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ST HEIMSMÁLINI Á BREDDAN Í FØROYUM

Í september 2015 samdust øll 193 limalondini í ST um at seta 17 stór mál á 
skrá, sum skulu røkkast áðrenn 2030. Hesi 17 málini vórðu nevnd “Global 
Goals” ella Heimsmálini, tí tey skulu vera við til at geva øllum heimsins 
íbúgvum eitt virðiligt lív og fremja eina burðardygga atferð, so vit lata heimin 
víðari til komandi  ættarlið í góðum standi.

Soleiðis hava ST og allir heimsins leiðarar sett eina felags kós ímóti einari 
tryggari og virðiligari framtíð fyri allar heimsins tjóðir og øll fólk á jørðini. At 
fáa eina semju í lag millum so mong lond var eitt bragd í sær sjálvum, men 
tað var sanniliga eisini eitt bragd at semjast so breitt um so mong burðardygg 
heimsmál.

Tey seytjan heimsmálini snúgva seg m.a. um at basa fátækradømi og 
hungri kring heimin. Tey fevna eisini um atgongd til heilsu og útbúgving, um 
javnstøðu, um reint vatn og sanitet, um burðardygga orku, um sømilig størv 
og búskaparvøkstur, um ídnað, nýskapan og undirstøðukervi og um at minka 
um ójavna. Eisini snúgva tey seg um at steðga veðurlagsbroytingum skaptum 
av mannaávum.

Eitt av málunum, heimsmál nr. 14, snýr seg um havið og lívið í havinum. 
Umráðandi er at steðga dálkingini av havinum. Eitt nú fossa fleiri milliónir 
tons av plastikki í havið hvørt ár, og skjótt er plastikkmassin størri enn 
biomassin har. Hetta hóttir tilverugrundarlagið hjá londum, sum liva av tí, ið 
havið gevur. Heimsmál nr. 14 snýr seg eisini um at umsita havsins tilfeingi við 
skili og leggja til rættis burðardygga fiskivinnu og veiðu av havsins súgdjórum.

Føroyar eru ikki limir í ST og hava sostatt ikki verið við í tilgongdini, tá sáttmálin 
varð gjørdur. Kanska av hesi orsøk hevur hetta so stóra og týðandi tiltak fingið 
so lítla rúmd í Føroyum higartil.

Men løgtingið tók málið upp í fjør vár og samtykti einmælt at “heita á 
landsstýrið um at arbeiða fyri at fremja málini í ST-samtyktini “2030 Agenda for 
Sustainable Development”, grundað á tey 17 burðardyggu menningarmálini 
(SDG), og leggja fram frágreiðing í hesum sambandi.”

Eitt er at semjast um so stór mál. Eitt annað er at gera tey til veruleika. 
Eitt týðandi stig er at kunna fólk um innihaldið og ætlanina, og tað er 
høvuðsendamálið við hesum tiltakinum.

Eg hoyri viðhvørt fólk skíra hesa víðskygdu ætlan fyri heita luft, men tað 
liggur ongin betri ætlan á borðinum til tess at venda gongdini enn tann, sum 
heimsins leiðarar samtyktu at fremja í 2015. Tað var heldur ikki av tilvild, at 
hesin leistur varð brúktur, tí ST setti eisini nøkur mál at røkka frá 2000 til 
2015, sum vórðu rópt “Millenium Goals”. Tey gjørdu stóran mun, tí tey flestu 
vórðu rokkin.

Tey nýggju heimsmálini taka støði í, at øll heimsins lond átaka sær at betra 
um viðurskiftini í egnum landi umframt at virka saman við øðrum um felags 
mál. Vónandi megna vit eisini í Føroyum at geva okkara íkast! 

Við kvøðu og vón um eina burðardygga framtíð
Magni Arge, folkatingsmaður
Februar 2018



Tey 17 heimsmálini : Tey 17 heimsmálini :

Basa fátækradømi 5

Mat t i l  øl l 7

Góð hei lsa og vælvera 11

Góðska í  útbúgving 15

Javnstøða mil lum kynini 19

Reint vatn og reinføri 21

Burðardygg orka 23

Sømil ig arbeiði  og búskaparl igur vøkstur 25

Vinna, nýskapan og undirstøðukervi 29

Minka um ójavna 33

Burðardyggar býir  og bygdir 37

41

45

47

51

55

57

Ábyrgdarful l  nýtsla og framleiðsla

Veðurlagsátøk

Lívið í  havinum

Lívið á landi

Friður,  rættvísi  og sterkir  stovnar

Samstørv um heimsmálini

3 4



Tey 17 heimsmálini : Tey 17 heimsmálini :

B a sa 
fátæ kra d ø m i

Heimsmál nr. 1: 

Hetta fyrsta heimsmálið snýr seg um at basa ógvusligum fátækradømi fyri 
ár 2030. Heimsbankin lýsir fólk við inntøku lægri enn 2 dollarar um dagin - 
umleið 13 danskar krónur – sum ógvusliga fátøk. Tað er ein stór avbjóðing at 
røkka málinum, men tað gongur rætta vegin.

Í 1990 vóru umleið 1,6 milliardir fólk ógvusliga fátøk, men í dag er talið fallið 
niður í eina helvt til 767 milliónir – samstundis sum heimsins íbúgvaratal 
er hækkað munandi. Hetta merkir, at parturin av teimum ógvusliga fátøku 
er fallið frá umleið 35 prosentum til undir 11 prosent, sambært tølum hjá 
Heimsbankanum fyri 2013. Runt roknað var sostatt triði hvør ógvusliga 
fátækur í 1990, og talið er síðani fallið til tíggjunda hvønn íbúgva.

Men tað er ikki nóg mikið einans at basa tí ógvusliga fátækradøminum. Eitt 
tilverugrundarlag uppá 20 ella 30 krónur um dagin røkkur ikki til mat við 
góðum føðsluevnum, og til at tryggja børnunum grundleggjandi skúlagongd. 
Tí hava øll londini, hvør í sær, sett sær fyri at minka tann partin av fólkinum í 
egnum landi niður í helvt, sum liva undir fátækramarkinum.

1
At minka um fátækradømi krevur bæði burðardyggan búskaparligan vøkstur, 
og at fleiri fáa lut í ágóðunum frá vøkstrinum. Teimum fátækastu tørvar 
ofta grundleggjandi rættindi og atgongd til útbúgving og tøkni, so tey kunnu 
leggja lunnar undir eitt virðiligt lív bæði fyri seg sjálvi og sínar eftirkomarar. 
Framburðurin má byggja á burðardyggan vøkstur og burðardygga 
nýtslu av tilfeingi, so komandi ættarlið fáa somu fortreytir at skipa seg í 
vælferðarsamfeløgum, sum vit hava havt.

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  1 :  B a sa  fát æ kra d ø m i

1. Basa ógvusligum fátækradømi 
Ógvusligt fátækradømi skal basast 
fullkomiliga fyri øll í heiminum áðrenn 
2030. Hetta merkir, at ongin skal liva 
undir altjóða fátækramarkinum, sum í 
løtuni er 1,90 dollarar – umleið 13 krónur 
- um dagin. 

2. Fátækradømi skal skerast niður í 
helvt 
Áðrenn 2030 skal talið á fólki í 
fátækradømi í einstøku londunum  
niður í eina helvt. 

3. Fáa í lag sosial trygdarnet 
Tað skulu í teimum einstøku 
londunum setast inn hóskandi sosialar 
verndarskipanir og íløgur til øll, herundir 
sosial trygdarnet, og áðrenn 2030 skulu 
tey fátøku og útsettu hava fingið trygd. 

4. Veita eins rættindi til ognarrætt 
Áðrenn 2030 skulu vit tryggja, at allir 
menn og allar kvinnur, serliga tey 
fátøku og útsettu, hava somu rættindi 
til fíggjarligt rásarúm eins og atgongd 
til grundleggjandi veitingar, ognarskap 
og ræði á jørð og onnur sløg av ogn, 
arvi, náttúrutilfeingi, hóskandi nýggjari 
tøkni og fíggjartænastum, íroknað 
mikrofígging.

5. Byggja upp mótstøðuføri ímóti 
vanlukkum 
Áðrenn 2030 skulu tey fátæku og útsettu 
verða betri før fyri at standa ímóti 
vanlukkum, ið standast av veðurlagnum, 
og øðrum búskaparligum, sosialum og 
umhvørvisligum stoytum og vanlukkum. 

6. Gera resursur flytførar fyri at 
basa fátækradømi 
Vit skulu tryggja tað týdningarmikla 
tilfeingið frá ymiskum keldum, soleiðis 
at menningarlondini kunnu fremja 
ætlanir og politisk átøk, til tess at gera 
enda á alskyns fátækadømi. Tilfeingið 
skal eitt nú fáast til vega við enn betri 
menningarsamstarvi, og tað skal serliga 
koma teimum londunum, har minst 
menning hevur verið, til góðar.

7. Skapa politiskar karmar, ið eru til 
gagn fyri fátøk av báðum kynum 
Vit skulu gera skynsamar politiskar 
karmar, bæði á altjóða støði og í 
einstøku londunum, fyri at stuðla størri 
íløgum í at basa fátækadømi. Íløgurnar 
skulu byggja á ætlanir fyri menning, sum 
skulu betra korini hjá teimum fátøku, og 
har dentur verður lagdur á bæði kynini.

Kelda: www.verdensbedstenyheder.dk 65
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M at 
ti l  ø l l

Heimsmál nr. 2: 

Heimsmál nummar tvey snýr seg í høvuðsheitum um, at øll skulu fáa atgongd 
til mat. Hetta fevnir bæði um tey, ið líða av ógvusligari hungursneyð við 
áhaldandi vanda fyri at doyggja í hungri, og tey, ið yvirliva á hungursmarkinum, 
men ikki fáa nóg mikið av mati til at liva eitt gott lív.
Síðan ár 2000 er tann parturin av fólki, ið ikki fáa nóg mikið av mati, fallin úr 
15 prosentum niður í 11 prosent. Tað er eitt stórt framstig, men kortini fara 
umleið 795 mió. fólk hvørt kvøld svong í song. Tað svarar á leið til fólkatalið í 
Evropa.

SAMAN STANDA VIT STERKAST
Miðlarnir siga oftast frá hungursneyð, sum er íkomin aftaná stórar vanlukkur, 
so sum kríggj og ógvusligan turkur. Tá hava vit sæð fleiri dømir um, at altjóða 
samfelagið í felag hevur megnað at forða fyri ógvusligastu avleiðingunum av 
vanlukkunum, við at veita hjálp og senda mat til hesi økini til støðan aftur er 
batnað.

Áhaldandi matvørutrot er oyðileggjandi fyri møguleikarnar hjá londum 
at koma fyri seg. Tey mennast ikki og klára seg ikki við egnari hjálp. 
Hungursneyðin forðar fyri búskaparligum vøkstri og eisini menningini hjá 
børnum, tí tey vaksa upp uttan nóg mikið av føðsluríkum mati. Tað er torført 
at koma burtur úr neyðini, tá nýggja ættarliðið, ið veksur upp, ikki hevur ment 
seg nóg mikið til at arbeiða seg upp úr fátæradøminum á egnum beinum. Tí 
er umráðandi at venda gongdini og syrgja fyri, at fleiri fáa meira og betri mat, 

2
so nýggju ættarliðini fáa rúmd og umstøður at venda gongdini og skapa eina 
betri framtíð fyri seg sjálvan og familjuna.

Annað heimsmálið snýr seg sostatt bæði um, at øll skulu hava nokk av mati, 
men eisini at maturin skal vera sunnur og føðsluríkur, fyri at øll fólk kunnu 
liva eitt sømiligt lív. 

Ein gongd leið er at bøta um umstøðurnar hjá jarðarbrúkarum og fiskimonnum, 
so meiri fæst burturúr framleiðsluni við einari skynsamari og burðardyggari 
nýtslu av jørðini og sjónum. Onnur, at teir smærru matvøruframleiðararnir 
fáa betri rættindi til jørð og bankalán og somu atgongd, sum øll onnur, at selja 
teirra vørur á marknaðinum.

Í hesum sambandi hava tey ríku londini ein týdningarmiklan leiklut. Eitt 
nú við at skapa javnar kappingarumstøður og steðga stóra studninginum 
til útflutning av egnum landbúnaðarvørum. Tað er eisini brúk fyri at víðka 
innlitið og marknaðarvitanina um støddina av matvørugoymslum, tí so 
kann framleiðslan lagast til støddirnar, heldur enn elva til ógvuslig sveiggj í 
kostnaðinum av matvørum, sum við hvørt rúka upp í topp og aðrar tíðir fara 
niður í botn.

Ein stórur partur av tí mati, vit framleiða í dag, verður annaðhvørt spiltur 
undir flutningi ella tveittur burtur. Eitt triðja átak snýr seg tí um at minka stóra 
matoyðslið í framkomna heiminum niður í eina helvt, sum eisini er fevnt av 
tólvta heimsmálinum, sum snýr seg um ábyrgdarfulla nýtslu og framleiðslu.

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  2:  M at  t i l  ø l l

1. Geva øllum atgongd til tryggan og 
føðsluríkan mat 
Áðrenn 2030 skulu øll hava atgongd 
til mat. Vit skulu tryggja øllum menni-
skjum atgongd til trygga, føðsluríka og 
nóg nógva føði, alt árið. Dentur verður 
her serliga lagdur á tey fátæku og fólk í 
útsettum støðum, harundir nýføðingar 
og smábørn.

2. Steðga øllum sløgum av skeivari 
føðslusamanseting 
Vit skulu syrgja fyri, at øll fáa røttu 
føðslusamansetingina áðrenn 2030. 
Hetta fevnir eisini um, at vit áðrenn 2025 
skulu røkka teimum altjóða samtyktu 
málunum um at minka um tarn í vøkstri 
og menning hjá børnum orsaka av 
skeivari føðslusamanseting.  
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Vit skulu eisini virka fyri, at tørvurin 
hjá ungum gentum, kvinnum við barn 
og eldri fólkum til føðsluevni verður 
nøktaður. 

3. Smáir matvøruframleiðarar skulu 
framleiða tað tvífalda 
Áðrenn 2030 skulu vit tvífalda 
framleiðsluevni og inntøkuna hjá teimum 
smærru matvøruframleiðarunum, 
serliga hjá kvinnum, upprunafólki, 
bóndafamiljum, húsdýrahaldarum og 
fiskimonnum. Hetta skal millum annað 
gerast ígjøgnum trygga og javna atgongd 
til jørð, vitan, fíggjartænastur, marknaðir 
og møguleikar fyri at økja um virði og 
arbeiðsfjøld. 

