• SAMRØÐA

nærri børnunum
- SíðanTú og Eg-Ráðgevingin læt upp, eru vit komin eitt stig nærri børnunum,
og samstundis sum vit koma nærri børnunum, fáa vit eisini betur hjålpt
teimum og ávirkað myndugleikar og fakbólkar, sum hava við børn og ung at
gera, sigur Djóni Eidesgaard, leiðari i Barnabata
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í rúma tíð hevur lítið verið at hoyrt til
Barnabata, men nú er líkt til, at felagsskapurin er við at koma úr dvala aftur.
Skrivstovuhølini eru skift út við onnur
miðskeiðis í høvuðsstaðnum, og í f)ør
tók nýggjur samskipari og leiðari við.
Tað er Djóni Eidesgaard, og uppgáva
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hansara verður at fáa felagsskapin eins
sjónligan og virknan aftur, sum hann
var fyri nøkrum árum síðan.
- Hóast Barnabati ikki hevur verið
so sjónligt nú í nøkur ár, hevur tað
ikki verið heilt óvirkið. Tað er sera avmarkað, hvat fáast kann á skafti fyri so

lítla játtan, og tað hevur av teirri orsøk
verið mestsum vónleyst at hildið lív í
Tú og Eg-Ráðgevingina. Nú eru vit so
smátt farin í gongd aftur, sigur Djóni
Eidesgaard.
Trongir fíggjarligir karmar hava verið
orsøkin til, at virksemið í Barnabata

Tú hevur rætt

Djóni Eidesgaard, leiðari í Barnabata

hevur verið so lítið í nøkur ár. Felagsskapurin hevur seinastu árini fingið
150.000 kr í stuðli á løgtingsins fíggjarlóg, sum er alt ov lítið til virksemið í
felagsskapinum og Tú og Eg-Ráðgevingina, sum varð sett á stovn í 2006.
Beint fyri árslok í fjør gjørdi Iandsstýriskvinnan við almannamálum,
Annika Olsen, av at hækka játtanina
við 200.000 krónum, m.a. fyri at fáa
Tú og Eg-Ráðgevingina at virka aftur.
Hóast hetta kemur sera væl við, so er
tað ikki nóg mikið til alt virksemið í
felagsskapinum.
- Nú játtanin er hækkað, eru vit í ferð
við at byggja uppaftur og fáa veruliga
gongd á ráðgevingina, men vit eru enn
sum áður noydd at søkja stovnar og
fyritøkur um stuðul til átøk, verkætlanir
og annað, sigur Djóni Eidesgaard.

Tú og Eg-Ráðgevingin var ein
liður í átakinum „Tú hevur rætt“,
sum Barnabati, saman við Annlis
Bjarkhamar, skipaði fyri í 2006. Sum
vanligt er, var søkt um fígging til átakið
frá grunnum, fyritøkum og øðrum, men
tá ið eingir pengar vóru eftir til átakið,
vóru heldur eingir pengar eftir til Tú
og Eg-Ráðgevingina.
- Barnabati hevur so dánt roynt at
hildið liv í ráðgevingini hesi síðstu árini;
hóast ráðgevarnir arbeiða sjálvbodnir
og óløntir, kostar ráðgevingin pengar
at umsita og samskipa, eins og tólini
og kunningartøknin, sum verða brúkt,
eisini kostar pening.
Tú og Eg-Ráðgevingin fekk, sama ár
sum verkætlanin byrjaði, 1300 áheitanir. Hetta var meira enn helvtin meira
enn mett var, tá ið samanborið var við
systurfelagsskapin í Danmark Børns
Vilkår. Tá ið mest ferð var á Tú og EgRáðgevingini fram til 2009, varð mett,
at hon kostaði um hálva millión krónur
um árið at reka.
- Tú og Eg-Ráðgevingin er ógvuliga
týdningarmikil fyri børn og ung, og ti
var tað sera umráðandi at fåa hana upp
at koyra aftur, soleiðis sum ætlanin
alla tíðina hevur verið. Tað er eingin
onnur líknandi ráðgeving i landinum,
og mann kann ikki taka henda rættin
frå børnum og ungum. Vit hava tf
valt at gera eina ætlan, soleiðis at
ráðgevingin verður ein varandi loysn
og ikki treytað av, hvat rákið er. Av
tf at ráðgevingin hevur koyrt á so
lågum blussi i eina tíð, hava vit ikki
marknaðarført hana, tf vit høvdu ikki
verið før fyri at tikið ímóti trýstinum,
ið tá hevði komið. Nú gongd er við at
koma aftur á ráðgevingina, fara vit at
marknaðarføra hana, kunna um hana
ymsa staðni og gera stuttfilmar, sum
eru ætlaðir málbólkinum.

