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Grønlandsferð fer at byggja brýr millum tjóðirnar
Hetta var ein sera væleydnað ferð. Limir okkara eru í hvussu er væl nøgdir, so
tað er høvuðsmálið fyri okkum í Arbeiðsgevarafelagnum, sum tók stig til
ferðina, sigur Bergur Poulsen, formaður í Føroya Arbeiðsgevarafelag, nú
føroyingar eru komnir heimaftur av vinnuferð í Grønlandi. Hann ivast ikki í, at
henda grønlandsferðin kann vera við til at byggja brýr millum londini og slóða
fyri víðari samstarvi. Lunnar undir samstarv Bergur Poulsen var saman við
umleið 50 føroyingum á vitjan í Grønlandi herfyri, og sum skilst vórðu her
lagdir lunnar undir eitt møguligt framtíðar føroyskt grønlendskt samstarv har dentur ikki minst verður lagdur á ta sannroynd, at hetta er millum tvær
javnbjóðis tjóðir. Endamálið við ferðini, sigur Bergur Poulsen, var bæði at
kunna seg við grønlendska samfelagið og grønlendska vinnulívið og so
sjálvandi at skapa sambond. Og tað heldur hann eydnaðist sera væl.
Grønlendingar greiddu føroyingunum frá, hvussu ymsu vinnugreinarnar í
landinum eru skrúvaðar saman, her ikki minst tær, sum hava við námsvinnu
og oljuvinnu at gera. Og kunnaðu somuleiðis um fiskivinnuna. Føroyingar
greiddu so eisini frá tí føroyska vinnulívinum. Føroya oljuvinnan serstakan
áhuga Formaðurin í Arbeiðsgevarafelagnum heldur fyri, at grønlendingar
vístu serstakan áhuga fyri, hvussu føroyingar hava handfarið spurningin um
tilgongd til olju. Boðskapurin hjá føroyingum var, at hóast eingin olja er
funnin í Føroyum enn, so hevur gongdin verið tann, at fleiri fyritøkur hava
lagt seg eftir olju- og frálandavinnunum, og er rættiliga nógv gott komið
burtur úr. Grønlendingar vóru rættiliga ovfarnir av hesi gongdini, har vit í
Føroyum longu hava fleiri reiðarí, sum arbeiða innan
offshore/frálandavinnuna. Eitt av teimum, Thor í Hósvík var við í Grønlandi og
greiddi stjórin frá gongdini. Grønlendingar vóru rættiliga hugtiknir av, at vit
eru komin so langt longu uttan at hava funnið nakra olju. Bergur Poulsen
sigur víðari við oljan.fo, at ein eigur sjálvandi at gera sær greitt, at tað er
munur á Grønlandi og Føroyum í so máta, tí vit hava nógvar traditiónir fyri at
útbúgva navigatørar og maskinfólk, sum sigla við føroyskum og útlendskum
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skipum, og tí var lopið hjá okkum kanska ikki so øgiliga ógvusligt, sum tað
kanska fer at verða hjá grønlendingum, tí teir eru ikki komnir so langt sum vit
at útbúgva síni fólk til sjóvinnuna. Aftrat hesum kemur, at føroyingar málsliga
eru rættiiga væl fyri, eru eisini vanir at vera burturi og hava ábyrgd ol.
Umboðini fyri Føroya Arbeiðsgevarafelag hittu eisini umboð fyri grønlendska
systurfelagið og vóru tey rættiliga áhugað fyri einum miðvísum samstarvi.
Tjóðirnar líkjast í mongum Tað eru nakrar líkheitir millum Grønland og
Føroyar. Ein er fólkatalið, har vit eru umleið líka nógv fólk. Og vit eru partur
av Danmark og liva í stóran mun av fiskivinnu. Hinvegin er Grønland
geografiskt av heilt øðrum dimentiónum. Og tað er ein stór avbjóðing, ið vit
mugu hugsa væl um. Bergur Poulsen sigur víðari, at føroyingar fingu greitt at
vita, at alt prátið og skrivingin um námsvinnu, London Mining osfr. skal takast
við størsta fyrivarni enn, tí menningin er als ikki komin so langt, sum ein fær
varhugan av, tá ein lesur bløðini. Tað er nokkso langt eftir á mál. Tað skal
nógv til, fyrr enn tey stóru feløgini trýsta á tann grøna knøttin. Og eitt, sum
nú eisini hevur seinkað gongdini eitt sindur eru tær útmeldingarnar, sum eru
komnar frá nýggja landsstýrinum. Samstarv við lokalar fyritøkur Uppá
fyrispurning um føroyingar tí ikki eru ov seinir á sjóvarfallinum at vera við í
grønlendsku vinnumenningini heldur Bergur Poulsen, at tað eru vit ikki. Men
vit eru smáir og koma tí ikki at seta okkum á nakra høvuðsentreprisu, men
kunnu harafturímóti vera undirveitarar. Og tá vil tað nokk vera skilabest at
fara inn saman við onkrum av teimum lokalu feløgunum, antin samarbeiða
ella kanska keypa partar av fyritøku. Tað er sera týdningarmikið at koma inn á
marknaðin í Grønlandi og vera vælkomin. Og har haldi eg, at grønlendingar
kenna tað so, at vit eru á jøvnum føti. Grønlendingar spentir at koma til
Føroya -Metir tú tað vera skilagott fyri at halda hesi nýggju gongdini livandi,
at bjóða grønlendskum vinnulívsfólki og politikarum til Føroya? Avgjørt. Tað
eru teir sera spentir uppá. Umboð fyri Arbeiðsgevarafelagið kemur til Føroya
longu í vár ella summar. Samanumtikið ein sera væleydnað ferð. Serliga
glaður eri eg fyri, at okkara limir siga seg hava fingið nógv burturúr, sigur
Bergur Poulsen. Myndir Bergur Poulsen, formaður í Føroya
Arbeiðsgevarafelag her saman við Sverra Hansen, formanni í
Búskaparráðnum. Á fundi í Fiskimálaráðnum