4. Gera matframleiðsluna meira 
burðardygga 
Vit skulu tryggja eina burðardygga 
framleiðslu av mati áðrenn 2030. Vit 
skulu nýta arbeiðshættir, ið bæði økja 
um framleiðsluna og sum tryggja 
varðveiðslu av vistfrøðiskipanum. 
Hesir arbeiðshættir skulu eisini tryggja 
eina tillaging til veðurlagsbroytingar, 
ógvusligt veður, turkur, vatnflóð og aðrar 
vanlukkur, og harafturat áhaldandi at 
bøta um góðskuna av jørðini. 

5. Varðveita tað 
arvafrøðiliga margfeldið í 
matvøruframleiðsluni 
Áðrenn 2030 skulu vit tryggja varðveiðslu 
av arvafrøðiliga margfeldinum av 
fræum, alivøkstri og húsdjórum í 
landbúnaðinum, og øðrum sløgum 
av villum plantum og djórum. Hetta 
skal m.a. fremjast við at røkja fræ- og 
plantubankar, bæði á altjóða stigi og í 
einstøku londunum. Vit skulu harafturat 
styðja upp undir eina javnbýtta 
atgongd til fyrimunirnar, sum nýtslan 
av bæði arvafrøðiliga tilfeinginum og tí 
siðbundnu vitanini kann veita. 

6. Gera íløgur í undirstøðukervið og 
tøknina í landbúnaðinum 
Vit skulu gera fleiri íløgur í 
undirstøðukervið í landslutum, 
í gransking og ráðgeving innan 
landbúnað, menning av tøkni og 
genbankar fyri plantur og húsdjór. 
Hetta skal eitt nú gerast gjøgnum eitt 
enn betri altjóða samstarv, sum skal 
elva til ein úrtøkuríkan landbúnað í 
menningarlondunum, serliga teimum 
londunum, har minst menning hevur 
verið. 

7. Handilsforðingar og 
marknaðarskeiklan í útflutningi 
av landbúnaðarvørum skulu 
tálmast 
Fyri landbúnaðarvørur skulu vit forða fyri 
handilsavmarkingum og rætta skeiklan 
í heimsmarknaðinum. Tað skal eitt nú 
gerast við at avtaka øll sløg av ríkisstuðli 
til útflutning av landbúnaðarvørum, 
og somuleiðis onnur útflutningstiltøk 
við líknandi ávirkan, samsvarandi við 
samráðingarumfarið í Doha. 

8. Gera matvørumarknaðir 
støðugar og veita atgongd til 
marknaðarupplýsingar 
Vit skulu tryggja, at heimsmarknaðurin 
fyri matvørur riggar á rættan 
hátt. Tað skal vera atgongd til 
marknaðarvitanina, eitt nú um støddina 
av matvørugoymslum, fyri at hjálpa til við 
at avmarka ógvuslig sveiggj í kostnaðinum 
á matvørum.

Kelda: www.verdensbedstenyheder.dk9 1 0
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G ó ð  h e i l sa 
o g  væ l ve ra

Heimsmál nr. 3: 

3
Heilsustøðan í heiminum er sum heild vorðin nógv betri síðan 1990. Eitt 
nú doyggja munandi færri undir føðing. Talið á mammum, sum doyggja í 
barsilssong er minkað 44 prosent allastaðni í heiminum, og talið av børnum, 
ið doyggja undir føðing er somuleiðis farið niður í helvt. Ein orsøk til hesa 
jaligu framgongd er betri heilsutænastur og reinføri.

At heilsustøðan er vorðin betri hevur eisini havt við sær, at vit í dag sum heild 
liva longri. Vart tú føddur í 1990, kundi tú væntað at liva í eini 65 ár; í dag er 
tað hækkað til 71 ár.

Hóast hetta, eru tað enn alt ov nógv fólk, ið doyggja av sjúkum, ið sleppast 
kunnu undan við at vaska hendur ella við stuttari og bíligari viðgerð.

Samstundis eru enn nógvar sjúkur, ið krevja stórt arbeiði at basa. Summar 
kunnu vit tó berja niður, eitt nú malaria og HIV/AIDS. Á hesum økjum hava 
eisini verið stór framstig. Eitt nú doyggja í dag helvtin færri av malaria um árið 
enn í 2000, orsaka av at heilivágur og mýggjabitanet eru fingin til vega. Vit 
mugu tó halda áfram við at gera íløgur í hetta hjálpararbeiði, tí enn doyggja 
umleið 438.000 fólk árliga av malaria.

Triðja heimsmálið snýr seg um, at øll fólk í øllum aldrum, í øllum londum 
skulu tryggjast eina góða heilsu. Hetta skal fremjast við at arbeiða harðari 
fyri at redda lívunum hjá mammum og børnum, við at koma smittandi 

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  3 :  G ó ð  h e i l sa  o g  væ l ve ra

umfarssjúkum til lívs, við at fækka um tær ikki-smittandi sjúkurnar við einum 
triðingi, og við at geva øllum atgongd til heilsutrygd. Samstundis skulu øll 
hava atgongd til koppsetan og munagóðan heilivág, sum fólk hava ráð til at 
keypa.

Hóast tær smittandi sjúkurnar eru álvarsamar, standast eisini nógvir av 
okkara heilsutrupulleikum av lívsstíli. Eitt nú hava nógv fólk, bæði í ríkum 
og fátøkum londum, álvarsamar trupulleikar av sukursjúku, lungnakrabba, 
rúsevnismisnýtslu og alkoholismu. Heimsmálini miða ikki ímóti einum 
forboði ímóti tí, sum elvir til hesar trupulleikar, men at styrkja um fyribyrgjan 
og viðgerð av rúsevnismisnýtslu, bæði narkotiskum evnum og brennivíni, og 
at arbeiða fyri at fleiri ikki byrja at roykja tubakk.

Vit skulu eisini seta okkum fyri at hálvera talið av deyðum og særdum í 
ferðsluni allastaðni í heiminum áðrenn 2030. Umleið 1,25 mió fólk doyggja 
hvørt ár í ferðsluni – bæði beinleiðis og óbeinleiðis. Hóast ein bilur ikki fysiskt 
rakar ein persón, er eitt nú útlátið frá bilinum skaðiligt og kann gera stóran 
skaða á heilsuna hjá fólki, serliga í stórbýum. Sambært útrokningum hjá WTO 
eru tað áleið 7 milliónir fólk, ið doyggja av skaðiligum útláti hvørt ár. Triðja 
heimsmálið miðar ímóti, at vit skulu minka munandi um talið av deyðum og 
heilsutrupulleikum orsakað av dálking í luftini, vatninum og jørðini áðrenn 
2030.

1. Minka um mammudeyða 
Í 2030 skulu vit hava minkað um lutfallið 
av kvinnum, sum doyggja í barsils-
song, til færri enn 70 kvinnur fyri hvørji 
100.000 børn, ið verða fødd á lívi. 

2. Bjarga øllum børnum yngri enn 
fimm ár frá at doyggja, um møgu-
leiki er fyri tí 
Áðrenn 2030 skulu vit forða fyri, at 
nýføðingar og børn undir 5 ár lata lív av 
orsøkum, ið vit kunnu fyribyrgja. Øll lond 
skulu seta sum mál at minka um talið 
á deyðføddum børnum til 12 børn fyri 
hvørji 1000 livandi, og talið á deyðum 

børnum undir 5 ár til hægst 25 fyri hvørji 
1000 livandi.

3. Berja niður smittandi sjúkur 
Áðrenn 2030 skulu vit steðga umfars-
júkum av AIDS, tuberklum, malaria og 
forsømdum tropiskum sjúkum. Somu-
leiðis skulu vit berja niður livrarbruna, 
vatnbornar sjúkur og aðrar smittandi 
sjúkur. 

4. Bjarga fleiri fra at doyggja av 
ikki-smittandi sjúkum, og styrkja 
sálarliga heilsu 
Áðrenn 2030 skulu vit minka um talið 
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av teimum, ið doyggja ov ung orsaka av 
ikki-smittandi sjúkum við einum triðingi, 
tað skal fremjast við fyribyrgjan og 
viðgerðum. Somuleiðis skulu vit virka fyri 
sunnari sálarheilsu og -vælveru.

5. Fyribyrgja og viðgerða rúsevnis- 
og rúsdrekkamisnýtslu 
Vit skulu økja um fyribyrging og viðgerð 
móti rúsevnismisnýtslu, bæði av narkoti-
skum rúsevnum og skaðiligari nýtslu av 
rúsdrekka. 

6. Lækka talið av deyðum og sær-
dum í ferðsluni 
Áðrenn 2020 skal talið av deyðum og 
løstaðum í ferðsluni minkast niður í 
helvt. 

7. Veita atgongd til kynsligar og 
reproduktivar heilsutænastur  
fyri øll 
Í 2030 skal vera almenn atgongd til 
kynsligar og reproduktivar heilsutænas-
tur herímillum upplýsing, útbúgving 
og ætlan um at skapa sær eina familju. 
Reproduktivar heilsutænastur skulu sa-
meinast í ætlanum og skráum hjá tjóðini. 

8. Veita øllum atgongd til læknah-
jálp 
Vit skulu røkka málinum um almenna 
heilsutænastur um allan heim, herí-
millum vernd frá fíggjarligum váða og 
atgongd til grundleggjandi heilsutænas-
tur við góðari góðsku. Øll skulu hava 
atgongd til tryggan og effektivan heilivág 
og koppsetan, til ein rímiligan prís. 

9. Minka um sjúku og deyða vegnað 
kemikaliir og dálking 
Áðrenn 2030 skulu vit minka munandi 
um bæði heilsutrupulleikar og talið av 
deyðum orsaka av vandamiklum evnum 
og dálking av luft, vatni og jørð.

10. Seta í verk altjóðasáttmálan hjá 
heimshandils-felagsskapinum 
(WTO) um tubakk 
Vit skulu miða eftir at fáa rammusátt-
málan hjá Altjóða Heilsustovninum 
(WHO), um eftirlit við tubakki, í verk í 
øllum londum. 

11. Stuðla menningini av vaksinum 
og heilivági, ið øll hava ráð til 
Vit skulu stuðla gransking og menning av 
koppsetan og heilivági ímóti sjúkunum, 
sum serliga raka menningarlondini – 
bæði teimum sjúkum ið eru smittandi 
og teimum ið ikki eru smittandi. Tað 
skal vera atgongd til neyðugan heilivág 
og koppsetan til ein rímiligan prís, í 
samsvari við Doha-yvirlýsingina um TRIP 
og fólkaheilsu. Yvirlýsingin lýsir rættin 
hjá menningarlondum at nýta allar 
ásetingarnar í sáttmálanum til fulnar 
fyri at verja fólkaheilsuna og geva øllum 
atgongd til heilivág. 

12. Økja um fíggingina til heil-
sutænastur í menningarlondu-
num 
Vit skulu munandi økja um fígging av hei-
lsuøkinum, herímillum útvega, útbúgva, 
menna og varðveita arbeiðsmegina, ið 
fæst við heilsuhjálp í menningarlond-
unum, serliga í teimum londum, har 
minst menning hevur verið og í smáum 
oyggjasamfeløgunum. 

13. Betra ávaringarskipanir, ið be-
inanvegin boða frá altjóða heil-
suhóttanum 
Vit skulu styrkja evnini hjá øllum londum 
til tíðliga at ávara um heilsuvandar, bæði 
í altjóða høpi og í teimum einstøku tjóðu-
num. Harafturat skulu vit styrkja um 
evnini at stýra og minka um vandarnar, 
serliga í menningarlondunum.
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Heimsmál nr. 4: 

4
Hóast øll heimsmálini eru sera týdningarmikil og knýtt hvørt at øðrum, so er 
málið um at øll skulu fáa atgongd til eina holla útbúgving tað týdningarmiklasta. 
Tað heldur eitt nú Jeffrey Sachs, serfrøðingur í burðardyggari menning frá 
Columbia University, og hann er ikki einsamallur um hetta. Tí hetta málið var 
eisini tað, sum fekk hægstu raðfesting millum 10 milliónir fólk, tá tey vórðu 
spurd um, hvat mál tey hildu hava stórstan týdning fyri tey og familju teirra. 
Tað er ongin ivi um, at holl útbúgving skapar eitt dygt grundarlag fyri at skilja 
og loysa tær avbjóðingar, sum heimssamfelagið  er fyri og harvið eisini at 
vaksa um vælferðina hjá okkum øllum.

FLEIRI Í SKÚLA
Tey eru framvegis mong, sum ikki fáa eina grundleggjandi útbúgving, 
men støðan er nógv batnað, so tað gongur støðugt framá. Fjórða hvørt 
barn fekk annaðhvørt onga undirvísing ella bara part av barnaskúlanum 
í 1970. Í 1980-árunum batnaði støðan so mikið, at fýra út av fimm fingu 
ein grundleggjandi barnaskúla, og síðani ártúsundskiftið er støðan batnað 
so mikið, at níggju út av tíggju børnum í øllum heiminum fullføra allan 
barnaskúlan. Harumframt,  er tað eisini eitt stórt framstig, at í dag eru tað 
eins nógvar gentur og dreingir, ið fara í skúla.

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  4 :  G ó ð s ka  í  ú t b ú g v i n g

FLEIRI LESA OG SKRIVA
Tó er tað ikki nóg mikið bara at sita á skúlabonki, tí børnini skulu eisini læra 
nakað. Í summum menningarlondum er undirvísingin enn á einum lágum 
støði og tað hevur við sær, at summa staðni dugir bert helvtin av børnunum at 
lesa. Men eisini á hesum økinum er framgongd, og UNESCO metti, at  stívliga 
90% av øllum ungum millum 15  og 24 dugdu at lesa í 2010, meðan talið var 
83% í 1990.

Tey bókligu evnini eru týdningarmikil, men ST leggur eisini dent á frálæru, sum 
kann vera við til at skapa eina framtíð við minni ófriði og størri burðardygd. 
Eitt nú við at læra um samstarv millum tjóðir og um burðardygga samspælið 
millum menniskju og nattúru.

1. Gera barnaskúlar og ungdómsút-
búgvingar ókeypis fyri øll 
Áðrenn 2030 skulu vit tryggja, at allar 
gentur og dreingir fullføra skúlagong-
dina. Skúlin skal hava eitt høgt støði, 
soleiðis at børnini fáa eina viðkomandi 
og effektiva læru. Atgongdin til hesar 
útbúgvingarnar skal vera ókeypis og líka 
fyri øll. 