Ttverri eru nógvir spumingar
rættiliga álvarsamir, vit kunnu
ímynda okkum, at bømini og tey
ungu eru ógvuliga sperd, áðrenn
tey venda sær til okkara
Víðka ráðgevingina
Tey, sum sita í ráðgevingini, eru øll
fakfólk, í løtuni 8 fólk í tali, sum eru
sjúkrarøktarfrøðingar, læknar, sálarfrøðingar og lærarar. Skalt tú virka í ráðgevingini, skalt tú í minsta lagi hava eina
bachelor í eini viðkomandi útbúgving.
Ein leiðslubólkur stýrir ráðgevingini, og
í bólkinum sita umboð fyri Barnabata
og fakfólkini.
- At tryggja tað fakliga stigið í ráðgevingini er sera umráðandi, soleiðis
at børn og ung í Føroyum støðugt fáa
best møguligu hjálp.
Ráðgevingin er i løtuni opin mánadag
og hósdag frá 20.00-22.00 á kvøldi, men
eftir summarfrítíðina verður eisini opið
fyrr á degnum. Børn og ung kunnu seta
seg i samband við ráðgevingina umvegis
telefon ella kjatt ella við at skriva eitt
bræv.
- Tey, sum arbeiða í ráðgevingini,
sfggja ikki, hvør tað er, sum ringir ella
skrivar. 011 eru dulnevnd, eisini um
tú skrivar bræv inn umvegis heimasíðuna. Telefonnummarið 807010 er
kostnaðarfrítt.
Djóni Eidesgaard visir á, at tað er
ov lítið at hava ráðgevingina opnå 4
tímar um vikuna, tá ið tørvurin er so
mikið stórur.
- Við verandi tali av fólki og fígging i
ráðgevingini er torført at hava ráðgevingina opnå longri. Vit miða ímóti at
skipa tað soleiðis, at 2-3 ráðgevar kunnu
vera til arbeiðis samstundis, soleiðis
at teir kunnu hjálpa hvør øðrum, tá ið
truplir spurningar koma inn, ella senda
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spurningar víðari til annað fakfólk, tá
ið spurningar koma, sum teir meta, at
onkur annar dugir betur at svara. At
hava ráðgevingina opna frá klokkan
20 á kvøldi ger eisini, at vit ikki náa
yngri børnum, og teimum vilja vit eisini
røkka. Vit vita eisini, at tað eru foreldur,
sum stuðla børnum sínum at venda sær
til ráðgevingina, og tað er ógvuliga gott.

Álvarsamir spurningar
Barnabati hevur fingið fyrispurning
frå granskarum uttanlands um at fåa
innlit i spurningarnar, sum koma inn
ígjøgnum ráðgevingina.
- Hetta hevur verið í sambandi við
uppgávur i etno- og sosialantropologi,
og tað er nakað, vit arbeiða við í løtuni.
Tá ið ráðgevingin er virkin 16 tímar
um vikuna, koma millum 6-800 áheitanir inn um árið; í hesum eru nógv
viðurskifti, sum eru týdningarmikil at
granska nærri. Tíverri eru nógvir spurn
ingar rættiliga álvarsamir, vit kunnu
ímynda okkum, at børnini og tey ungu
eru ógvuliga sperd, áðrenn tey venda
sær til okkara. Vit vita, at út frá teimum
spurningum, vit fáa, at nógv stríðast við
eitt nú sjálvmorðgtankar og avleiðingar
av kynsligari misnýtslu.
Barnabati hevur tagnarskyldu, men
kemur eitt barn inn á gólvið og sigur
• frá onkrum álvarsligum, sum er farið
fram, hevur Barnabati eins og øll onnur
skyldu at boða frá. Allir spurningar, sum
koma til ráðgevingina, verða skrásettir.
Trupulleikar og evni verða eisini
skrásett, og alt børnini siga, verður
skrásett eftir eini skipan, sum er gjørd
til endamálið. Hetta eru sera hentir
upplýsingar, sum siga nógv um, hvussu
børn í Føroyum hava tað. Einasta, sum
Barnabati spyr um, er kyn og aldur. Vit
vilja ikki vita, hvussu persónurin eitur,
ella hvar viðkomandi býr. Tó kann tað
vera hent hjá okkum at vita, nøkulunda
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hvar i landinum børnini búgva fyri at
vita, um vit sum felagsskapur røkka út
til øll børn i Føroyum.
- Tá ið eitt barn fortelur okkurt fyri
TÚ og Eg-Ráðgevingini, royna vit fyrst
og fremst at hjålpa barninum ella ti
unga so væl sum gjørligt. Síðan skråseta
vit alt, vit fåa at vita frå teimum. Men
Barnabati kann eisini hjálpa við at royna
at åvirka tey, sum ráða i Føroyum, eitt
nú politikarar. Soleiðis kann Barnabati
hjálpa nógv fleiri børnum samstundis.
Hetta gera vit við støði i øllum ti, vit
vita beinleiðis frá børnum og ungum,
sum búgva i Føroyum.
Barnabati hevur ikki løgfrøðiligar
heimildir, men er ofta boðin við sum
hoyringspartur i målum, sum kunnu
ávirka viðurskifti, sum felagsskapurin
arbeiðir við. Til dømis fekk Barnabati
høvi at siga sina hugsan um lógaruppskotið i samband við stovnseting av
Barnaumboði.

