel omfordeling af skat, højere sociale ydelser at kunne bekæmpe
fattigdom, således er den bagvedliggende logik, at fattigdom primært handler om mangel på
penge. De to andre forståelser ligner lidt hinanden, da der er fokus på individet. Her ses årsagen til
fattigdom at være betinget af individets kulturelle, sociale eller helbredsmæssige tilstand. Det vil
sige, at disse faktorer forårsager, at nogle ender i fattigdom. Herfra går logikken i to retninger.
Den ene går ud på, at fattige er født med ’forkerte’ egenskaber, og det er ført videre fra deres
forældre gennem ’social arv’. Forældre giver skylde og de fattige børn ses som tabere af et socialt
lotteri. Her ses børnene som værdigt trængende og de kan ’reddes’ ved at få en uddannelse. Fokus
er på langsigtede løsninger, men der lægges ikke op til nogen konkret politisk handling. I den
anden individorienterede logik, ses fattige at være ’uværdige’ og dovne, og deres situation er
selvforskyldt. De anses at være en del af en kultur, hvor man hellere vil undgå at lave noget, hvis
det ’betaler sig’. Løsningerne som kommer til udtryk er arbejdsfremmende tiltag, som for
eksempel aktivering, og større økonomiske incitament til at arbejde, sammen med nogle krav og
kontrol. Arbejde er det som skal sørge for at disse individer bliver ’fri’ for fattigdommen.
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Statens ansvar at bekæmpe fattigdom inddeles i to logikker, hvor der henholdsvis tænkes på
fattigdommens konsekvenser for det enkelte individ og for samfundet. I den første logik, lægges
vægt på politikerne moralske ansvar at hjælpe, mens ser bekæmpelse af fattigdom nødvendig af
økonomiske årsager.
Fattigdomsdebatten medfører også en indbygget identifikation af fattige som ’dem’ og jeg har i
den sidste del af analysen fokuseret på de ’ikke-fattiges’ konstruktion af ’fattige’ og vurderet
effekterne af dette i forhold til vores selvforståelse, forståelse af andre og vores relation til
hinanden. Alle forståelserne indeholder negative subjektivitetskonstruktioner, som anslås at
påvirke fattiges selvbillede og at befæste de eksisterende magtrelationer. I diskussionen er der sat
særligt fokus på den sidste logik, hvori der ligger et ønsket om at styre fattige ud af fattigdommen
gennem ’normaliserings-’ eller myndiggørelse-teknikker, med henblik på at få aktive og
selvstændige borgere, som kan bidrage til samfundet gennem arbejde.

Analysen har dertil vist, at der foregår diskursiv dyst om at definere fattigdom og fattige, årsager,
konsekvenser og løsninger, ud fra økonomiske, sociale og kulturelle forståelser, og at disse
forståelser påvirker vores forståelse af os selv, andre og relationerne imellem os.
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BILAG 1

Fattigdomsrisiko:
Andelen mennesker i fattigdomsrisiko er ifølge EU-målingerne, den del af befolkningen, som har
en indtægt på mindre end 60 % af medianindtægten i samfundet
Gini-indeks:
Gini-indeks anvendes her, som et mål for graden af ulighed i indkomstfordeling i samfundet. I en
fuldstændig lige indkomstfordeling ville Gini-indekset være 0, og jo mere indkomstulighed er i
samfundet, jo større viser indekset.

Kilde: Hagstova Føroya 2014
http://www.hagstova.fo/fo/tidindi/2014/05/inntoka-inntokubyti-og-fataekravadi-2012
(26. februar 2015)

