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B a m s b u rð a rfa rlo y v i til b æ ð i m am m u o g p á p a
K atrin Dahl Jakobsen,
lo g tin gs k v in n a

Foreldur hava rætt til
at vera burtur frá
arbeiði 1 sambandi \ið
bamsburð, føðing og
ættleiðing. stendur 1
uppskotinum. sum
Katrin D. Jakobsen.
løgtingsk\*inna. hevur
lagt fram a tingborð.

P á p in 10 v ik u r
fa rlo y v i

B kate L. Saaii ~elsex
H erf>Ti legði Katrin Dahl
Jakobsen. logtingskvinna
Jamaðarfloksins
fram
uppskot a ting um foreldrafraveru orsakað av bamsburdi. føding og ættleiding.
Uppskotið var væl móttikið av ollum flokkum. eftir sum tað skal tryggja
rættmduii hja foreldrum.
og ikki bara kvinnuni. at
vera burtur fra arbeiðinum
í sambandi \nð graviditet

og bamsburd. Hon skal
sambært
uppskotinum
hava rætt til at vera heima

í fýra vikur undan føóing
ini. Og afian a at barnið er
føtt. skulu foreldrini hava

rætt til at vera burtur frá
arbeiðsmarknaðinum í tilsamans í 24 vikur.

Pápin skal hava rætt til 10
vikur burturveru av teimum 24 vikunum, og skulu
vikumar liggja aftan á 14.
viku eftir, at bamið er føtt.
Hetta gevnr 24 vikur tilsamans eftir bamsburð.
Lógaruppskotið
gevur
eisini foreldrunum rætt til
at luta vikum ar sínámillum eftir føðing. Haraftrat
skal mamman hava rætt til

at vera burtur fra arbeiðinum. tá hon fer til barnakonukanningar.
Av tí at kvinnumar sjalvar kunnu gera av. hvmssu
tær nýta vikumar, tær
hava rætt til fráveru eftir
at hava átt, mugu tær geva
arbeiðsgevara sinum boð
um, hvussu tær ætla at
nýta fráveruna, og nær tær
byrja aftur at arbeiða o.s.fr.

Æ ttleidd som u
ræ ttin d i
Somu rættindi til fráveru í
sambandi við bamsburð
skulu eisini tey foreldur
hava, sum ættleiða bøm,
sigur Katrin Dahl Jakobsen í uppskotinum.
í viðmerkingunum til
uppskotið sigur løgtingskvinna Javnaðarfloksins,

at nógvar kvinnur á arbeiðsmarknaðinum i dag
hava ikki trvggjað sær
rættin at vera hurtur frá
ai+HÚðinum í sam bandi við
bam sbum .

Eingin lóggava er um
hetta uttan lógin um
starvsmenn, og skal hetta
uppskotið tryggja kvinnum
rætt til at vera burtur úr
arbeiðinum i sambandi við
bamsburðin.

.JavnstoOulófíin
tikin vid
- Vit hava øll ábyrgdina av
okkara egnu bømum, og ti
má tað vera ein sjálvsagdur rættur hjá kvinnunum,
sum føða hørnini, samstundis ikki at missa rættindini á arbeiðsmarknaðinum, og sambært javn-

støðulógini ma ikki gerast
mismunur á fólki orsakað
av kyni, stendur m.a. at
lesa í viðmerkingunum til
lógaruppskotið.
Katrin Dahl Jakobsen
leggur Jent á, at uppskotið
ikki snýr seg um løn ella
dagpening, men bert viðvíkir rættinum at vera
burtur úr arbeiðinum.
Páparnir mugu takast
við, tá tað snýr seg um
bamsburð, tí tað er umráðandi fyri barnið, at foreldrini bæði taka sær av tí, eins
og tað er av týdningi fyri
papan og mammuna at fáa
høvi at vera saman við lítla
baminum og knýta tey
ixrnd, sum eru so avgerandi
fyrstu tíðina.