2. Veita javna atgongd til dyg-
dargóðar barnagarðsflokkar 
Í 2030 skulu allar gentur og dreingir hava 
atgongd til nøktandi menning, umsorgan 
og fyrireiking til skúla áðrenn skúlaaldur. 

3. Geva øllum møguleika fyri at taka 
eina hægri útbúgving 
Allar kvinnur og menn skulu hava javn-
bjóðis møguleika til hægri útbúgving fyri 
ein rímiligan prís áðrenn 2030.  
Tað kann vera eitt nú tøknis-, vinnu-,  
ella yrkisútbúgving, ella universitetsút-
búgving.

4. Geva fleiri persónum betri for-
treytir fyri fíggjarligari framgongd 
Áðrenn 2030 skulu vit hava økt mu-
nandi um talið av ungum og vaksnum, 
sum hava viðkomandi førleikar á 
arbeiðsmarknaðinum, herímillum tey 
teknisku ella handaligu evnini, sum gera 
tað gjørligt at stovna sína egnu fyritøku 
og at skapa arbeiðspláss. 

5. Steðga øllum mismuni í útbúgving 
Í 2030 skal tað ikki vera ójavni ímillum 
kynini tá umræður útbúgvingarstøði. Vit 
skulu eisini tryggja javnbjóðis atgongd 
til øll stig av útbúgving og vinnuyrkisliga 
læru fyri útsettar bólkar, herímillum 
fólk ið bera brek, upprunafólk og børn í 
veikum ella útsettum støðum. 

6. Læra øll at lesa, skriva og rokna 
Áðrenn 2030 skulu vit tryggja, at øll 
ung og ein týðandi partur av vaksnum 
kvinnum og monnum duga at lesa, skriva 
og rokna.
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7. Undirvísa í burðardyggari men-
ning og heimsborgarskapi 
Áðrenn 2030 skulu vit tryggja, at allir 
næmingar og lesandi fáa ta vitan og tey 
evni, tey hava tørv á, fyri at styðja upp 
undir burðardygga menning. Hetta fevnir 
eitt nú um útbúgving í burðardyggum liv-
ihátti, mannarættindum, javstøðu millum 
kynini, at virka fyri eini friðaligari mentan 
uttan harðskap, altjóða borgaraskapi 
og at virðismeta fjølbroytni í mentanum 
og mentanarligt íkast til burðardygga 
menning. 

8. Byggja og uppstiga tryggar og 
umfavnandi skúlar 
Vit skulu byggja og betra um útbúgving-
armøguleikar við serligum atliti til tørvin 
hjá bæði gentum og dreingum, og hjá 
fólki ið bera brek. Øll skulu hava trygg, 
friðalig, og góð umhvørvi til læring.

9. Veita fleiri studningsupphæddir 
í menningarlondunum til hægri 
útbúgvingar 
Áðrenn 2020 skulu vit hava økt munandi 
um talið av stuðli til skúlagongd, sum er 
atkomandi hjá menningarlondunum, ser-
liga í teimum londum har minst menning 
hevur verið, smáum oyggjasamfeløgum 
og londum í Afrika. Stuðulin skal geva 
atgongd til hægri lærustovnar, herímil-
lum vinnuútbúgvingar og útbúgvingar 
innan vitanar- og samskiftisteknik, tøkni, 
verkfrøði og gransking. Stuðul skal verða 
veittur í menningarlondunum til lestur, 
bæði í øðrum menningarlondum og í 
teimum framkomnu londunum. 

10. Seta fleiri lærarar í starv í men-
ningarlondunum 
Áðrenn 2030 skulu vit økja munandi um 
talið av skikkaðum lærarum, ígjøgnum 
altjóða samstarv um læraraútbúgvingar 
í menningarlondum, serliga í teimum 
londum har minst menning hevur verið 
og smáum oyggjasamfeløgum í menning.

4
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Heimsmál nr. 5: 

5
Helvtin av heimsins íbúgvum eru kvinnur, men tær fáa ikki altíð somu 
møguleikar at liva og geva sítt íkast á jøvnum føti við menn, tí kvinnur hava 
ikki allastaðni somu rættindi og møguleikar sum menn. Tað fimta heimsmálið 
miðar eftir, at allur mismunur og harðskapur móti kvinnum og gentum skal 
steðgast allastaðni, og at kvinnurnar skulu hava somu rættindi til at eiga eitt 
nú jørð og hús, at luttaka í politiska lívinum, og ikki minst at ráða yvir egnum 
kroppi – herímillum rættin til sjálvar at avgera, hvussu nógv børn tær ynskja og nær.

FÆRRI BARNABRÚÐRAR
Eitt sum vit í verki kunnu gera fyri at betra um rættindini hjá kvinnum, er at 
banna hjúnaløg við børnum. Hetta kann hava við sær, at ungar kvinnur fáa 
møguleika at útbúgva seg, og ikki einans at gerast møður. Støðugt fleiri lond 
seta átøk í verk móti hjúnaløgum við børnum, og parturin av ógvuliga ungum 
brúðrum minkar. Í 1990 vórðu áleið 12 prosent av gentunum í heiminum 
giftar, áðrenn tær vóru 15 ára gamlar – hetta var serliga støðan í Afrika og 
Asia. Í dag er talið fallið niður á 7 prosent, og fellur skjótast í Norðurafrika. 
Hetta vísir, at tað er møguligt at broyta elligamlar siðvenjur, sjálvt í sera 
siðbundnum samfeløgum.

U n d i r má l  f y r i  h e i m s má l  n r.  5 :  J av n stø ða  m i l l u m  k y n i n i

FLEIRI KVINNUR Í POLITIK
Kvinnur eru eisini allastaðni í heiminum við at fáa størri ávirkan í politikki. 
Í 2016 var talið av kvinnum í parlamentum kring heimin 23 prosent. Í 2006 
var talið 17 prosent. Tað gongur nakað skjótari at fáa kvinnur uppí politikk í 
Føroyum, tí í 2015 vórðu 10 kvinnur valdar millum 33 tingfólk.

1. Steðga mismuni móti kvinnum og 
gentum 
Vit skulu steðga øllum sløgum av mismu-
ni ímóti kvinnum og gentum allastaðni. 

2. Steðga øllum harðskapi og allari 
misnýtslu av kvinnum og gentum 
Vit skulu beina fyri øllum harðskapi ímóti 
kvinnum og gentum, bæði í tí privata og í 
tí almenna lívinum, herímillum mennisk-
jahandli, kynsligari misnýtslu og øðrum 
sløgum av misnýtslu. 

3. Steðga tvingsilshjúnarbondum og 
umskering av gentum 
Vit skulu steðga øllum skaðiligum 
siðvenjum, eitt nú tvangshjúnaløgum, 
hjúnaløgum við børnum og umskering  
av gentum. 

4. Virðismeta ólønt umsorganarar-
beiði og deila ábyrgdina í heimi-
num 
Vit skulu viðurkenna og virðismeta 
lønarleyst arbeiði bæði heima hjá fólki 
og innan umsorgan. Hetta skal gerast 
gjøgnum almennar tænastuveitingar, 
undirstøðukervi og skynsaman politik 
fyri sosialari verju, og við at eggja til eina 
javnbýtta ábyrgd í heimum og familjum. 

5. Kvinnur skulu luttaka fult í 
leiðslum og har avgerðir vera 
tiknar 
Vit skulu tryggja, at kvinnur fáa somu 
møguleikar at luttaka í og møguleika 

til at vera leiðarar á øllum stigum í 
avgerðum í tí politiska, búskaparliga og 
almenna lívinum. 

6. Veita øllum atgongd til reproduk-
tiva heilsu og rættindi 
Vit skulu tryggja, at kvinnur fáa vanliga 
atgongd til kynsligar og reproduktivar 
heilsutænastur og reproduktiv rættindi, 
eins og semja var um í ætlanarskránni 
“Action of the International Conference 
on Population and Developement” og 
í Beijing-skránni “Beijing Platform for 
Action”. 

7. Veita jøvn búskaparlig rættindi 
Vit skulu gera ábøtur á skipanirnar 
fyri at geva kvinnum somu rættindi til 
búskaparligar møguleikar, so sum at-
gongd til ognarrætt og ræði yvir jørð og 
onnur sløg av ogn, fíggjartænastum, arvi 
og náttúrutilfeingi, í samsvar við lógir í 
einstøku londunum. 

8. Nýta tøkni til at styrkja rættindini 
hjá kvinnum 
Vit skulu betra um nýtsluna av tøkni, 
serliga vitanar- og samskiftistøkni, fyri at 
styrkja møguleikarnar hjá kvinnum. 

9. Samtykkja lógir til frama fyri 
javnstøðu millum kynini 
Vit skulu taka við og fremja skynsaman 
politik og lóggávu, fyri at styrkja um javn-
støðu millum kynini.
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Heimsmál nr. 6: 

6
Málið fyri sætta heimsmálið er, at øll skulu hava atgongd til reint drekkivatn. 
Somuleiðis skulu øll hava atgongd til ávís heilsu- og reinførisviðurskifti, eitt nú 
ordilig kloakviðurskifti og vesi.

BETRI ATGONGD TIL REINT VATN
Reint vatn er ein tann týdningarmesta fyritreytin fyri góðari heilsu. Á hesum 
økinum eru framstig gjørd. Meðan tað í ár 2000 bert vóru 82 prosent, eru 
tað nú 91 prosent av heimsins íbúgvum, sum hava atgongd til eina betri 
vatnkeldu.
 
At vatnkeldan er betri merkir, at fólkini ikki longur skulu ganga til størri vøtn 
og áir at heinta vatn. Vatnið í teimum størru vøtnunum og áunum er oftast 
skitið og kann elva til sjúkur. Tí eru tað góð tíðindi, at hesi fólk í staðin hava 
fingið atgongd til brunnar, vatnpumpur ella ein krana heima við hús.

ATGONGD TIL VESI
Áleið 946 mió. fólk hava ikki møguleika at fara á eitt vesi, og noyðast í staðin 
at fara út á eina mark, í skógin, við síðuna av tokbreytum ella út á opna 
gøtu. Umframt, at hetta ikki er serliga hugaligt, er hetta eisini við til at spjaða 
ymiskar sjúkur. Á hesum økinum hava tó eisini verið framstig. Í ár 2000 høvdu 
59 prosent atgongd til vesi, men hetta talið er vaksið til 68 prosent.

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  6 :  Re i nt  vat n  o g  re i nfø r i

BETRI UMSITING AV VATNINUM
Hetta heimsmálið snýr seg eisini um at umsita tilfeingið av vatni á ein 
burðardyggan hátt um allan heimin. Vit skulu verða betri til at savna inn og 
nýta regnvatn, skilja salt frá sjógvi, viðgera og reinsa spillivatn, og verja og 
endurreisa náttúruøkir, har vatn stavar frá. Sambært FAO, sum er matvøru og 
landbúnaðarfelagsskapur Sameindu Tjóða, veita skógir og vátlendi áleið 75 
prosent av vatninum, ið vit nýta í býum, ídnaði og landbúnaði um allan heim.

1. Veita atgongd til reint drekkivatn 
Í 2030 skulu øll hava atgongd til reint 
drekkivatn til ein rímiligan prís. 

2. Geva øllum atgongd til vesi, heilsu 
og reinføri 
Øll fólk skulu fáa atgongd til nóg góð 
heilsu- og reinførisviðurskifti áðrenn 
2030, eitt nú atgongd til eitt ordiligt vesi. 
Vit skulu m.a. leggja dent á serliga tørvin 
hjá gentum og kvinnum, og fólkum í 
útsettum støðum. 

3. Styrkja vatngóðskuna og reinsa 
og nýta frárensluvatn betri 
Áðrenn 2030 skulu vit betra um góðsku-
na av vatninum við at minka um dálking, 
steðga dumping og avmarka útlátið av 
vandamiklum evnum. Parturin av óviðg-
jørdum spillivatni skal skerast í helvt, 
og vit skulu endurnýta munandi meira 
allastaðni. 

4. Gera vatnnýtsluna munadygga og 
tryggja veiting av feskvatni 
Áðrenn 2030 skulu vit gerast betri til at 
gagnnýta vatn á skynsaman hátt í øllum 
geirum. Vit skulu tryggja atgongd til reint 
drekkivant á ein tryggan og burðardyg-
gan hátt, fyri munandi at minka um talið 
av fólki, ið líða av vatntroti. 

5. Fáa í lag integreraða stýring av 
vatntilfeingi 
Áðrenn 2030 skulu vit samantvinna um-
sitingina av vatntilfeinginum. Hetta gera 
vit í samstarvi tvørturum landamørk. 

6. Varðveita og endurreisa vistski-
panir í og rundan um vatn 
Áðrenn 2020 skulu vit verja og fáa í rætt 
lag vistfrøðiskipanir, sum hava týdning 
fyri vatn, so sum økir í fjøllum, skógum, 
vátlendum, áum, vøtnum og keldum til 
grundvatn. 

7. Stuðla vatn- og heilsuskipanum í 
menningarlondunum 
Áðrenn 2030 skulu vit økja um altjóða 
samstarvið og stuðla menningarlondu-
num, soleiðis at tey gerast før fyri at gera 
skráir og hava skynsamt virksemi innan 
vatn og reinføri, eitt nú við at savna inn 
regnvatn, skilja salt úr sjógvi, hava effek-
tiva stýring av vatni, viðgerð av spillivatn 
og tøkni til endurnýtslu. 

8. Stuðla staðbundnari viðgerð av 
vatni og heilsu 
Vit skulu stuðla nærsamfeløgunum í at 
luttaka í at betra um umsitingina av vatni 
og reinføri.
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B u rða r d yg g 
o r ka

Heimsmál nr. 7: 

7
Sjeynda heimsmálið snýr seg um at øll skulu fáa atgongd til álítandi, 
burðardygga og nútímans orku. Tá vit í tí ríka partinum av heiminum tosa um 
burðardygga orku, snýr tað seg oftast um, at vit skulu fara frá at nýta kol og 
olju, og í staðin nýta meira grøna orku frá sól, vindi og vatni. Men í nógvum 
londum gera fólk enn mat uppi yvir opnum eldi, og her snýr tað seg um at 
førka seg vekk frá at nýta osandi pinnabrenni í køkinum og heldur byrja at 
gera mat á eitt nú einum gasskomfýri.

