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Grønland og Danmark tosa um samstarv um ráevni

Tað segði Helle Thorning-Schmidt, forsætisráðharri, í gjár, og hon boðaði 

samstundis frá, at hon fer at taka samstarvsmøguleikarnar upp, tá fer hon á 

fund við grønlendska landsstýrisformannin, Kuupik Kleist, í morgin. 

Landsstýrisformaðurin hevur fyrr tosað um at seta ein felags grønlendskan-

danskan arbeiðsbólk at kanna, hvørjir møguleikar eru at samstarva innan 

ráevnisøkið, og sum skilst tekur stjórnin væl ímóti hugskoti hansara. Donsk 

misnøgd Fleiri donsk fakferløg hava saman við Danska Fólkaflokkinum og 

Eindarlistanum funnist at stjórnini, tí hon styðjar ta grømlendsku lógina, sum 

gevur arbeiðsgevarum møguleika at brúka kinesiska arbeiðsmegi fyri eina løn, 

sum er minni enn tann lønin, sum grønlendingar hava rætt til sambært teirra 

sáttmálum. Men forsætisráðharrin hevur fleiri ferðir sagt, at stjórnin virðir 

sjálvsstýrislógina og eisini evnini hjá grønlendingum at taka avgerðir, sum 

kunnu seta ferð á ráevnisævintýrið. Málið skal kortini viðgerast í 

Keypmannahavn. Útlendingamál er framvegis danskt málsøki, og tí skal 

Fólkatingið taka støðu til eitt lógaruppskot um arbeiðs- og uppihaldsloyvi til 

teir nógvu kinesararnar. Danska stjórnin tekur undir við grønlendsku ætlanini 

at brúka bíliga útlendska arbeiðsmegi til tær størstu ráevnisverkætlaninar, 

men stjórnin vil fegin, at Danmark er við í arbeiðinum, um grønlendingar vilja 

samstarva á økinum. Føroyar vilja eisini vera við Tað hevur eisini fleiri ferðir 

ljóðað frá føroyskari síðu, at føroyskar fyritøkur eiga at fáa lut í menningini í 

Grønlandi og Arktis, bæði sum partur av Ríkisfelagsskapinum men ikki minst 

tí, at føroyingar hava drúgvar traditiónir at arbeiða í hesum økjum. Løgmaður 

nam eisini við spurningin í nýggjársrøðu síni, tá hann vísti á týdningin hjá 

føroyingum at vera partur av nýggju vinnumøguleikunum fyri norðan, sum 

koma í kjalarvørrinum á veðurlagsbroytingunum. Landsstýrið hevur eisini sett 

arbeiðsbólk at koma við frágreiðing um framtíðar støðu Føroya í Arktis. Hann 

skal lata sítt tilfar í apríl. Hetta er í samsvar við samgonguskjalið hjá verandi 

samgongu.
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