Heimsumfatandi áheitan
Frá Amnesty International

Fíggjam evndin góðtekur
kolvetnislógina
Uppskotið til
løgtingslóg um at
skatta inntøkur av
kolvetnisvirksemi,
sum bleiv beint í
fíggjamevndina, er nú
komið aftur úr nevnd,
og fíggjamevndin
tekur undir við
landsstýrinum og
mælir løgtinginum til
at samtykkja
L eif Laadal ____________
Tann 19 februar legði
Kartin
Hansen,
vegna

landsstvrid. fram uppskot
til eina oljuskattalóg. Uppskotið bleiv beint í fíggjar
nevndma. sum undir viðgerðini millum annaó he\
ur havt fundir við landsstýrismannin í fíggjarm; !
um. umboð fýn Fíggjarmálastyrió og Toll- og
Skattsto\-u Føroya. Talan
er um uppskot til eina
rammulóg og landsstýrið
hevur upplýst nevndini, at
seinni kemur lógaruppskot, sum hevur serligar
reglur um álíkning, innkrevjing, eftirlit og annað
Ein samd nevnd tekur
undir við málinum og mælir løgtinginum til at san>-

tvkkja uppskøt landsstvrisins.
Hvussu olja við Føroyar
verður skattað, er eitt av tí
fvrsta, sum >i bhritøkur
hvggja et. áðrenn farið
verður i holt vió at bjóða
uppa tev økir. sum foroyingar eftir ætlan fara at
bjoða út i hevst. Bert jardfrøðiligar metingar hava
storri tydning. '1 > er tað
fyri Føroyar sum skjótast
Kolvetmslogin
inniber
eisúti. at Foroyar fara at
hava møguieika at skatta
mntøkur i sambandi við
ieiting og framleiðslu - ein

skatting, sum ikki við verandi reglum kann skattast.
Við hesi lóg verður harafturat sligió fast. at vinnuligt
virsemi i sambandi við kolvetnistramleiðslu
kemur
undir skatt. hóast talan er
um fralands\ innu.
Tað er ikki heilt greitt,
hvussu nógvur skattur
skal gjaldast av oljuvirksemi. nren ætlanin er, um
uppskotið hja landsstýrinuni vinnur memluta á
tingi. at ein nevnd við serlrøðingum innan oljuvinnuna skal áseta tev ymisku
gjoldini.

M erkið veittrar í Svøríki
Einasta flagg. sum
hevði hvítan dúk á
frímerkjaframsýningini í Goteborg um
vikuskiflið, var
føroyska Merkið.
E li \ M ichelsen________
Fama vikuskiflið var ein
frimerkjaframsýning
í
Nordstan- í Goteborg.
sum er ein av størstu hand-

ilsmiðdeplunum i Europa.
Á einari av teim mongu
innilokaðu gøtunum hekk
Merkið fyri øli at síggja.
Tað vísti seg síðam. at ein
fnmerkjaframsv’ning helt
til í hesum yvirvaksna
SMS. og at Postverk Føroya, saman við postverkunum í Álandi, Estlandi og
Svøríki vístu fram tað. tey
hava at bjóða.
Sambært umboðnum fyri
postverkið, Svanhilđ Hari-

sen, yar áhugin ikki heilt
sørur fyn forovsku frí
merkjunum. Ikki vóru so
nógv. sum keyptu. men
nogvir sviai fóru til hús aftur við faldarum og meira
vitan um Føroyar, enn tey
høvdu tá tey komu
Endamálið vit tílíkum
framsýningum er at kunna
um føroysk fnmerki, at
geva ut faldarar. og annars
bara at práta og at skapa
áhuga Tey fólk. sum vitja á

framsýningum. eru tey,
sum seinni kunnu gerast
kundar. tá tey hava lisið
fáldaramar og kanska leitaó sær fram meira tilfar.
Tað týdningarmesta er at
vísa andlit.
Á tílíkum framsýningum
ber til at keypa sær frímerki heim við, og til tað
sama vóru eisini ymiskir
fnnurkjahandlar,
sum
høvdu ein bás a framsýningini.