Tað er sera umráðandi, at tann
tænastan, vit bjóða, er varandi,
og tað er eisini sera umrådandi
at visa å, hvussu stóran týdning
játtanin, vit fáa, hevur fyri so
mong børn

Viðbrekin felagsskapur
Barnabati arbeiðir við at gera figgjarliga
grundarlagið sterkari, soleiðis at tað,
felagsskapurin setir i gongd, ikki brådliga må takast av skrå aftur, ti jåttanin
svikur.
- Um somu tíð arbeiða vit við at
orða visjónir fyri felagsskapin og at
gera virkisskråir, sum skulu røkka 2-3
ár fram í tíðina. Tað er sera umráðandi,
at tann tænastan, vit bjóða, er varandi,
og tað er eisini sera umráðandi at visa

å, hvussu stóran týdning jåttanin, vit
fåa, hevur fyri so mong børn. Vit royna
eftir bestå førimuni at hjålpa børnum og
at ávirka myndugleikarnar soleiðis, at
tað, sum verður sett i verk i Føroyum á
barna- og ungdómsøkinum, er til frama
fyri tey.
At søkja um stuðul til átøk, skeið,
verkætlanir og lutir, tørvur er å, er
partur av uppgávuni hjá leiðaranum
i Barnabata.
- Vit søkja um stuðul til stórt sæð alt
uttan sjålvan raksturin, og stovnar og
fyritøkur eru sera beinasom at stuðla
okkum. Tað er ógvuliga ymiskt, hvussu
nógvan stuðul vit fáa; vanliga undir
100.000 krónur um árið. Í fjør hendi
tað, at vit i sambandi við andlát fingu
stóra upphædd, ti viðkomandi hevði
givið Barnabata hetta við arvabrævi,
og úrslitið av ti var, at vit millum annað kundu seta ferð á ráðgevingina
aftur. Hóast figgjarliga grundarlagið
er so viðbrekið, so hava vit valt at satsa
hesa ferð og fáa ráðgevingina at koyra.
Barnabati hevur virkað við og uttan
samskipara, og royndirnar eru, at tað
•
er neyðugt at hava fólk i starvi, sum er
tann einasti i Barnabata, sum fær løn.
- Við fólki i starvi koma fleiri pengar
inn, og ti er tað ein betri skipan enn at
hava eina nevnd við sjálvbodnum fólki,
sum skulu royna reka alt virksemið.
Høvdu vit bara vitað, hvør jåttanin til
Barnabata er 3-5 ár fram i tiðina, so
hevði tað verið nógv lættari at arbeitt.

Kunning og upplýsing
Barnabati arbeiðir fyri at hjálpa og bøta
um korini, uppvøkstur og menning hjá
børnum og ungum í Føroyum. í Tú og
Eg-Ráðgevingini hava upplýsing, vegleiðing og ráðgeving til endamáls at styrkja
sjálvskensluna hjá ti einstaka barninum
og kunna um rættindini teirra. Tú og
Eg-Ráðgevingin er eitt ókeypis tilboð
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