Parturin av fólki, ið hava atgongd til gass ella streym í køkinum er øktur 7 
prosent síðan ár 2000, men orsaka av ógvusliga fólkavøkstrinum eru tó fleiri 
fólk í tali, sum gera mat yvir opnum eldi enn áður.

FLEIRI ATGONGD TIL STREYM
Hinvegin hækkar tann parturin av fólki, ið hava atgongd til streym støðugt. 
Ein serlig orsøk til hetta er útbreiðslan av sólsellum, ið eru vorðnar alsamt 
bíligari tey seinastu árini. Hetta, saman við teimum nýggju LED-ljósperunum, 
sum nýta minni av streymi, hevur givið einum hópi av fólki í økjum uttanfyri 
býirnar møguleika fyri at hava ljós um kvøldarnar og næturnar. Hetta hevur 
havt við sær, at børn kunnu gera skúlating um kvøldarnar og at fólk kunnu 
fylgja við tíðindunum í útvarpinum ella á snildfonunum, sum eru komnar 
nógv fram tey síðstu árini, eisini í teimum sera fátøku økjunum.

U n d i r má l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  7:  B u rð a r d y g g  o r ka
1. Veita øllum atgongd til nýmótans 

orkukeldur 
Áðrenn 2030 skulu øll hava atgongd til 
álítandi og nútíðarhóskandi orkukeldur 
fyri ein rímiligan prís. 

2. Økja prosentpartin av burðardyg-
gari orku í alheimshøpi 
Áðrenn 2030 skulu vit nýta munandi 
meira burðardygga og varandi orku 
allastaðni í heiminum. 

3. Betranin av orkuvirkisførinum 
skal tvífaldast 
Áðrenn 2030 skulu vit verða tvífalt so 
skjót at betra um orkugagnnýtsluna í 
heiminum. 

4. Styrkja atgongdina til gransking 
og íløgur innan reina orku 
Vit skulu gerast betri til at samstarva 

og veita atgongd til gransking í grønari 
orku áðrenn 2030, eitt nú innan va-
randi orku, orkugagnnýtslu og grønari 
og framkomnari nýtslu av lívrunnum 
brennievnum. Vit skulu eisini gera íløgur 
í undirstøðukervið og grøna orkutøkni. 

5. Víðka og uppstiga orkutænastur 
fyri menningarlondini 
Áðrenn 2030 skulu vit útbyggja un-
dirstøðukervið og dagføra tøknina, fyri at 
veita nútíðarhóskandi og burðardyggar 
orkutænastur til øll fólk í menningarlond-
unum. Hetta er serliga galdandi fyri tey 
londini har minst menning hevur verið, 
smá oyggjasamfeløg í menning og tey 
menningarlondini, ið ikki hava atgongd 
til havið. Hetta skal gerast í samsvar við 
stuðulsskipanirnar í einstøku tjóðunum.
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Sø m i l i g  a r b e i ð i 
o g  b ú s ka p a r l i g u r 
vø kst u r

Heimsmál nr. 8: 

8
Um fleiri hundrað milliónir fólk skulu hava møguleika at arbeiða seg upp úr 
ógvusligum fátækadømi, er neyðugt við búskaparligum vøkstri. Málið hjá ST 
er, at vøksturin skal upp á 7 prosent í teimum londunum, har minst menning 
hevur verið. Sambært heimsbankanum verða lívskorini betraði munandi 
skjótari, um vøksturin er 7 prosent árliga. Enn eru vit ikki komin á mál á 
hesum økinum; vøksturin í teimum londunum, har minst menning hevur 
verið, var umleið 3,5 prosent árliga frá 2000-2014, og kemur væntandi upp á 
5,5 prosent í 2017.

Í nógvum menningarlondum er høvuðsvinnan søla av rávørum, og vøksturin 
er tí treytaður av prísinum á rávørunum á heimsmarknaðinum. Hetta hevur 
við sær, at tá prísurin fellur, steðgar vøksturin í hesum londunum.  Tó hava 
nógv av teimum fátøku londunum nógv ung folk, sum hava meira lærdóm 
enn áður, og hetta gevur góðar fortreytir fyri búskapin.

Búskaparligur vøkstur er tó ikki í sær sjálvum trygd fyri, at fólkið í einum landi 
verður lyft úr fátækradømi.   Um ójavnin veksur, kann tað økta ríkidømið 
frá vøkstrinum enda hjá nøkrum fáum persónum, ið eru ógvuliga ríkir 
frammanundan. Tí er eisini eitt heimsmál samtykt, ið snýr seg um at minka 
um ójavnan allastaðni í heiminum (mál nummar tíggju).

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  8 : 
S ø m i l i g  a r b e i ð i  o g  b ú s ka p a r l i g u r  vø kst u r

1. Skapa burðardyggan búskaparli-
gan vøkstur 
Vit skulu varðveita búskaparligan vøkstur 
í samsvar við viðurskiftini i hvørjari eins-
takari tjóð, og serliga skulu vit tryggja 
ein árligan búskaparvøkstur á minst 7 
prosent í teimum londum, har minst 
menning hevur verið. 

2. Hugsa nýtt og uppstiga tøkni til 
frama fyri búskaparligum fram-
leidni 
Vit skulu fáa størri búskaparliga fram-
leiðslu ígjøgnum ymiskleika, tøkniliga 
menning og nýskapan, millum annað  
við at leggja dent á arbeiðskrevjandi 
geirar við stórum virðisvøkstri. 

3. Føra ein politik, ið skapar størv og 
letur fyritøkurnar veksa 
Vit skulu stuðla politiskum avgerðum, 
sum leggja dent á menning, ið veitir 
sømilig arbeiði og stuðlar úrtøkumiklum 
virksemi, íverksetan, skapanarevnum og 
nýskapan. Vit skulu somuleiðis stuðla 
formalisering og vøkstri í smáum og mil-
lumstórum fyritøkum, eitt nú við at veita 
atgongd til fíggjartænastur. 

4. Munadygga nýtslu av tilfeinginum 
í framleiðslu og nýtslu 
Inntil ár 2030 er lokið, skulu vit støðugt 
gerast betri til at gagnnýta heimsins 
tilfeingi meira munadygt í samband 
við nýtslu og framleiðslu. Somuleiðis 
skulu vit virka fyri at loysa okkum frá 
búskaparligum vøkstri, ið berur við sær 
oyðilegging av umhvørvinum, í samsvar 

STEÐGA TRÝSTIÐ Á NÁTTÚRUNA
Tann búskaparligi vøksturin setur eisini trýst á náttúrunnar tilfeingi. Málið er, 
at vøksturin skal vera burðardyggur. Hetta merkir eitt nú, at vit skulu gagnnýta 
tilfeingið betri í samband við nýtslu og framleiðslu. Vit skulu eisini arbeiða 
fyri at steðga búskaparligum vøkstri, sum kemur av virksemi, ið oyðileggur 
umhvørvið.   Eitt dømi kundi verið, at ongin skógur skal jarðleggjast fyri ein 
skjótan búskaparligan vøkstur, men skal í staðin varðveitast og nýtast ár eftir ár. 

SØMILIG ARBEIÐI
Ein annar týdningarmikil partur av hesum málinum er, at tað skal vera fokus 
á rættindi hjá arbeiðstakarum, soleiðis at tey fátæku ikki bara fáa eitt arbeiði, 
men at tað eisini eru sømiligar og tryggar umstøður. Vit skulu beinanvegin 
fara undir at steðga handli við menniskjum, og í síðsta lagi í 2025 skulu øll sløg 
av barnaarbeiði vera steðgað.
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við 10-ára karmin av ætlanum hjá ST um 
burðardygga nýtslu og framleiðslu. Á he-
sum økjum skulu tey framkomnu londini 
ganga á odda. 

5. Skapa fulla arbeiðsluttøku og 
sømilig arbeiði við líka løn 
Áðrenn 2030 skulu allir menn og allar 
kvinnur hava eitt virðisskapandi og 
sømiligt arbeiði, ið gevur teimum eins 
løn fyri eins arbeiði. Hetta er eisini gal-
dandi fyri ung og fyri fólk, ið bera brek. 

6. Hjálpa fleiri ungum í arbeiði, út-
búgving og starvsvenjing 
Áðrenn 2020 skulu vit, í týðandi mun, 
minka um tann partin av ungum, ið 
hvørki arbeiða, eru undir útbúgving ella 
eru í læru. 

7. Steðga nýmótans trælahaldi, 
menniskjahandli og barnaarbeiði 
Vit skulu, alt fyri eitt, fara undir at steðga 
tvingilsarbeiði, nútíðar trældómi og 
menniskjahandli. Somuleiðis skulu vit 
steðga teimum verstu sløgunum av 
barnaarbeiði, eitt nú útvegan og nýtslu 
av barnahermonnum. Við byrjan í 2025, 
skulu vit fullkomiliga basa øllum sløgum 
av barnaarbeiði. 

8. Verja arbeiðstakararættindi og 
skapa trygg arbeiðsumhvørvi 
Vit skulu verja rættindi hjá arbeiðs-
takarum, og virka fyri tryggum og 
støðugum arbeiðsumhvørvum fyri allar 
arbeiðarar, herímillum gestaarbeiðarar, 
serliga kvinnur, umframt starvsfólk, ið 
ikki hava fast tilknýti til arbeiðsmark-
naðin. 

9. Stuðla burðardyggari ferðafólka-
vinnu 
Áðrenn 2030 skulu vit samtykkja og seta 
í verk politiskar avgerðir, sum virka fyri 
einari burðardyggari ferðafólkavinnu, 
sum skapar arbeiði og stimbrar áhugan 
fyri staðbundnum vørum og mentan. 

10. Geva øllum atgongd til bankar og 
trygging 
Vit skulu styrkja egnar fíggjarstovnar fyri 
at víðka atgongdina til bankavirksemi, 
trygging og aðrar fíggjartænastur fyri øll. 

11. Stuðla ‘Aid for Trade’ 
Vit skulu økja undirtøkuna fyri “Aid for 
Trade” í menningarlondunum, serliga í 
teimum londunum, har minst menning 
hevur verið. Hetta skal eitt nú gerast 
ígjøgnum “the Enhanced Integrated 
Framework for Trade-Related Technical 
Assistance to Least Developed Coun-
tries”. 

12. Gera eina altjóða virkisskrá fyri at 
fáa ung í arbeiði 
Áðrenn 2020 skulu vit menna og byrja 
eina altjóða virkisskrá fyri at fáa ung í 
arbeiði, og vit skulu seta í verk “the Glob-
al Jobs Pact of the International Labour 
Organization” hjá ST.

8
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V i n na , 
nýs ka p a n  o g  
u n d i rstø ð u ke r v i

Heimsmál nr. 9: 

9
Níggjunda heimsmálið kann kennast fjart og trupult at fyrihalda seg til, men 
snýr seg í roynd og veru um at skipa samfelagið á ein betri hátt. Tað snýr seg 
um, at vit skulu hava vegir, jarnbreytir og havnir, soleiðis at vit kunnu keypa og 
selja úr øllum heiminum, og ikki bara lokalt ella í okkara egnu grannalondum. 
Tað snýr seg um at finna nýggjar og betri arbeiðshættir, so virkir og fyritøkur 
kunnu arbeiða meira burðardygt, og at vit soleiðis gagnnýta heimsins tilfeingi 
meira effektivt og meira umhvørvisvinarligt.

ÍDNAÐARGERA MENNINGARLONDINI
Eitt av týdningarmestu undirmálunum er at vit skulu ídnaðargera tey londini, 
har minst menning hevur verið. Tað vil siga, at ídnaðurin skal verða ein størri 
partur av samlaða búskapinum í landinum, serliga í mun til landbúnað og 
námsvinnu. Fyrimunurin er, at menningarlondini á tann hátt kunnu skapa 
fleiri arbeiðspláss og varðveita ein størri part av virðisøkingini í landinum, 
heldur enn at selja rávørurnar til onnur lond.

INTERNET TIL ØLL
Búskapur er í dag meira enn rávørur og framleiðsla á virkjum. Fleiri av heimsins 
størstu feløgum í dag fáast við keyp og sølu av vitan og upplýsing. Internetið 
er í dag bæði eitt søluamboð og ein hornasteinur í góðari útbúgving. Fyrr 
var útbreiðslan av telefonini og internetinum sein í menningarlondunum, 
men við nýggjari fartelefontøkni er atgongdin til samskiftismøguleikar 

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  9 :  
V i n na ,  nýs ka p a n  o g  u n d i rstø ð u ke r v i

1. Byggja burðardygt  
undirstøðukervi 
Vit skulu menna eitt undirstøðukervi, ið 
er álítandi, burðardygt, sterkt og hevur 
høga góðsku. Hetta er m.a. galdandi fyri 
undirstøðukervi tvørtur um landamørk, 
fyri at stuðla undir búskaparliga menning 
og trivnað. Vit skulu leggja dent á, at øll 
skula hava javnbjóðis atongd til un-
dirstøðukervið og at prísurin er rímiligur. 

2. Kunna um umfevnandi og 
burðardygga ídnaðargering 
Vit skulu virka til frama fyri einari 
burðardyggari ídnaðargering. Áðrenn 
2030 skulu vit økja um arbeiðspláss 
og framleiðslu í vinnuni í samsvar við 
umstøðurnar í einstøku londunum. Í tei-
mum londum, har minst menning hevur 
verið, skal parturin av framleiðslu í an-
naðlagsvinnuni tvífaldast í búskapinum. 

3. Geva fleiri atgongd til figgjarligar 
marknaðir og tænastur 
Vit skulu veita smáum fyritøkum atgongd 
til bankavirksemi og møguleika fyri fíg-
ging fyri ein rímiligan prís, serliga í men-
ningarlondunum. Tær smáu fyritøkurnar 
skulu tvinnast betri inn í marknaðirnar 
og virðisketurnar.

4. Uppstiga allar ídnaðir og alt 
undirstøðukervi til frama fyri 
burðardygd 
Áðrenn 2030 skulu vit dagføra un-
dirstøðukervið og ídnaðin soleiðis, at tey 
gerast burðardygg við einari effektivari 
nýtslu av tilfeinginum og við meira nýtslu 
av grønari tøkni og umhvørvisliga skyn-
somum framleiðsluháttum. Øll lond sku-
lu virka í samsvari við teirra egnu orku. 

5. Meira gransking og uppstigan av 
ídnaðartøkni 
Vit skulu granska meira í tøknunum í íd-
naðinum og dagføra tær í øllum londum, 
serliga í menningarlondunum. Áðrenn 
2030 skulu vit skunda uppundir nýska-
pan, og munandi fleiri fólk skulu arbeiða 
innan gransking og menning. Bæði tað 
almenna og tað privata skulu gera fleiri 
íløgur í hetta. 