Fim leikarfelagid F L O G 10 á r

Khamtanh Phousy, ein
40 ára gamal kapteynur í
herinum, hevur fíngið
stóra bót og er dømdur í
sjey ára fongsul ákærdur
fýri ábyrgdarloysi- í gerningi sínum og mutur. AI
heldur, at hesar ákærur
eru poíitiskt grundaðar.
Khamtanh
Phousy
vendi um til kristindómin í 1992 og byrjaði at
koma til gudstænastu
saman við einum lítlum flokki av húskjum og vinum
Myndugleikamir í Laos góvu boð um, at hesar samkomur skuldu halda uppat, og Khamtanh Phousy
varð hóttur við fongsli ella við at missa arbeidid f
1995 segði hann seg úr starvi og vónaði, at hann sum
sivilur fór at fáa størri frælsi til gudsdyrkan sína, men
hann arbeiddi framvegis í herinum, tá ið hann var
handtikin í mars mánaði 1996.
Høvuðsátrúnaðurin í Laos er buddisman umlioðað
av tí aJmennu Sameiningini av tí Buddistiska Felags
skapinum í Laos, og myndugleikamir hava Jtki álit á
kirkjum, suna staturin ikki hevur góðkent. AJ heldur,
at íÓiamtanh Phousy varð fongslaður, av tí at mynd
ugleikamir høvdu misálit á átrúnaðarliga virksenn
hansara og samband hansara við útlendskar felags
skapir. Hann hevði flngið pening frá tí Presbyteriansku Kirkjuni í USA til at byggja ein skúla í einari
bygd á staðnum og hetta varð fullført við góðkenning
frá myndugleikunum í Laos í 1995.
Støðan hjá Khamtanh Phousy er versnað av tí
ringu viðferð, hann fær í varðhaldinum. Siðani desember mánaða í 1997 hevur Khamtanh Phousy sitið
fangi í Fangaleguni nummar 7 í Ban Sophao, har
Jiann varð settur í jamgapistokk í 20 dagar við hiein
unurn leikjaðum saman, og øðrum fangum varð noktað at tosa við hann. Grundgevingin var tann, at hann
var politiskur fangi. Umstøðumar á leguni eru sum
heild ringar, og fangum verður vanliga noktað læknahjálp.
Vinarliga skrivið og heitið á myndugleikamar um
at Khamtanh Phousy treytaleyst verður latin leysur
beinanvegin, ella í minsta lagi viðfarin samsvarandi
altjóða reglum.
Skrivið til:
P re s id e n t K h am tay Sip h and on e
Office o f the President
Vientiane
Laos

F im le ik a r fe la g ið F L O G
ú r F u g la fir ð i h e v u r í á r
10 á r á bak i. F e lag ið va rð
s to vn a ð í 1989, og stig t a k a r in v a r B e n a d ic t a
E llin g s g a a r d .

Brævauppskot:

í hesum sambandi
veróur stórsiigin fimleikaframsýning í høilini
á Kambsdali sunnudagin kl. 15.

Your Excellency,
I was concemed to receive news of the detention
and ill-treatment o f K h am tan h Phousy, who has
been held at Prison Camp No. 7. in Ban Sophao since
December 1997.1 am writing to request his immedia
te and unconditionaJ release from prison and ask
that, pending his release, he should be treated in
accordance with intemational standards.

Lió in i, ið v e rð a við, e ru
heilt fr á fo re ld ru m við
b ø m u m u p p til k v in n u r
o g m en n. L u t t a k a r a m i r
eru e in ir 200 í tali.
E ftir s u m fe lag ið e r 10
ár. fe r F L O G eisini at
h a v a fr a m s ý n in g í ítróttarh ø llin i
í
R u n a v ík
m á n a k v ø ld ið 22. m ars,
h a r bert tey e ld r u liðini
v e r a vió.

Yours Respectfully
T u rk a la n d S a m v its k u fa n g i /

Heilsustøda

F im leikafram sýn in g
h já Støkk
Klokkan 16 sunnudagin
verður árliga
fimleikaframsymngin hjá Støkk
Framsýningin
verður í
ítróttarhøllini í Runavík
Millum iðkaramar verða
eisini tey liðini, ið luttóku í
stórkappingini í rútmisk
um fimleiki á Kambsdali
fyri tveimum vikum si'ðam

Laos - Sam vitsk u fan gi
/ R in g v ið fe r ð

Fimleikafelaigm Støkk av
Glyvrum var5 stovnað i
1966, og er í dag eitt tað
størsta og vurknasta fimleikafelagið i Føroyum I
løtuni em 4(H) iðkandi hm
ír, og teir eru í ølJum
aldursbólkum
frá srná
bømum við mammu til
vaksnar kvinnur og menn.

Støkk ger nógv fyri at
nn'nna fimleikm í felagn
um
Stuðlafelagið
hjá
Støkk hevur keypt Glyvra
tíio, suin i næstum er liðugt
umvælt td fimleikurliøll
júst ki-ypt eina lopbreyt,
surri fer at menria reið-

Umframt frumsyningina
sunnudagin verður eisini
ein eykasýning, har flestu
liðini luttakn
Eykasýnmgin verður í ítróttarhølllini í Kunavik kl. 19.30
mikukvøldið.