Miðflokkurin
Løgtingið

Løgtingsmál nr. 85/2010: Uppskot til samtyktar um ásetan av fátækramarki
Uppskot
til
samtyktar
Løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja lógaruppskot fyri tingið, sum ásetir ta
upphædd, sum verður mett at vera hin minsta, einum húsarhaldi tørvar fyri at kunna
liva eitt virðiligt lív.
Viðmerkingar:
Ótaldar áheitanir, frá fakfeløgum, áhugafeløgum, politiskum flokkum o. ø. hava
seinastu árini verið bornar politiska myndugleikanum um at áseta eitt fátækramark,
evt. í sambandi við gerð av einari nýggjari forsorgarlóg. Føroyska forsorgarlógin er
frá 1960 árunum og er tí sera ótíðarhóskandi. M.a. ásetir hendan, at sum hjálp til
uppihald, tvs. at keypa mat, klæðir og aðrar útreiðslur í gerandisdegnum, verður
útgoldið í mesta lagi ein upphædd samsvarandi grundupphæddini í fólkapensjónini.
Men hendan uphædd hevur verið óbroytt í samfull 13 ár, og hóast politikarar úr fleiri
flokkum hava talað fyri at fremja broytingar, er einki hent. Hesi somu 13 ár er
meðalprístalið fyri mat og aðrar vørur hækkað við umleið 25 %.
ES hevur ásett, at hevur ein familja minni enn 60 % í inntøku í mun til
miðalinntøkuna í landinum, so livir familjan í lutfalsligum fátækradømi, meðan
OECD hevur sagt, at ein familja má metast at vera lutfalsliga fátøk, um hon hevur
inntøku, ið er niðanfyri 50 % av meðalinntøkuni í landinum.
Danir meta, at tú ert fátækur, um tú t.d. ikki hevur ráð at:
•
•
•

senda børnini til ítrótt
halda føðingardag,
eiga teldu, internet, sjónvarp ella fartelelefon.

Í Føroyum er ikki nøkur greið fatan av, hvat fátækradømi er, men í kjakinum hevur
m.a. verið spurt, um ein familja er fátøk:
•
•
•
•
•
•
•

tá ráð ikki eru til egin sethús?
tá ráð ikki eru til televarpið ella internet?
um ráð ikki eru til at keypa nýggj klæði?
um ráð ikki eru at fara til tannlæknan?
um ráð ikki eru at halda barnaføðingardagar ella jólaaftan?
um børnini ikki kunna hava frítíðarítriv, sum kosta pening?
um ráð ikki eru til heitan mat hvønn dag?

Vikublaðið A4, sum er blað hjá LO í Danmark, almannakunngjørdi fyri tveimum
árum síðani eina kanning, sum segði, at er tín inntøka undir 11.194 kr. um mánaðin,
so livir tú í fátækradømi. Politiski myndugleikin har hevur tó heldur ongantíð megnað
at fingið semju um markið, men tað tykist sum danska fólkið við at áseta hetta
markið er samt.
Vónandi fáa vit á Løgtingi eitt gevandi kjak og eina samtykt, sum kann kveikja áhuga
landsstýriskvinnunnar fyri málinum og virka til, at vit við lóg fáa ásett eitt mark, sum
tryggjar vanliga føroyinginum, børnum og familjum trygg livikor, tá fíggjarliga rekur
ímóti.
Á Løgtingi, 24. februar 2011

Karsten Hansen

Bill Justinussen

Jenis av Rana

Álit
í
løgtingsmáli nr. 85/2010: Uppskot til samtyktar um ásetan av fátækramarki
Miðflokkurin hevur lagt málið fram hin 2. mars 2011, og eftir 1. viðgerð 8. mars 2011
er tað beint Trivnaðarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 15. mars, 22., 27. og 29. apríl og 3. og 10.
mai 2011.
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Hagstovuna, Sosialráðgevarafelagið og
landsstýriskvinnuna í almannamálum.
Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta.
Meirilutin (Karsten Hansen, Hans Pauli Strøm, Tórbjørn Jacobsen og Bergtóra
Høgnadóttir Joensen) setir fram soljóðandi:
broytingaruppskot
Orðingin í uppskotinum verður soljóðandi:
“Løgtingið heitir á landsstýrið um at seta ein arbeiðsbólk av serkønum at útgreina,
hvat í minsta lagi skal til hjá einum húsarhaldi fyri at kunna hava sámilig livikor, og
síðani leggja fyri Løgtingið viðkomandi lógaruppskot.”

Soleiðis broytt tekur meirilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at
samtykkja uppskotið.
Minnilutin (Jákup Mikkelsen, Edva Jacobsen og Helgi Abrahamsen) vísir á, at
landsstýrið arbeiðir við at gera nýggja forsorgarlóg, og møgulig áseting av einum
fátækramarki er ein partur av hesum arbeiði.
Minnilutin tekur tí ikki undir við málinum og mælir tí Løgtinginum frá at samtykkja
uppskotið.
Trivnaðarnevndin, 10. mai 2011

Jákup Mikkelsen
formaður

Edva Jacobsen

Karsten Hansen
næstformaður

Helgi Abrahamsen

Hans Pauli Strøm

Tórbjørn Jacobsen

Bergtóra Høgnadóttir Joensen

BILAG 3

Almannamálaráðið (2014) Arbeiðsbólkur um fátækramark. Álit um Eitt føroyskt fátækramark