6. Styrkja burðardygt  
undirstøðukervi í  
menningarlondunum 
Vit skulu hjálpa til, soleiðis at menningar-
londini menna eitt burðardygt og sterkt 
undirstøðukervi. Hetta skal gerast við at 
veita fíggjarligan og tøkniligan stuðul til 
tey afrikansku londini, tey minst mentu 
londini, menningarlondini uttan atgongd 
til havið og smá oyggjasamfeløg.

munandi betri. 95 prosent av heimsins íbúgvunum búgva nú í økjum við 
tráðleysum telefonsambandi. Stórur partur av hesum er enn bara heilt einfalt 
fartelefonnet, uttan møguleika fyri internetsambandi. Færri enn ein triðingur 
av heimsins íbúgvum liva í økjum við farneti (3G). Hetta heimsmálið miðar 
ímóti, at øll fólk í teimum londum, har minst menning hevur verið, skulu hava 
atgongd til internet áðrenn 2020, fyri ein rímiligan prís.
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7. Stuðla innanríkis menning av 
tøkni og ídnaðarligum ymiskleika 
Vit skulu stuðla lokalari menning av 
tøkni, gransking og nýskapan í menning-
arlondunum. Hetta skal eitt nú tryggjast 
ígjøgnum politiskar avgerðir, ið virka fyri 
ymiskleika í ídnaðinum og eitt økt virði á 
vørum og rávørum.

8. Veita øllum atgongd til 
kunningar- og samskiftistøkni 
Vit skulu munandi økja um atgongdina 
til kunningar- og samskiftistøkni, og 
miða eftir at geva øllum fólkum í teimum 
londum, har minst menning hevur verið, 
atgongd til internet áðrenn 2020, fyri ein 
rímiligan prís.

9
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M i n ka 
u m  ó j av na

Heimsmál nr. 10: 

10
Nøkur lond eru munandi ríkari enn onnur. Eisini eru nøkur fá fólk í heiminum 
ógvuliga rík. Samstundis eru nógv fólk í heiminum ógvuliga fátøk. Nógv kjak 
og nógvar meiningar eru um fíggjarligan ójavna í heiminum.

Tí var tað hugvekjandi, tá altjóða stovnurin fyri búskaparligt samstarv og 
menning, OECD, saman við altjóða gjaldoyragrunninum IMF lótu úr hondum 
frágreiðingina »In it together«. Frágreiðingin staðfestir greitt, at minni 
ójavni fer at gagna fátøkum eins væl sum ríkum. Frágreiðingin staðfestir 
eisini, at valið stendur ikki millum búskaparligan vøkstur ella eitt stríð móti 
ójavna. Vit kunnu velja bæði, og tey stuðla undir hvørt annað. Ójavni tálmar 
búskaparligum vøkstri, tí at fólk í fátækradømi megna ikki altíð at gagnnýta 
teirra evnir til fulnar. Tá evnini hjá fólki ikki verða gagnnýtt, styðja tey heldur 
ikki upp undir búskapin. Tí er støðugt vaksandi ójavnin í heiminum ikki einans 
ein filosofiskur spurningur um rættvísi og hvat ynskiligt er. Tað er eisini ein 
spurningur um, hvat loysir seg best búskaparliga.

Tíggjunda heimsmálið miðar bæði eftir minni ójavna millum rík og fátøk lond 
sum heild, og millum fólk innanhýsis í hvørjum landi sær. Heilt ítøkiliga skal 
miðast eftir, at inntøkan hjá teimum fátækastu 40 prosentunum av fólkinum 
skal vaksa skjótari enn miðalinntøkan í landinum.

U n d i r má l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  1 0 :  M i n ka  u m  ó j av na

1. Minka um ójavnan í inntøkum 
Áðrenn 2030 skulu vit røkka, og síðan 
halda fast við, at inntøkan hjá teimum 
fátækastu 40 prosentunum av fólkinum 
skal vaksa skjótari enn miðalinntøkan í 
landinum. 

2. Stremba eftir størri sosialari, 
búskaparligari og politiskari 
inklusjón fyri øll 
Vit skulu virka fyri at fevna um øll, sosialt, 
búskaparliga og politiskt, óansæð teirra 
aldur, kyn, møgulig brek, rasu, uppruna, 
átrúnað og fíggjarstøðu. 

3. Geva øllum eins møguleikar og 
steðga mismuni 
Vit skulu tryggja øllum líka møguleikar 
og minka um sosialan ójavna, eitt nú 
við at avtaka lógir, politikk og siðir, sum 
elva til mismun. Í staðin skulu vit fremja 
hóskandi politikk, lóggávu og gerningar. 

4. Føra politik, sum fremur 
fíggjarliga og sosiala javnstøðu 
Vit skulu taka politiskar avgerðir, 
sum støðugt fremja størri javna. 
Serliga gjøgnum búskaparpolitikk, 
arbeiðsmarknaðarpolitikk og sterkt 
sosialt trygdarnet.

BÍLIGARI AT SENDA PENING HEIM
Eitt av undirmálunum fyri Heimsmál nr. 10 er at lækka kostnaðin hjá 
gestaarbeiðarum at senda pening til heimlandið. Bróðurparturin av 
peningastreyminum úr ríka til fátæka partin av heiminum er ikki longur 
menningarstuðul, men peningur, sum gestaarbeiðarar vinna sær í øðrum 
londum og senda heim til familjuna. Síðani 2008 er kostnaðurin at flyta pening 
millum lond lækkaður nakað, og londini eru vorðin samd um, at ómaksgjøldini 
á at senda pening heim í longdini skulu verða í mesta lagi trý prosent.

5. Stýra altjóða fíggjarligu 
marknaðunum og stovnunum 
betri 
Vit skulu verða betri til at lóggeva um og 
eygleiða altjóða fíggjarligar marknaðir og 
stovnar. Samstundis skulu vit styrkja tær 
skipanir, vit nýta til at fremja lóggávuna 
í verki. 

6. Menningarlondini skulu 
umboðast betri í fíggjarligu 
stovnunum 
Vit skulu tryggja menningarlondum betri 
umboðan og sterkari rødd í avgerðum, 
sum verða tiknar í altjóða búskaparligum 
og fíggjarligum stovnum. Hetta fyri at 
gera stovnarnar virknari, meira álítandi, 
ábyrgdarfullar og løgfestar. 

7. Føra ábyrgdarfullan og 
vælstýrdan fólkaferðingarpolitik 
Vit skulu tryggja at fólkaferðing og 
flytføri eru skipaði, trygg, reglulig og 
ábyrgdarfull. Hetta við at leggja til rættis 
og seta í verk væl skipaðan politikk um 
fólkaferðing. 
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8. Taka serlig atlit til 
menningarlondini (Special and 
differential treatment) 
Vit skulu seta í verk og handhevja 
aðalregluna hjá heimshandilsstovninum 
WTO um at taka serlig atlit til 
menningarlondini, serliga við atliti til 
heimsins minst mentu lond. 

9. Stuðla menningarhjálp og íløgum 
til tey londini har minst menning 
hevur verið 
Vit skulu stuðla undir menningarhjálp 
til tær tjóðir, har tørvurin er størstur, 
herímillum beinleiðis útlendskar 
íløgur og fíggjarligar streymar. Hetta 
er serliga galdandi fyri tey londini, har 
minst menning hevur verið, so sum tey 
afrikansku londini, smá oyggjasamfeløg 
í menning og menningarlond, við ongari 
atgongd til havið. Átakið skal vera í 
samsvari við tær ætlanir og skráir, 
sum eru lagdar fyri tjóðina í einstøku 
londunum.

10
Kelda: www.verdensbedstenyheder.dk

10. Gestaarbeiðarar skulu gjalda 
minni í ómaksgjaldi, tá teir senda 
pening heim 
Áðrenn 2030 skulu vit minka um 
kostnaðin hjá gestaarbeiðarum at 
senda pening til heimlandið. Tað skal 
ikki kosta teimum meir enn 3 prosent í 
ómaksgjøldum at senda pening heim, 
og flytingar við gjøldum á omanfyri 5 
prosent skulu avtakast heilt.
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B u r ða r d yg g a r 
bý i r  o g  b yg d i r

Heimsmál nr. 11: 

11
Helmingurin av heimsins íbúgvum búgva nú í býum, og flytingin úr útjaðaranum 
til býirnar sær út til at halda fram. Tað hevur við sær bæði stórar avbjóðingar 
og nógvar møguleikar. Teir nógvu stóru býirnir nýta stórar mongdir av vatni, 
mati og øðrum tilfeingi, og úr tí koma stórir dungar av ruski. Hinvegin verður 
tað eisini lættari at savna inn og handfara rusk á rættan hátt, tá nógv fólk 
búgva savnaði í sama øki.

Miðsavnan av nógvu fólkunum í býunum merkir eisini, at milliónir av fólki 
hvørt ár doyggja av dálkaðari luft. Hinvegin eru møguleikarnir at loysa henda 
trupulleikan eisini betri, tá fólkatættleikin er so stórur, eitt nú við fleiri og betri 
almennum flutningsskipanum.

Verður vøksturin í býunum ikki rætt handfarin, kann bera við sær at vit fáa 
fátækrabýlingar. Tá fátækradømi verður miðsavnað soleiðis, kann tað elva til 
brotsverk. Umleið 880 milliónir fólk búgva í fátækrabýlingum, sambært tølum 
frá 2014. Tó hava útvið tríggir fjórðingar av heimsins londum sett í verk, ella 
eru við at seta í verk ætlanir fyri býarmenning. Samstundis er tann parturin 
av fólki, sum býr í fátækrabýlingum í minking nógvastaðni í heiminum. Í 
Latínamerika búðu yvir 35 prosent av fólkunum í fátækrabýlingum í 1990. Í 
dag er talið beint undir 20 prosent. Í Eysturasia er talið minkað næstan í helvt, 
úr 46 prosentum niður í umleið 27 prosent.

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  11 :  
B u rða r d y g g a r  bý i r  o g  by g d i r

1. Byggja tryggar bústaðir, ið ikki 
eru ov dýrir 
Áðrenn 2030 skulu vit tryggja øllum 
hóskandi atgongd til tryggar bústaðir 
við neyðugu hentleikunum, fyri ein 
sámiligan prís. Fátækrabýlingar skulu 
betrast og dagførast. 

2. Skapa bíligar og burðardyggar 
ferðaskipanir 
Áðrenn 2030 skulu vit veita øllum fólkum 
atgongd til eina trygga, atkomiliga og 
burðardygga flutningsskipan, fyri ein 
sámiligan prís. Vit skulu eisini betra um 
ferðslutrygdina, serliga við at økja um 
almenna flutningin, við serligum atliti til 
veikar bólkar, kvinnur og børn, fólk ið 
bera brek og eldri fólk. 

3. Gera býirnar umfevnandi og 
burðardyggar 
Áðrenn 2030 skal býarvøksturin gerast 
burðardyggur og meira umfevnandi, við 
betri møguleikum fyri øll heimsins lond 
at leggja býar- og búsetingarætlanir á ein 
sameinandi, burðardyggan og fevnandi 
hátt.   

Ellinta heimsmálið snýr seg um, at fátækrabýlingar skulu lyftast og dagførast, 
soleiðis at øll fólk í 2030 skulu hava atgongd til tryggar bústaðir við neyðugu 
hentleikunum. Flutningskervið skal betrast, soleiðis at øll hava møguleika 
fyri at flyta seg, uttan at luftin verður dálkað. Eisini skal ovbyrjingin av 
umhvørvinum minkast munandi fyri hvørt fólkið, eitt nú við rættari handfaring 
og endurnýtslu av ruski.

4. Verja heimsins mentanar- og 
náttúruarv 
Vit skulu leggja størri orku í at verja og 
varðveita heimsins mentanararv og 
náttúru. 

5. Minka um skaðar, ið valdast av 
náttúruvanlukkum 
Áðrenn 2030 skulu vit minka munandi 
um talið av fólki, ið doyggja ella verða 
rakt av vanlukkum, harundir eisini 
vanlukkur við sambandi til vatn, við denti 
á at verja tey fátøku og fólk í vandastøðu. 
Samstundis skulu vit byrgja fyri beinleiðis 
búskaparligum tapi í heimsbúskapinum, 
sum stendst av stórum vanlukkum. 

6. Avmarka umhvørvisávirkan frá 
býunum 
Áðrenn 2030 skal ovbyrjingin av 
umhvørvinum minkast munandi fyri 
hvørt fólkið. Hetta fremja vit við at leggja 
serligan dent á luftgóðsku og handfaring 
av ruski og øðrum burturkasti. 

7. Skapa trygg og umfevnandi grøn 
almenn rúm 
Áðrenn 2030 skulu vit veita øllum 
møguleika fyri atgongd til trygg, 
umfevnandi og atkomilig almenn støð og 
grøn økir, serliga kvinnum og børnum, 
teimum eldru og fólkum, ið bera brek.
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8. Styrkja góða tjóðarliga og 
økistreytaða býarskipan 
Vit skulu stuðla undir framskygt 
búskaparligt, sosialt og umhvørvisligt 
samstarv millum land og bý við at hjálpa 
teimum at styrkja um menningarætlanir 
fyri bæði land og landslutir. 

9. Føra politik ið fremur 
inklusjón, tilfeingisvirkni og 
vanlukkufyribyrging 
Áðrenn 2020 skulu vit økja munandi 
um talið á býum og búsetingum, sum 
samtykkja og fremja fullfíggjaðar ætlanir 
fyri at økja um inklusjón, fáa størri 
gagnnýtslu av tilfeinginum og betra um 
mótstøðuføri móti veðurlagsbroytingum 
og vanlukkum. Vit skulu seta í verk eina 
heildarrættaða vanlukkustýring á øllum 
stigum, samsvarandi Sendai-skránni fyri 
vanda- og vanlukkufyribyrging. 

10. Stuðla teimum londum, har minst 
menning hevur verið við at byggja 
haldgott og burðardygt 
Vit skulu stuðla teimum minst mentu 
londunum í at byggja burðardyggar 
og mótstøðuførar bygningar úr 
staðbundnum tilfari. Stuðulin verður 
veittur við fíggjarligari og tøkniligari 
hjálp.

