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God morgen kære deltagere 

Vi er meget glade for, at det islandske formandsskab i Nordisk Råd, har besluttet at afholde denne 

konference og seminar om ligestilling på Færøerne og vi byder Jer alle sammen hjertelig 

velkommen. 

Det færøske Erhvervsministerium har været en del af forberedelserne og Jeg synes, at vi i 

fællesskab har fået etableret et yderst interessant program med deltagelse af Nordiske forskere, 

specialister og politikere, som på forskellig vis vil sætte fokus på ligestilling, især i relation til 

arbejdsmarkedet.  

Dette tema, ligestilling på arbejdsmarkedet, som er i fokus på denne konference, er stadigvæk 

højaktuelt. Ikke mindst på Færøerne og andre nordiske udkantsområder, som har særlige 

udfordringer i relation til ligestilling på arbejdsmarkedet.  

Ligesom i de andre nordiske lande, ser vi en ret kraftig kønsopdeling på arbejdsmarkedet, hvor 

mange kvinder er ansatte inden for undervisnings- og omsorgssektoren, imens mænd i højere grad 

arbejder indenfor den private sektor. Dette gør sig måske i særlig grad gældende på Færøerne, som 

kan karakteriseres som et fangstsamfund, eftersom vores økonomi er fuldstændig afhængig af 

fiskeri. Denne arbejdsmarkedsstruktur har indflydelse på kønsopdeling og ligestilling, som jeg vil 

vende tilbage til.  

 

Selv om vi kan konstatere, at det går strygende indenfor det pelagiske fiskeri, og selv om vi har den 

mest produktive og bedste fiskeopdræt i verden, så står vi på Færøerne over for den største 

udfordring, som et land kan komme ud for, nemlig en netto-fraflytning. Samtidig oplever vi de 

samme demografiske udfordringer, som resten af de nordiske lande – at vi er færre på 

arbejdsmarkedet til at finansiere et voksende antal velfærdsydelser.   

Dette er en meget stor udfordring både for vores erhvervsliv og for det offentlige: Hvordan indretter 

vi et samfund, som i konkurrence med de største byer og lande i verden, formår at tiltrække 

mennesker, så det er muligt i fremtiden at producere og finansiere de ydelser, som vi har brug for? 

Når vi samtidig kan konstatere, at det især er kvinder der flytter fra Færøerne, for ikke at vende 

tilbage, så kan denne samfundsudfordring, som fraflytningen er, også siges at være et 

kønsspørgsmål. Hvad er det der gør, at det især er kvinderne, som vælger en fremtid i andre lande 

hellere end på Færøerne?  

Jeg mener, som jeg var inde på før, at en stor del af svaret ligger i vores arbejdsmarkedsstruktur. 

Når det private erhvervsliv i så høj grad er præget af fiskeri, har dette ikke kun indflydelse på 



kønsspørgsmål i relation til selve arbejdsmarkedet. Dette har også indvirkning på 

samfundsdebatten, på mediedækningen, på politik og magtfordelingen i samfundet generelt og på 

kønsdebatten.  

Meget tyder på, at rollefordelingen blandt kønnene stadigvæk er meget traditionel, ligesom i så 

mange andre udkantssamfund. I relation til arbejde ses dette som sagt ved et meget kønsopdelt 

arbejdsmarked, en stor forskel på lønudbetalingerne til kvinder og mænd og at kvinder i langt højere 

grad arbejder nedsat tid. I relation til magt og repræsentation ses dette bl.a. ved en markant lavere 

kvindedeltagelse i landsstyret, lagtinget og i kommunerne.  

På flere forskellige områder adskiller det færøske arbejdsmarked sig fra de andre nordiske lande i 

relation til ligestilling. Med en arbejdshyppighed på 87 % blandt kvinder er Færøerne for det første 

førende i Norden, måske i hele verden, når det gælder arbejdshyppighed. På den anden side har 

Færøenerne blandt alle Nordiske lande, langt den højeste andel kvinder, som arbejder deltid. Ifølge 

Nordisk årbog arbejder i gennemsnit 35 % af kvinderne i Norden deltid. I Finland er det kun 19 % 

af kvinderne, som er på deltid. På Færøerne, derimod, ligger tallet på 64 %.  