Leiðarin í tí Turkiska
Mannarættindafelagsskapinum (HRA), Akin
Birdal, er í vanda fyri at
verða fongslaður fýri at
brúka rætt sín til at siga
sína meining.
í juli mánaði 1998 varð
hann dømdur til eitt ára
fongsul fyri at -elva til
hatur og fíggindaskap grundað á stætt, ættarslag ella
ymiskleika í landspørtum.- Misbrot hansara var ein
áheitan um eina friðarliga viðgerð av málum viðvíkjandi tí kurdiska minnilutanum í Turkalandi og fyri at
hava brúkt orðavalið -tað Kurdiska fólkið« í einari
talu á almennum fundi í september mánaði í 1996.
Dómurin varð skotin inn fyri hægri dómstol, men
varó staðfestur og er við at verða settur í verk, hóast
tað at hann hevur ringa heilsu - tað er minnið enn
eitt ár síðani at hann nóg illa kom undan einari niorðroynd við lívinum. Verður Akin Birdal fongslaður, vil
AÍ meta hann sum ein samvitskufanga.
mmmmmmmmmmm

Turkisku myndugleikamir halda á við at føra fleiri
kærumal móti Akin Birdal. Tað er ein liður í eini
størri forfylgingarætlan av HRA. Tað er týðiligt, at
endamálið er at gera felagsskapin til einkis.
Vinarliga skrivið og heitið á myndugleikamar um
at ógilda domsurskuróin móti Akin Birdal og at taka
dómin aflur. Heitið á stjórnina um at viðurkenna
HRA sum ein týdningarmiklan stuðul í tí turlciska
samfelagnum.
Sendið brøvini til:
B ulent E c ev it
Prim e Minister
Offite o f the Prime M inister
Basbakanlik
06573 Ankara
Turkey
Brævauppskot:
Dear Sir,
I was gravely concerned to leam of the imminent
imprisonment of A k in B ird al, President of the Turkish Human Rights Association (HRA), for exercising
his right to peaceful freedom o f expression. I ask that
the verdict against him be set aside and that his sentence be revoked. Furthermore, 1 would urge that the
valuable contribution o f H R A to Turkish civil society
be given public recognition.
Yours Sincerely,
S im b ab vi - P ín in g / F o r fy lg in g av jou rn alistu m
Mark Chavundaka og Ray Choto - tveir blaðmenn,
sum arbeiða fyri blaðið The Standard vórðu handtiknir í januar mánaði í 1999 eftir at hava avdúkað, at
ein ætlan um at kollvelta stjómina var miseydnað.
19. januar í 1999 vórðu hesi báðir menninir førdir
til eitt vardhaldsfongsul uttan fyri Harare, har táir
vórðu slignir við træ- og gummistavum, fíngu elektriskt sjokk og koyrdir undir vatn í vatntangum við
plastikposa bundnum uin høvdið. Teir hemaðarligu
avhoyraramir hóttu teir eisini við deyðanum og søgdu teimuin, at Jruski teirra fóru at verða handtikin og
pínd.
Báðir meiminir vorðu leyslatnir 21. januar móti
kaution. Tjóðar og altjóða mótmæli kornu teirra
vegna, men eingin sjálvstøðug, óheft kanning hevur
verið sett í verk viðvíkjimdi páhaldi teirra um píning
í skrivandi løtu.
Handtøkan og píningin av Mark Chavundaka og
Ray ( ’ hoto er ein liður í einari størri ætlan av forfylging og hóttan ímóti teimum sjálvstøðugu fjølmiðlunum. Sjálvstøðugir journalistar, serliga teir, sum siga
frá, hvussu Simbabvi blandar seg uppi hemaðarstriðið í Kongo, eru vorðnir forðaðir av herinum og hóttir
av trygdariiðum. Sunimir hava fingið deyðshóttanir
vegna arheiði teirra
Vinarliga skrivið og heitið á myndugleikamar um
at tryggja, at joum alistam ir kunnu gera teirra lógliga arbeiði uttan at verða hóttir og tilvildarliga handtiknir. Heitið á teir um at taka akærurnar ímóti Mark
Chavundaka og Ray Choto allur, og at ein óheft kanning av páhaldi teirra um píning Ixúnan vegin verður
sett í verk og at draga teir til svars, sum hava ábyrgdina.
Senđ bræv títt til:
P re s id e n t R o b e rt M u gab c
Office o f the President
Private Rag 7700
Cuuseway
Harare,

Zimbabwe
(Fax: 2634728799)

Brævuppskot:

Your Excellimcy,
1 was very concemed to hear o f the arrest and torture o f M ark C havu n da ka and R ay C hoto, two
joum alists working for »The Standard* newspaper. I
request that the charges against VKith men he dropped, that an immediate and independent investigation
into their allegations o f torture be carried ouf and
that those responsible he held to account. I w ould also
urge you to do all in your |xiwer to ensure that journalists are able to carry out fh eir legitimate activities
free from threats and arbitary arrests.

Yours Respectfully,