11
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Á by r g d a r f u l l 
ný ts l a  o g 
f ra m l e i ðs l a

Heimsmál nr. 12: 

12
Skulu vit taka veruliga stór tøk fyri at tryggja eina burðardygga framtíð, 
noyðast vit serliga at broyta okkara framleiðslu og nýtslu. Mannaættin nýtir 
ómetaliga nógv tilfeingi, men stórur partur av nýtsluni er óneyðugur.

Hvønn dag verða 1,4 milliónir bananir burturbeindar, bara í Bretlandi. Hetta 
eru búnar bananir, sum eru vaksnar langt burturi, ofta sproytaðar við ymsum 
vakstrarevnum, og sum eru fluttar túsundtals kilometrar, fyri síðani at enda 
í einum bretskum ruskílati. Sambært tølum frá ensku stjórnini, viðgongur 
triði hvør breti, at hann tveitir bananina í skrell, um bara ein plettur ella eitt 
merki eru á henni. Tíggjundi hvør tveitir enntá bananir burtur, um partur av 
bananskalinum enn er grønur.

MINNI MATOYÐSL
Trupulleikin snýr seg ikki bara um bananir. Umleið triðingurin av øllum 
heimsins matvørum enda sum rusk. Hinvegin merkir hetta, at her er ein 
stórur møguleiki, um vit broyta hugsunarhátt og síggja spiltan mat sum eitt 
tilfeingi, sum vit betri kunnu nýta. Tólvta heimsmálið snýr seg millum annað 
um at minka matoyðslið í heiminum við eini helvt innan 2030.

SKYNSAMA NÝTSLU OG FRAMLEIÐSLU
Umframt matvørur framleiða vit somuleiðis eina ørgrynnu av tingum, vit 
møguliga ikki hava tørv á, og sum ei heldur verða framleidd undir virðiligum 
korum. Ikki einans førur hetta við sær ovurhondsstóra nýtslu av heimsins 

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  1 2 :  
Á by r g d a r f u l l  ný ts l a  o g  fra m l e i ð s l a

1. Fullgera 10-ára rammuætlanina 
fyri burðardyggari nýtslu og 
framleiðslu 
Vit skulu seta í verk ein 10-ára karm 
fyri burðadygga nýstlu og framleiðslu 
(10YFP). Tey framkomnu londini skulu 
ganga undan, men øll lond skulu gera  
sín part, við atliti til menning og  
førimun hjá menningarlondunum. 

2. Nýta og handfara náttúrutilfeingi 
burðardygt 
Áðrenn 2030 skulu vit gagnnýta og 
handfara náttúrutilfeingi burðardygt. 

3. Minka altjóða matspillið per 
persón niður í eina helvt 
Áðrenn 2030 skulu vit minka um 
matoyðslið fyri hvønn íbúgva við eini 
helvt, bæði í handlum og hjá brúkarum. 
Eisini skulu vit minka um matoyðsl 
í framleiðsluni og hjá veitarum, 
harímillum mistan ávøkstur eftir at 
heystað er. 

4. Handfara kemikaliur og spillvørur 
ábyrgdarfult 
Áðrenn 2020 skulu røkka málinum um at 
handfara øll skaðilig evni og spillevni á 
ein umhvørvisvinarligan hátt. Útlátið av 
hesum evnum í luftina, vatnið og jørðina 

tilfeingi, men eisini at framleiðslan og flutningurin av vørunum eru við til at 
oyða umhvørvið, bæði lokalt og globalt. Í nógvum førum kann framleiðslan 
broytast, so skaðilig evni verða býtt um við minni skaðilig evni og at hesi ikki 
verða latin beint út í umhvørvið. Áðrenn 2020 skulu vit handfara øll dálkandi 
evni og spillevni á ein umhvørvisliga skynsaman og tryggan hátt.

skal skerjast munandi fyri at minka um 
umhvørvisárin og heilsuárin á fólk sum 
mest. Hetta fremja vit í samsvari við 
altjóða samtyktar karmar. 

5. Minka munandi um mongdina av 
burturkasti 
Áðrenn 2030 skulu vit minka munandi 
um ruskmongdina. Hetta gera vit við 
fyribyrging, minking og endurnýtslu. 

6. Fyritøkur skulu eggjast til at bera 
seg burðardygt at 
Vit skulu eggja fyritøkum til at fremja 
burðardygt arbeiði, serliga stórum og 
altjóða fyritøkum. Samstundis skulu 
fyritøkurnar eggjast til at skriva inn og 
greiða frá arbeiðinum við burðardygd í 
teirra ársfrágreiðingum. 

7. Eggja til burðardygd í almennum 
keypum 
Vit skulu fremja burðardygt alment 
innkeyp, í samsvari við politiskar avgerðir 
og raðfestingar í einstøku londunum. 

8. Spjaða vitan um ein burðardyggan 
lívshátt 
Áðrenn 2030 skulu vit tryggja, at fólk 
allastaðni hava neyðugu vitanina 
og upplýsingina til at virka fyri 
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burðardyggari menning og at liva lív 
teirra í javnvág við náttúruna. 

9. Stuðla orkuførinum hjá 
menningarlondunum til at nýta 
og framleiða burðardygt 
Vit skulu hjálpa menningarlondunum 
at styrkja teirra vísindaligu og tøkniligu 
førleikar til at førka seg móti meira 
burðardyggari nýtslu og framleiðslu. 

10. Skapa betri amboð til at eygleiða 
árinini av burðardyggari 
ferðafólkavinnu 
Vit skulu menna og taka í nýtslu nýggj 
amboð til at fáa yvirlit yvir árinini av 
burðardyggari ferðavinnu, sum er 
arbeiðsskapandi og eggjar staðbundnari 
mentan og framleiðslu. 

12

11. Beina fyri marknaðarskeiklan, ið 
ger at tilfeingi fer til spillis 
Vit skulu endurskoða vánaligar 
stuðulsskipanirnar til lívrunnin 
brennievni, tí tær leggja upp til spill av 
náttúrutilfeinginum. Hetta gera vit við at 
taka av skipanir, sum skeikla marknaðin, 
í við atliti til galdandi umstøður í 
einstøku londunum. Eitt nú við at 
umleggja skattin og so líðandi avtaka 
skaðiligar stuðulsskipanir á ein hátt, ið 
endurspeglar teirra neiligu ávirkan á 
umhvørvið. Her noyðast vit samstundis 
at taka atlit til umstøður og serligar tørvir 
hjá menningarlondunum, og vit skulu 
minka sum mest um neiligu árinini á 
menningina í hesum londunum, soleiðis 
at vit verja tey fátøku og samfelag teirra.
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Ve ð u r l a gsátø k

Heimsmál nr. 13: 

13
Trettanda heimsmálið snýr seg um, at vit skulu tálma veðurlagsbroytingum 
og verða betri før fyri at standa ímóti teimum broytingum, sum vit ikki sleppa 
undan. Eisini skulu vit hjálpa menningarlondunum at minka um teirra útlát av 
CO2 á ein hátt, sum samstundis varðveitir neyðuga búskaparvøksturin til at 
røkka málinum um at basa ógvusligum fátækradømi.

Veðurlagsavtalan, sum varð gjørd í París í 2015, var eitt týdningarmikið stig á 
røttu leiðini. Men avtalan er í sær sjálvum ikki nóg mikið til at loysa trupulleikan. 
Neyðugt er at minka munandi meira um útlátið av vakstrarhúsgassum, enn 
tað sum avtalan ásetir, skulu vit sleppa undan ringastu avleiðingunum av 
veðurlagsbroytingunum. Tí er ætlanin at betra avtaluna í stigum, soleiðis 
at alheims útlátið minkar í hvørjum. Hetta fer at krevja skjótari broytingar 
í heimsbúskapinum nakrantíð enn áður, og avbjóðingin er ómetaliga stór. 

Hinvegin eru eisini ábendingar um, at broytingin er í gongd. Áður var Kina 
sæð sum ein tann størsti trupulleikin, tá samráðst varð um umhvørvið, tí 
mann trúði at Kina ongantíð fór at fara frá at nýta kolorkuverk. Í dag gera 
kinverjar størri íløgur í varandi orku enn nakað annað land, og hava nýliga 
boðað frá, at teir ynskja at verja París-avtaluna, sum amerikanska stjórnin hjá 
Donald Trump hevur boðað frá, at tey ynskja at taka seg úr. Hinvegin ynskja 
bert 28 prosent av veljarunum hjá Trump, at USA tekur seg úr avtaluni.

U n d i r má l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  1 3 :  Ve ð u r l a gsá tø k

1. Styrkja mótstøðumegina og 
tillagingina ímóti vanlukkum, 
sum standast av verðurlagnum 
Vit skulu styrkja mótstøðuførið og evnini 
hjá øllum londum at laga seg til nýggjar 
umstøður, so tey eru betri før at standa 
ímóti váðanum frá veðurlagsbroytingum 
og náttúruvanlukkum. 

2. Taka veðurlagsátøk við í 
politiskar avgerðir og ráðlegging 
Átøk móti veðurlagsbroytingum 
skulu verða ein sameinaður 
partur av politiskum avgerðum og 
langtíðarætlanum í øllum londum. 

3. Byggja upp vitan og orkuføri so 
vit verða før fyri at standa ímóti 
veðurlagsbroytingum 
Almenna vitanin skal økjast og vit skulu 
geva møguleikunum bæði at tálma 
upphitingini av jørðini og at tillaga 
okkum veðurlagsbroytingar betri ans. 
Tað skal fremjast bæði hjá tí einstaka og 
á einum yvirskipaðum støði. Samstundis 
skulu vit menna okkara førleikar at 
byrgja upp fyri og soleiðis eisini minka 
um skaðarnar.

Partur av orsøkini til,  at kinverjarnir í størri mun eru farnir at nýta grønar 
loysnir er, at prísurin á sólsellum er minkaður við 80 prosentum síðani 2008. 
Hetta merkir at kinverjar leggja seg eftir at nýta ta orkuna, ið loysir seg best. 
Serliga tá hugsað verður um, at fleiri kinverskir stórbýir eru um at kvalast av 
luftdálking frá kolorkuverkum og ferðslu. Fleiri onnur lond eru eisini við at 
leggja um til varandi orku, serliga tí at prísurin á sólorku nú er kappingarførur 
við kol og olju.

Samstundis er vindorka betri umtókt enn nakrantíð. Bara upp á eitt ár er 
nýtslan av koli í Stórabretlandi minkað við 52 prosentum. Trý kolorkuverk eru 
afturlatin og gamla ídnaðartjóðin nýtir nú meira vindorku enn kolorku.

4. Seta í verk altjóða 
rammusáttmálan hjá ST um 
veðurlagsbroytingar 
Frá 2020 skulu tey framkomnu londini, 
við fullum gjøgnumskygni og skynsemi, 
stuðla menningarlondunum í teirra 
arbeiði at minka um útlát og at laga seg 
til veðurlagsbroytingarnar. Stuðulin skal 
vera 100 milliardir amerikanskar dollarar 
um árið, sum skulu stava frá ymsum 
keldum. Grøni veðurlagsgrunnurin 
skal fíggjast heilt og fáast til verka sum 
skjótast. 

5. Stuðla mekanismum til 
ráðlegging og handfaring av 
veðurlagsbroytingunum 
Vit skulu hjálpa minst mentu londunum 
og smáum oyggjasamfeløgum í menning 
at verða betri før fyri at leggja ætlanir 
fyri at handfara veðurlagsbroytingarnar. 
Millum annað við serligum denti á 
kvinnur og ung, umframt lokal- og 
útjaðarasamfeløg. 
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L í v i ð  í 
hav i n u m

Heimsmál nr. 14: 

14
Lívið í havinum hevur størri týdning fyri okkum á landi, enn tey flestu geva 
sær far um. Eitt nú stavar umleið helvtin av súrevninum í luftini frá taranum 
í sjónum. Hartil veitir havið fisk, skeljadjór og lívsneyðugar proteinir til áleið 
tríggjar milliardir fólk.

Eisini havið skal farast um við varðsemi. Í dag eru umleið 40 prosent av 
heimsins høvum ovbyrðað av dálking, ovurfiskiskapi og oyðing av korallrivum 
og øðrum støðum, har fiskur og onnur djór í havinum halda til.
 
BURÐARDYGGUR FISKISKAPUR,  
STØRRI BÚSKAPARLIGIR FYRIMUNIR OG MINNI DÁLKING
Fjúrtanda heimsmálið snýr seg millum annað um, at vit áðrenn 2020 skulu 
umsita og skipa fiskiveiðu á ein burðardyggan hátt, og áðrenn 2030 skulu 
vit økja um búskaparligu fyrimunirnar við at gagnnýta havtilfeingið fyri smá 
oyggjasamfeløg í menning. Harafturat skulu vit minka munandi um dálking, 
serliga frá plastikki. 

Hóast høvini í dag eru undir stórum trýsti, eru eisini ábendingar um, at 
heimsins lond førka seg nærri eini burðardyggari kós. Víddin á vardum 
havøkjum er tvífaldað síðan 1990. Munandi færri oljulekar eru frá tangaskipum 
enn í sjeytiárunum, hóast meira olja verður flutt sjóvegis nú enn áður. Fleiri 
lond gera eisini átøk móti dálking frá plastikki, sum serliga rakar høvini, 

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  14 :  L í v i ð  í  hav i n u m

1. Minka um dálking av havinum 
Áðrenn 2025 skulu forða fyri og minka 
munandi um øll sløg av dálking av 
høvunum. Serliga skulu vit seta átøk 
í verk móti dálkandi virksemi á landi, 
herundir ruski og dálkandi føðsluevnum. 

2. Verja og endurreisa vistskipanir 
Áðrenn 2020 skulu vistfrøðiskipanir í 
havinum og framvið landi verjast og 
umsitast á burðardyggan hátt, til tess at 
verja móti álvarsligari oyðing. Hetta gera 
vit eitt nú við at styrkja mótstøðuføri í 
vistfrøðiskipanunum og við at virka fyri 
at endurreisa tær. Málið er at høvini 
aftur verða sunn og kunnu framleiða 
nógv. 

3. Minka um súrgan av havinum 
Vit skulu handfara og minka um árinini 
av súrgan av heimshøvunum, millum 
annað við øktum vísindaligum samstarvi.

við eitt nú at leggja avgjøld á ella banna plastikkposar, til tess at eggja fólki 
frá at nýta plastikkposar. Í 2016 skrivaðu 57 lond undir ST-sáttmálan »Port 
States Measures Agreement«, sum hevur til endamál at steðga ólógligum, 
ófráboðaðum og óskipaðum fiskiskapi. Við miðvísum arbeiði í áravís eru fleiri 
sløg av hóttum  fiskasløgum og havsúgdjórum bjargað undan oyðing.