Markante tal, som ikke kun har indflydelse på samfundsøkonomien, men også på magtfordelingen 

og ligestillingen i samfundet.  

Der er ingen entydig forklaring på, at så mange kvinder arbejder deltid. Men jeg tror at en stor del 

af forklaringen igen skal findes i det kønsopdelte arbejdsmarked. Når vores hovederhverv er fiskeri, 

medfører dette at relativt mange mænd er væk fra hjemmet en stor del af året. Man estimerer 

derudover at omkring 3000 mænd arbejder i udlandet. Samtidig er vi et lille samfund, hvor familie 

og de nære relationer måske vægtes højere end i større lande. Alt sammen delforklaringer på, 

hvorfor så mange kvinder vælger at arbejde deltid. 

Spørgsmålet er så om disse indikatorer på en traditionel kønsdeling og en ulige magtfordeling er 

forklaringer på, at kvinder har værre ved at trives på Færøerne ligesom i andre udkantsområder?  

 

Der er ingen nemme svar eller løsninger på udfordringer af denne karaktér; intet quick-fix, som kan 

rette op på fraflytningen. Men der er en række initiativer, som kan sættes i værk og som til sammen 

kan medføre, at Færøerne igen bliver et land, som i højere grad end i dag tiltrækker nyuddannede 

kvinder; Kvinder som kan være med til at skabe vækst, udvikling og mangfoldighed på Færøerne. 

Regeringen har lavet en handlingsplan, med 37 forskellige initiativer, som vi mener tilsammen vil 

rette op på udviklingen. Blandt disse 37 initiativer er forbedring af barselsordningen og en ny 

ligestillingspolitik. Barselslovgivningen er lige blevet opdateret, således at barselstiden er forlænget 

med 4 uger og en ny ligestillingspolitik med konkrete initiativer, som skal fremme ligestillingen på 

Færøerne vil blive lanceret i næste år.  

Vi har brug for alle på Færøerne, ikke mindst kvinderne. En stærk og mangfoldig arbejdsstyrke er 

en forudsætning for at vi, sammen med de andre nordiske lande står stærkt i det internationale 



konkurrencemiljø. Derfor er det vigtigt at udnytte det potentiale fuldt ud som vi har i kvinders, såvel 

som mænds, uddannelse og erfaring. Jeg er overbevist om at uddannelse og forskning, såvel som 

innovation fra det enkelte individ, virksomheder og samfundsgrupper, danner grundlaget for 

fremskridt.  

De nye idéer, initiativerne og innovationen kommer oftest fra vores unge mænd og kvinder. Derfor 

bør det have allerhøjeste prioritet for vores land at etablere de rette rammer og omstændigheder for 

entreprenørskab, således at vi får større nyskabelse og diversitet i erhvervslivet. Jeg tror at dette er 

nøglen; for med dette vil vi også få et arbejdsmarked med flere muligheder, hvilket tiltrækker flere 

typer mennesker. Resultatet er et mere mangfoldigt og rummeligt samfund, med en større trivsel for 

mænd og kvinder.  

Vi er nået langt i bestræbelserne på at opnå lige rettigheder blandt de to køn, men der kan stadigvæk 

gøres mere for at opnå ligestilling, ikke mindst på arbejdsmarkedet.  

Det er mit håb at denne konference vil være med til at belyse og behandle dette tema, også således 

at vi på Færøerne får inspiration fra de andre nordiske lande til, hvordan vi kan imødekomme de 

udfordringer, som vi står overfor i relation til fraflytning og ligestilling mellem kønnene.  

Jeg vil slutte med at ønske os alle sammen tillykke med 40-års jubilæet for det nordiske samarbejde 

om ligestilling og Jeg ser frem til et frugtbart samarbejde i fremtiden. 

 

Tak skal i have.  


