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Felags strategi fyri Arktis hjá Danmark, Grønlandi og
Føroyum
Løgmaður, Kaj Leo Holm Johannesen, legði í nú um dagarnar fram eina felags
strategi fyri Arktis fyri 2011-2020, saman við danska
uttanríkismálaráðharranum, Lene Espersen og formanninum fyri Sjálvstýri
Grønlands, Kuupik Kleist. Hetta hendi á Bryggjuni í Keypmannahavn.
Strategiin lýsir tær stóru avbjóðingar og teir mongu møguleikar, sum londini
og fólkini í Arktis standa yvir fyri; avbjóðingar og møguleikar sum standast av
víðgongdu broytingunum, ið fara fram í Arktis í dag. Endamálið við strategiini
er at seta nøkur yvirskipað mál fyri sínámillum samstarv í Arktis á teimum
økjum, har ein virkin samskipan og tætt samstarv millum Danmark, Grønland
og Føroyar kunnu vera við til at styrkja leiklutin hjá Kongaríkinum í
millumlanda samstarvinum um Arktis komandi árini. Í sínari framløgu á
tiltakinum á Bryggjuni fegnaðist løgmaður um felags strategiina sum eitt gott
dømi um tað virkna samstarvið, sum myndar viðurskiftini millum allar tríggjar
ríkispartar. Sambært løgmanni eru tað ikki minst viðurkenningin og virðingin
fyri ymisleika millum lond okkara, ið er styrkin í hesum samstarvi. Strategiin
lýsir nøkur yvirskipað mál og raðfest øki, har vit saman við Grønlandi og
Danmark kunnu standa sterkari í okkara millumlanda viðurskiftum við onnur
lond í Arktis. Samstundis viðurkennir strategiin, at flestu øki, talan er um, eru
yvirtikin málsøki, har ábyrgdin fyri politiskari raðfesting og uppfylgingfyrst og
fremst liggur hjá okkum í Føroyum og í Grønlandi, segði løgmaður. Í stuttum
leggur felags strategiin upp til eitt samstarv millum ríkispartarnar á jøvnum
føti til tess at arbeiða fyri - einum friðarligum og tryggum Arktis við
burðardyggum vøkstri og menning við virðing fyri viðbrekna veðurlagi,
umhvørvi og náttúru í Arktis í tøttum samstarvi við altjóða
samstarvspartnarum Ein stýrisbólkur við umboðum fyri donsku stjórnina,
grønlendska sjálvstýrið og Føroya landsstýri verður nú stovnaður til tess at
fylgja upp og meta um strategiina fram til 2020. Í Føroyum verður eisini sjøtul
settur á eina tvørfakliga útgreining av støðu Føroya í Arktis. Hetta kunnaði
løgmaður um í sínari framløgu í Keypmannahavn í dag. Ætlanin er at lýsa og
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samstarvspartnarum Ein stýrisbólkur við umboðum fyri donsku stjórnina,
grønlendska sjálvstýrið og Føroya landsstýri verður nú stovnaður til tess at
fylgja upp og meta um strategiina fram til 2020. Í Føroyum verður eisini sjøtul
settur á eina tvørfakliga útgreining av støðu Føroya í Arktis. Hetta kunnaði
løgmaður um í sínari framløgu í Keypmannahavn í dag. Ætlanin er at lýsa og
meta nærri um tær serstøku avbjóðingar, sum Føroyar hava fyri framman.
Talan verður um eitt fakligt samstarv millum serfrøði úr stjórnarráðum,
granskingarstovnum og vinnulívi, sum skal greina og meta um framtíðar
strategisku møguleikarnar hjá Føroyum sum oyggjaland í arktiska- og
norðuratlantsøkinum. Ein slík útgreining fer at geva okkum eitt neyvari íkast
til at fylgja upp og menna felags strategiina saman við Grønlandi og Danmark.
segði løgmaður Samstundis verður hon eitt neyðugt amboð hjá politisku
skipanini í Føroyum til betur at stimbra og samskipa føroyska virksemið,
serliga tá talan er um at tryggja vinnulívi, gransking og mentan ein virknan
leiklut í teimum mongu spennandi møguleikum, sum eru í okkara arktiska
grannalagi. Kelda - Uttanríkisráðið