MINKA UM ÚTLÁT AV CO2
Heimshøvini taka stóran part av mannaskapta CO2 útlátinum, og tálma tí 
veðurlagsbroytingum. Djúpu og køldu høvini taka eisini ein stóran part av 
orkuni úr vaksandi hitanum í heiminum. Hesum kunnu høvini ikki halda 
áfram við uttan avleiðingar. Heitari høvini verða og meira orka er í teimum, 
ógvusligari verða stormarnir. Heita vatnið við hægri innihaldi av CO2 er eisini 
skaðiligt fyri korallriv og skeljadjór. Allastaðni verða royndir gjørdar fyri at 
bjarga korallrivunum, men tað munar mest, um vit skerja útlátið av CO2 
munandi.

4. Gera fiskiskapin burðardyggan 
Áðrenn 2020 skulu vit umsita og skipa 
fiskiveiðu á ein burðardyggan hátt. Vit 
skulu steðga óskipaðum, ófráboðaðum 
og ólógligum fiskiskapi og fiskiskapi 
við oyðandi reiðskapi. Vit skulu eisini 
seta í verk vísindaliga grundaða 
stovnsrøkt, soleiðis at fiskastovnarnir 
kunnu koma fyri seg aftur. Málið er, at 
fiskastovnarnir skulu í minsta lagi upp 
aftur á eitt stig, har teir kunnu geva 
tað størstu burðardyggu úrtøkuna, alt 
eftir lívfrøðiligu møguleikunum í ymsu 
stovnunum. 

5. Varðveita havøkir og strendur 
Áðrenn 2020 skulu í minsta lagi 10 
prosent av havinum og økjum framvið 
landi verða vard, í sameining við 
bæði altjóða lóg og lóggávu í einstøku 
londunum og grundað á bestu tøku 
vísindaligu vitanina.
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6. Steðga ríkisstuðuli, ið virkar fyri 
at ov nógv verður fiskað 
Áðrenn 2020 skulu vit banna ávísum 
sløgum av stuðli til fiskiskap, sum elvur til 
yvirkapasitet og ovurfisking. Harafturat 
skulu vit banna stuðulsskipanum, sum 
stuðla uppundir ólógligan, ófráboðaðan 
og óskipaðan fiskiskap, umframt at 
vit tryggja at nýggjar stuðulsskipanir 
av hesum slag ikki verða settar í 
verk framyvir. Samstundis skulu vit 
viðurkenna, at í samráðingum hjá 
heimshandilsstovninum WTO um 
stuðulsskipanir til fiskiskap, eiga serlig 
og hóskandi atlit at verða tikin til 
menningarlond og tey londini, har minst 
menning hevur verið. 

7. Økja um búskaparligu 
fyrimunirnar av at nýta havsins 
tilfeingi burðardygt 
Áðrenn 2030 skulu vit økja um 
búskaparligu fyrimunirnar, sum smá 
oyggjasamfeløg í menning og tey londini, 
har minst menning hevur verið, fáa 
við at gagnnýta teirra havtilfeingi á ein 
burðardyggan hátt. Hetta gera vit eitt nú 
við burðardyggari umsiting av fiskiskapi, 
aling og ferðavinnu. 

8. Styrkja vísindi, gransking og 
tøkni, ið er við til at gera høvini 
sunnari 
Vit skulu økja um vísindaliga vitan, 
menna gransking og flyta havtøkni 
sambært »IOC Criteria and Guidelines 
on the Transfer of Marine Technology«. 
Endamálið er at betra um heilsustøðuna 
í høvunum, og at lívfjølbroytnið 
í høvunum fær ein størri leiklut í 
menningini av menningarlondunum. 
Hetta er serliga galdandi fyri minst 
mentu londini og smá oyggjasamfeløg í 
menning. 

9. Stuðla smáum fiskimonnum 
Vit skulu veita teimum smáu, 
siðbundnu fiskimonnunum atgongd 
til havsins tilfeingi og tryggja teimum 
marknaðaratgongd. 

10. Seta í verk og handhevja altjóða 
havlóg 
Havverjan og burðardygg gagnnýtsla 
av havinum og havsins tilfeingi skulu 
styrkjast við at seta í gildi altjóða 
havrættarsáttmálan (UNCLOS), sum setir 
teir løgfrøðiligu karmarnar. Hetta gera 
vit við støði í grein 158 í ST-skjalinum 
»Framtíðin vit ynskja okkum« (Rio+20: 
The Future We Want)

14
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L í v i ð 
á  l a n d i

Heimsmál nr. 15: 

15
Náttúra og djóralív á landi eru undir stórum trýsti. Síðan 1970 eru helvtin 
av heimsins villu djórasløgum útdeyð. Hetta kemst bæði av at vit menniskju 
hava veitt og dripið ov nógv av djórasløgunum, og at vit hava meira ella 
minni oytt teirra lívlendi. Eisini týdningarmiklar plantur og ávøkstur eru 
undir trýsti, tí at fólk rudda lendið til kýr at ganga á biti ella fyri at pløðga 
jarðarstykkini til aðra grøði.

Hóast støðan sum heild er álvarslig, eru eisini góð tíðindi. Sjeytiárini eru ikki 
einans byrjanin til stóru afturgongdina í náttúruni, men eisini ein tíð, har 
fólk gjørdust meira tilvitað um hvussu vit nýta og misnýta náttúruna. Fólk 
varnaðust at plantu- og djórasløg vóru í vanda fyri at doyggja út, og eisini at 
tað er gjørligt at taka stig fyri at byrgja upp fyri tí.

Millum annað vóru fleiri náttúruverndarfeløg sett á stovn í sjeytiárunum, 
sum enn í dag virka fyri at kunna fólk um støðuna, og fyri at varðveita hótt 
plantu- og djórasløg. Arbeiðið hjá hesum feløgunum er ein tann størsta 
orsøkin til, at fleiri hótt djórasløg enn eru til. Eitt nú liva munandi fleiri 
pandur og tikarar í villu náttúruni í dag, enn fyri 20 árum síðani. Enn er tó 
langt eftir á mál, sum er at lyfta villu stovnarnar aftur á upprunaliga støðið.

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  1 5 :  L í v i ð  á  l a n d i
1. Varðveita og endurreisa 

vistskipanir á landi og í feskvatni 
Áðrenn 2020 skulu vit varðveita og 
fáa vistfrøðiskipanir á landi, í áum og 
í vøtnum í rætt lag aftur, og nýta tær 
burðardygt. Hetta er serliga galdandi 
fyri skógir, mýrilendi, fjøll og økir við 
vatntroti, og skal fremjast í samsvari við 
altjóða avtalur. 

2. Steðga við at fella skóg og 
harafturat endrreisa oyðilagdar 
skógir 
Áðrenn 2020 skulu vit stimbra 
burðardyggari handfaring av øllum 

Verri er við øðrum djórasløgum. Eitt nú er talið av fílum og nasahyrningum 
enn í stórum falli,  tí horn og fílabein verða seld fyri høgan prís, serliga til 
Kina. Men eisini tann kinverska stjórnin ger nú átøk  fyri at steðga handli við 
fílabeinum, og tí er enn vón fyri fílunum.

Eisini mugu vit minnast til, at týdningarmikið er at verja og varðveita 
sjáldsomu djórasløgini, eisini hóast tey møguliga ikki eru eins fitt, vøkur ella 
bergtakandi sum pandur, tikarar og fílar. Men tá vit verja stór náttúruøki fyri 
at hjálpa einum djóraslagi, hjálpa vit samstundis eisini øllum øðrum djóra- 
og plantulívi í sama økinum.

SKYNSAMA NÝTSLU AV JØRÐINI
Fimmtanda heimsmálið snýr seg ikki einans um at innibyrgja náttúruna og 
at friða økir, sum vit ikki kunnu nerta við. Tað týdningarmesta er, at vit skulu 
tryggja eina burðardygga nýtslu av náttúruni og tilfeinginum. Tí kunnu vit 
eisini framyvir veiða, fella trø og fiska, men tað skal gerast á ein hátt, so at 
vit ikki samstundis oyða náttúruna, sum gevur okkum hesar møguleikar. 
Hetta er týdningarmikið at leggja dent á. Bæði so at vit í ídnaðarlondum 
kunnu síggja stóra virðið í náttúruni, men eisini fyri at kunna geva 
upprunafólkunum, sum eitt nú búgva í regnskóginum, løgfrøðilig rættindi til 
at eisini framyvir at kunna liva í og nýta skógin á ein burðardyggan hátt.

sløgum av skógi. Vit skulu steðga oyðing 
av skógi og endurreisa skógir, ið eru 
lutvíst oyðilagdir.  
Kring heimin skulu vit seta munandi fleiri 
trø niður, har skógurin er oyddur, og vit 
skulu gróðurseta munandi fleiri nýggjar 
skógir. 

3. Steðga oyðimarkarmyndan og 
endurreisa pínda jørð 
Áðrenn 2030 skulu vit berja ímóti 
oyðimarkarmyndan og fáa økir við 
vánaligum gróðrarbotni og økir, ið 
eru ávirkað av oyðimarkarmyndan, 
turki og vatnflóð, í rætt lag aftur. Vit 
skulu stremba eftir einum heimi, har 
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jarðargóðskan er í javnvág.
4. Varðveita vistskipanir í fjøllunum 

Áðrenn 2030 skulu vit verja og varðveita 
vistfrøðiskipanirnar í fjøllunum, 
herímillum lívfjølbroytni, soleiðis at 
fjallaøkini betri eru før fyri at veita 
neyðuga tilfeingið til burðardygga 
menning. 

5. Verja lívfjølbroytni og náttúrlig 
livistøð 
Vit skulu beinanvegin taka tøk fyri at 
steðga tapinum av lívfjølbroytni og 
minka um oyðingina av nátúrligum 
lívlendi. Áðrenn 2020 skulu vit verja 
hóttu djórasløgini og forða fyri at tey 
doyggja út. 

6. Geva atgongd til arvafrøðiligt 
tilfeingi og javna útbýting av 
fyrimununum 
Vit skulu fremja rættvíst og javnt býti 
av fyrimununum av at nýta genetiskt 
tilfeingi. Samstundis skulu vit fremja 
hóskandi atgongd til hetta tilfeingið, sum 
longu er altjóða samtykt. 

7. Steðga loyniveiðu og ólógligum 
handli við vardum djórasløgum 
Vit skulu beinanvegin steðga ólógligari 
veiðu og sølu av vardum djóra- og 
plantusløgum. Vit skulu halda eyga við 
og forða bæði útboði og eftirspurningi 
eftir ólógligum náttúruvørum. 

8. Steðga innræsnum djórum og 
plantum frá at spjaða seg 
Áðrenn 2020 skulu vit seta tiltøk í verk 
til tess at forða fyri, at oyðandi djóra- 
og plantusløg verða innflutt. Skaðiligu 
árinini av teimum á vistfrøðiskipanir 
á bæði landi og sjógvi skulu minkast 
munandi, og vit skulu røkja ella sleppa 
okkum av við tey truplastu sløgini. 

9. Taka atlit til vistskipanir og 
lívfjølbroytni í ráðleggingini hjá 
landsstýrinum 
Áðrenn 2020 skal virðið á 
vistfrøðiskipanum og lívfjølbroytni 
gerast ein samantvinnaður partur 
av nationalum og lokalum ætlanum, 
menningartilgongdum og strategium, 
umframt eisini av frágreiðingum um at 
basa fátækradømi. 

10. Størri fígging til frama fyri at 
varðveita og nýta vistskipanir og 
lívfjølbroytni burðardygt 
Vit skulu fáa gongd á og vaksa munadi 
um fíggjarligu orkuna úr øllum liðum, 
til tess at varðveita og gagnnýta 
lívfjølbroytni og vistfrøðiskipanir á ein 
burðardyggan hátt. 

11. Fíggja og skapa áeggjan til at hava 
burðardygga skógarnýtslu 
Vit skulu leggja munandi størri fíggjarliga 
orku, úr øllum keldum og á øllum stigum, 
í at fíggja burðardygga skógrøkt og at 
eggja menningarlondunum til at hava 
burðardygga skógrøkt. Hetta fevnir eisini 
um at verja skógirnar og endurreisa teir 
longu feldu skógirnar. 

12. Berja niður loyniveiðu og 
ólógligan handil við vardum 
djóra- og plantusløgum á altjóða 
støði 
Vit skulu styrkja altjóða undirtøkuna 
fyri at steðga ólógligari veiðu og sølu 
av vardum djóra- og plantusløgum, 
millum annað við at betra um evnini hjá 
lokalsamfeløgunum at liva burðardygt.
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Fr i ð u r, 
rætt v í s i  o g  
ste r k i r  stov na r

Heimsmál nr. 16: 

16
”Uttan frið verður eingin burðardygg menning, og uttan burðardygga menning 
verður eingin friður”. Soleiðis skriva Sameindu Tjóðir í formælinum til 
heimsmálini. 

Higartil hevur tíverri ikki eydnast ST at skapa heimsfrið og trygd, sum er 
aðalmálið hjá stovninum. Vápnað stríð eru nógv í tali í dag, samanborið 
við farnu 20 árini. Tað hoyrir tó til søguna, at í dag eru færri kríggj og færri 
fólk doyggja í vápnaðum stríði, enn undir kalda krígnum. Líta vit enn longur 
aftur í søguna, hevur heimurin mangan verið meira harðrendur enn í dag. 
So hóast støðan í heiminum er álvarslig, er tað kortini ikki rætt at siga, at 
heimurin var friðarligari fyrr.

At steðga kríggi hevur stóran týdning. Men friðurin kann ikki standa sum 
tað einasta. Sekstanda heimsmálið snýr seg eisini um at minka um onnur 
sløg av harðskapi, eitt nú skipaðum brotsverkum og yvirgangi. Handil við 
menniskjum skal steðgast og vápnasmugling skal avmarkast sum mest.  

RÆTTVÍSI
Samstundis er rættvísi eitt lyklahugtak í heimsmálunum. Øll skulu viðfarast 
rættvíst, og hetta ber í sær at menniskju í øllum londum skulu liva í einum 
rættarsamfelagi, har ið vit kunnu hava álit á, at politikarar, løgregla og 
dómarar ikki eru mutrað. Vit skulu hava møguleika at taka lut í øllum 
avgerðum um okkara samfelag, og á øllum stigum. Tað verður gjørligt at 
finna veg úr harðskapinum tá vit eisini síggja ein veruligan møguleika at 
skapa eina betri framtíð fyri okkum sjálvi og tey rundan um okkum.

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  1 6 : 
Fr i ð u r,  ræt t v í s i  o g  ste r k i r  stov na r

1. Minka um harðskap allastaðni 
Vit skulu minka um øll sløg av harðskapi 
og um deyða, sum kemur av harðskapi. 

2. Verja børn ímóti ágangi, 
misnýtslu, menniskjahandli og 
harðskapi 
Vit skulu steðga ringari viðferð, 
misnýtslu, handli við menniskjum og 
øllum sløgum av harðskapi og píning 
ímóti børnum. 

3. Styrkja lóg og landaskil og geva 
øllum eins atgongd til rættvísi 
Vit skulu fremja lóg og skil bæði á altjóða 
og á nationalum støði. Og vit skulu 
tryggja, at øll menniskju verða rættvíst 
viðfarin. 

4. Berja niður 
brotsmannafelagsskapir og 
ólógligar streymar at pengum og 
vápnum 
Áðrenn 2030 skulu vit munandi minka 
um ólógligar peningastreymar og 
vápnaflutning. Vit skulu verða betri til 
at finna stolna ogn og fáa hana aftur til 
rætta eigaran, og vit skulu berja niður øll 
sløg av skipaðum brotsverkum. 

5. Minka um korrupsjón og mutur í 
týðandi mun 
Vit skulu minka munandi um korruptión 
og mutur av øllum slagi. 

6. Menna munadyggar, ábyrgdarful-
lar og gjøgnumskygdar stovnar 
Vit skulu menna virknar, ábyrgdarfullar 
og gjøgnumskygdar stovnar. 

7. Avgerðir skulu takast á einum 
áhugaðum, umfevnandi og 
umboðandi hátti 
Vit skulu tryggja, at allar avgerðir 
verða tiknar á ein hátt sum er virkin, 
umfevnandi, fólkaræðisligur og 
umboðandi á øllum samfelagsstigum. 

8. Styrkja luttøkuna hjá 
menningarlondunum í fleirtjóða 
samstørvum 
Vit skulu styrkja og betra um luttøkuna 
hjá menningarlondunum í altjóða 
felagsskapum. 

9. Geva øllum føðibræv og lógligan 
samleika 
Áðrenn 2030 skulu vit veita øllum fólkum 
ein lógligan samleika, harundir eisini 
rættin til føðibræv. 

10. Verja grundleggjani rættindi og 
geva skjalainnlit 
Vit skulu tryggja almenna atgongd 
til upplýsing og verja grundleggjandi 
frælsisrættindi, í samsvari við altjóða 
avtalur og lóggávu í einstøku londunum. 

11. Fyribyrgja og berja niður 
harðskap, yvirgang og brotsgerðir 
Vit skulu styrkja stovnar, ið virka fyri at 
fyribyrgja harðskapi og vinna á yvirgangi 
og brotsverkum. Hetta gera vit eitt nú við 
altjóða samstarvi, og hesir førleikar skulu 
serliga styrkjast í menningarlondum. 

12. Samtykkja og handhevja lógir og 
reglur, ið ikki gera mannamun  
Vit skulu fremja politiskar avgerðir fyri 
burðardyggari menning og handhevja 
lóg, ið ikki ger mismun á fólki.
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Sa m stø r v  u m 
h e i m s má l i n i

Heimsmál nr. 17: 

17
Síðsta heimsmálið kann tykjast heldur óítøkiligt, tí hvat merkir samstarv í 
roynd og veru?
 
Seytjanda heimsmálið snýr seg um breitt politiskt, tøkniligt og búskaparligt 
samstarv tvørtur um landamørk, har bæði samgongur, fyritøkur, feløg og 
vanliga fólkið seta sær fyri at arbeiða við málunum, hvør sær og saman, til 
tess at røkka teimum. Harafturat snýr tað seg eisini um hvør skal gjalda fyri 
íløgurnar, sum skulu til fyri at vit kunnu røkka heimsmálunum.

Svarið er, at tað skulu vit øll. Tann ríkari parturin av heiminum 
skal virða teirra lyfti um hvørt ár at lata í minsta lagi 0,7 prosent av 
bruttotjóðarinntøkuni, til at stuðla menningini í teimum fátækastu 
londunum. Menningarlondini skulu tó ikki einans taka ímóti og vera bundin 
at stuðulinum; tey skulu eisini gerast betri til at gjalda fyri egna menning og 
gerast meira sjálvstøðug. Tey skulu gerast betri til at savna inn skatt og nýta 
peningin skynsamt til íløgur í vegir, skúlar, læknastovur og annað, ið kann 
stimbra búskaparligari framgongd og gera tað møguligt at lyfta enn fleiri 
upp úr fátækradømi. 

Ein partur av grundarlagnum fyri, at menningarlondini sjálvi kunnu fíggja 
størri part av teirra menning, er at útflutningurin til restina av heiminum 
tvífaldast áðrenn 2020.  
 

U n d i r m á l  f y r i  h e i m s m á l  n r.  1 7:
Sa m stø r v  u m  h e i m s m á l i n i

1. Hjálpa londunum at gerast 
betri til at savna inn egnar 
skattainntøkur 
Vit skulu styrkja evnini hjá londunum 
at gagnnýta teirra egna tilfeingi. Eitt nú 
við altjóða stuðli til menningarlondini, til 
tess at betra um teirra evni og førleikar 
at krevja inn skatt og á annan hátt fáa 
hægri inntøkugrundarlag. 

2. Halda øll lyfti um at veita 
menningarhjálp 
Tey framkomnu londini skulu fremja 
teirra altjóða skyldir at hjálpa til við 
menningini. Hetta fevnir eitt nú um 
lyftið hjá fleiri londum lata 0,7 prosent 
av bruttotjóðainntøkuni í stuðli til 
menningarlondini. Tað fevnir eisini 
um lyftið at stuðla teimum londunum, 
har minst menning hevur verið, við 
ímillum 0,15 og 0,2 prosentum av 

Hesum kunnu vit røkka, eitt nú um tey londini, har minst menning hevur 
verið, fáa atgongd til altjóða heimsmarknaðin uttan tollforðanir og kvotur.

Við síðuna av hesum skulu øll londini í heiminum gerast betri til at 
samstarva um tøkni og gransking tvørtur um landamørk. Eitt nú skulu vit 
veita hvørjum øðrum burðardygga tøkni, soleiðis at menningarlondini frá 
byrjan kunnu byggja upp ídnaðir, ið eru umhvørvisliga burðardyggir. Málið 
er, at menningarlondini ikki gera somu feilir, sum framkomnu londini hava 
gjørt, og sum hava ført við sær stórar trupulleikar við dálking.

Fortreytin fyri hesum er, at vit gerast betri til at máta gongdina í londunum, 
og tá er tað ikki bara talan um búskaparliga vøksturin. Tá vit savna inn 
fleiri hagtøl við betri góðsku, fer tað at bera betri til at síggja, um okkara 
strembanir og íløgur eisini lyfta fólk úr fátækadømi, um nóg nógv børn 
ganga í skúla, og um náttúruøki verða nóg væl vard. 

bruttotjóðarinntøkuni. Londini, ið 
veita stuðul, eiga at seta sær sum 
mál, at í minsta lagi 0,2 prosent av 
bruttotjóðarinntøkuni fer til tey lond, har 
minst menning hevur verið. 

3. Gera fíggjarligar resursur tøkar 
hjá menningarlondunum 
Vit skulu seta í verk uppaftur 
fleiri fíggjarligar møguleikar til 
menningarlondini. Peningurin skal stava 
frá fleiri ymiskum keldum. 

4. Hjálpa menningarlondunum við 
at gera skuld teirra burðardygga 
Vit skulu hjálpa menningarlondunum 
at gera teirra skuld haldføra í longdini. 
Hetta skal gerast við at samskipa 
politiskar avgerðir við tí endamáli at 
fíggja, umskipa og lætta um skuldina, 
alt eftir hvat er hóskandi. Vit skulu 

FÍGGJARPOLITIKKUR
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taka okkum av fátøku londunum, sum 
eru í djúpari skuld, til tess at lætta 
skuldarbyrðuna. 

5. Gera íløgur í tey londini, har 
minst menning hevur verið 
Vit skulu seta tiltøk í verk, ið skunda 
undir íløgur til tey londini, har minst 
menning hevur verið. 

6. Meira samstarv um atgongd til 
vísindi, tøkni og nýskapan 
Vit skulu menna granskingarsamstarvið 
millum norðaru og syðru londini, 
innanhýsis millum londini sunnanfyri, 
og tvørtur um landamørk. Samstarvið 
skal geva betri atgongd til vísindi, 
tøkni og nýskapan, og skal harafturat 
betra um vitanarbýti, eftir teimum 
treytum, ið felags semja er um. Hetta 
gera vit við betri samskipan millum 
samstarvsfelagar, serliga í Sameindum 
Tjóðum, og umvegis eitt altjóða samstarv 
um tøkniligt vitanarbýti. 

7. Kunna um burðardygga tøkni í 
menningarlondunum 
Vit skulu skunda undir menning, flyting 
og spjaðing av umhvørvisliga skilagóðari 
tøkni í menningarlondunum. Hetta skal 
eitt nú gerast gjøgnum felags avtalur við 
serliga góðum treytum. 

8. Styrkja vísindi og nýskapan 
í teimum londum, har minst 
menning hevur verið 
Í 2017 skal full ferð verða á 
tøknigrunninum hjá ST og teirri 
førleikamennandi mekanismuni fyri 
vísind, tøkni og nýskapan í teimum 
londunum, har minst menning hevur 
verið. Vit skulu samstundis betra um 
nýtsluna av skapandi tøkni, serliga 
kunningar- og samskiftistøkni.

TØKNI

9. Styrkja førimunin hjá 
menningarlondunum at røkka 
heimsmálunum 
Menningarlondini skulu fáa betri 
altjóða stuðul til at fremja eina virkna 
og málrættaða førleikamenning, 
til tess at stuðla londunum at seta 
heimsmálini í verk. Millum annað við 
samstarvi millum londini norðan- og 
sunnanfyri, innanhýsis millum londini 
sunnanfyri, ella við hjálp frá londum ella 
felagsskapum norðanfyri.

FØRLEIKAMENNING

HANDIL
10. Stuðla eini alheimshandilsskipan 

undir WTO 
Vit skulu fremja eina alfevnda altjóða 
handilsskipan, sum byggir á ásetingar 
og almennar og javnar fortreytir, sum 
ikki gera mismun. Hetta skal gerast 
undir stjórnini hjá WTO, eitt nú við 
úrskurðinum frá samráðingunum um 
Doha-menningardagsskránna (Doha 
Developement Agreement) 

11. Útflutningurin hjá 
menningarlonunum skal økjast 
Menningarlondini skulu økja 
munandi um útflutningin. Áðrenn 
2020 skal parturin av altjóða 
útflutningsmarknaðinum hjá teimum 
londunum, har minst menning hevur 
verið tvífaldast. 

12. Beina burtur handilsforðingar 
fyri tey lond, har minst menning 
hevur verið 
Vit skulu veita teimum londunum, 
har minst menning hevur verið, 
varandi tollfría og kvotufría atkomu til 
heimsmarknaðin, samsvarandi avgerðini 
hjá heimshandilsstovninum WTO. Eitt 
nú við at tryggja at ásetingarnar um 

ALTJÓÐA POLITISKUR 
SAMANHANGUR

framíhjárættindi fyri upprunaland eru 
gjøgnumskygdar og einfaldar, og at tær 
hjálpa við at fremja marknaðaratgongd. 

SAMSTARV MILLUM  
FLEIRI ÁHUGAPARTAR

13. Støðufestið í stórbúskapinum 
skal gerast betri 
Vit skulu styrkja altjóða 
makrobúskaparliga støðufestið, 
eitt nú við at politiskar avgerðir eru 
samanhangandi og samskipaðar. 

14. Styrkja burðardygga samhangin 
millum tær politisku avgerðirnar 
Vit skulu fáa meir samanhang í politisku 
avgerðirnar fyri at styrkja burðardyggu 
menningina. 

15. Hava virðing fyri, at hvørt land 
sjálvt leggur egna virkisætlan fyri 
heimsmálini 
Vit skulu virða leiðsluna og politiska 
rásarúmið hjá øllum londum til at fremja 
politiskar avgerðir, sum eru við til at basa 
fátækadømi og skapa eina burðardygga 
menning. 

HAGTØL, EFTIRLIT  
OG ÁBYRGD  

16. Gera altjóða felagsskapin fyri 
burðardyggari menning sterkari 
Vit skulu styrkja altjóða samstarv fyri 
burðardyggari menning við øktum 
samstarvi millum fleiri áhugapartar. 
Samstørvini skulu seta ferð á og deila 
vitan, serkunnleika, tøkni og veita fleiri 
fíggjarligar møguleikar til at stuðla 
burðardyggari menning í øllum londum, 
serliga teimum, har minst menning 
hevur verið. 17

Kelda: www.verdensbedstenyheder.dk

17. Eggjast skal til munadygg 
samstørv 
Vit skulu virka fyri og eggja til samstørv 
tvørtur um almenna geiran, privata 
vinnulívið og sivilsamfelagið. Hetta skal 
fremjast við at byggja víðari á okkara 
royndir við felagsskapum og teirra 
førleikum. 

18. Veita atgongd til betri og meira 
álítandi hagtøl um menning 
Áðrenn 2020 skulu vit gerast betri 
til at stuðla menningarlondunum 
at fáa førleikar til at savna saman 
hagtøl. Hagtølini skulu vera dagførd 
og álítandi og kunna greinast eftir 
inntøku, kyni, aldri, rasu, uppruna, 
gestaarbeiðarastøðu, breki, 
landafrøðiligari støðu og aðrari 
vitan, ið er viðkomandi fyri støðuna í 
einstaka landinum. Eisini tey londini, 
har minst menning hevur verið, og 
smá oyggjasamfeløg í menning skulu 
fáa størri stuðul til at menna hesar 
hagfrøðiligu førleikarnar.  

19. Uppfinna betri hættir til at máta 
framstig 
Áðrenn 2030 skulu vit byggja víðari 
á verandi átøk, til tess at menna 
nýggjar hættir at máta framstig í 
burðardyggari menning á annan hátt 
enn við bruttotjóðarúrtøkuni. Vit 
skulu eisini stimbra førleikarnar hjá 
menningarlondunum til at savna saman 
hagtøl um teirra egnu menning.
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