
Sigmundur Ísfeld, sendimaður Føroya í Keypmannahavn, framløga á 
Norðurbryggjuni 16. november 2012: 

The World is Mine Oyster

føroyski samleikin í altjóða kapping

Altjóðagerðin á øllum økjum ger, at øll lond, øll samfeløg, eru í kapping 
hvørt við annað um so at siga alt:

Vørur, tænastur, kapital og ikki minst – fólk.

Stóra vandamálið

Víst verður á í bæði nýggju bókini, EXIT Føroyar, og annars í ymsum 
kanningum og miðlaumrøðu seinnu árini, at gongdin í fólkatalinum og 
fólkasamansetingini í Føroyum er ógvuliga óheppin í hesum døgum. Alt 
bendir á, at hetta er ein neilig gongd sum fer at halda fram og versna, um 
ikki hon verður vend við virknum atgerðum frá myndugleikunum í 
Føroyum.

Fólkatalið minkar, hóast fólk flest liva longur enn fyrr, tí vit hava bæði 
nettofráflyting og vit hava fallandi burðartøl. Og fallandi burðartølini hanga 
fyri ein ikki heilt lítlan part júst saman við fráflytingini, serliga tað, at ungar 
kvinnur flyta av landinum. Føroyar hava eitt álvarsligt demografiskt 
vandamál. Eg sigi vandamál, hóast tað í hesum døgum er meira ‘in’ at kalla 
alt fyri avbjóðingar. Vandamál, tí vit standa nú í einari sera vandamiklari 
støðu fyri framtíðina hjá okkara landi sum eitt burðardygt og moderna 
samfelag. Eitt samfelag, sum er partur av altjóðagjørda heiminum, har ið 
øll lond eru í einari alt meira frælsari kapping – eisini um fólk.

Vandi er á ferð. Men, OK, her er eisini talan um eina avbjóðing – tí tað ber 
til at gera nakað við tað! Men so má man fyrst skilja, hví trupulleikin er har.

Hví flyta fleiri frá enn til?
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Tey, sum flyta úr Føroyum, gera tað av nógvum ymsum orsøkum. Vit hava 
fingið ávíst innlit í hetta í teim ymsu kanningunum seinastu tíðina. Mín 
máti at síggja hetta er soleiðis:

1) Push, fólk kenna seg trýst at fara. Dømi:

a. Fólk fáa ikki ynsktu útbúgvingina í Føroyum.

b. Fólk fáa ikki arbeiði, ella lønarviðurskifti o.a. eru ónøktandi.

c. Fólk fáa ikki endarnar at røkka saman, vegna høgt 
kostnaðarstøði o.a.

 Ein týdningarmikil undirbólkur her eru óivað stakir 
uppihaldarar, í flestu førum einligar mammur. 

2) Pull, fólk verða drigin at øðrum londum. Dømi:

a. Áhugaverd størv ella betri ella meiri mennandi og spennandi 
arbeiðumstøður – kunnu eisini verða lagaligari 
skattaviðurskifti.

b. Stórbýarlív – meiri spennandi umhvørvi.

 

3) Gerandislívið bindir. Fólk fara uttanlands at lesa ella arbeiða, og so 
við og við festa tey røtur í nýggja samfelagnum. Tey finna kanska ein 
maka uttanlands, børnini trívast væl í skúlanum og slíkt.

Tíðirnar skifta. Fyrr vendu allar flestu lesandi heim aftur til Føroya eftir 
loknan lestur. Hetta er broytt. Hví?

Tvey týdningarmikil viðurskifti eru broytt:

1) Mentanarlig globalisering, styrkt av satelittsjónvarpi og 
internetinum. Fremmandar mentanir eru ikki longur so fremmandar. 
Tað er lættari flyta og sameina egnan samleika við tann uttanlands.

2) Visjónin um at kunna vera við til at menna eitt framkomið føroyskt 
samfelag, at “gera mun” og “vera við, har tað sker” er bliknað. 
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Ein samleiki í kapping

Hvat Føroyar eru, hvussu vit verða fatað, bæði av okkum sjálvum og av 
øðrum uttanlands kann sigast at vera ein ímynd. Ímyndin av Føroyum er í 
kapping við ímyndum av øðrum samfeløgum.

Hví verða so øgiliga nógv fleiri fólk drigin at Coca Cola enn flestu øðrum 
søtdrykkum? Ímyndin ger munin. Hví vilja fólk í hópatali flyta til ein so 
dýran bý sum London? Ímyndin! Har er spennandi. Tað er har “tað sker”. 
London er cool.

Men minni kann eisini gera tað. Guðrun & Guðrun er gott dømi um eitt 
brand, sum bæði er lítið og nógso lítillátið, men samstundis cool, og rakar 
eina nerv, sum harmonerar við okkurt sum rørir seg kring um í heiminum í 
dag.

Tað handlar ikki bara um marknaðarføring, hóast tað er týdningarmikið. 
Men tað handlar eisini – og faktiskt mest – um at standa inni fyri tað, ein 
sigur. Walk your talk.

Soleiðis er øll góð branding. Tað handlar um samleika – identitet og 
identifisering. Hugsunnarhátturin er: Hatta kenni eg aftur, tað tiltalar meg 
og eg vil vera ein partur av hasum. 

Fyri føroyingar hevur tað serligan stóran og beinleiðis ávirkandi týdning, 
hvussu vit síggja okkara land í mun til Danmark. Men eisini onnur lond. Vit 
samanbera, og vit velja – í størri mun enn ættarliðini undan okkum – hvar 
tað er áhugavert, spennandi ella bara nøktandi at búseta seg.

Í bókini EXIT Føroyar sigur Ben Arabo tað soleiðis: “Vit eru ein útjaðari, 
men vit skulu vera heimsins mest attraktivi útjaðari. Vil man búgva í einum 
landi við høgari lívsgóðsku, har man kann skapa nakað nýtt og fáa ávirkan, 
ja so býr man í Føroyum.”

Væl sagt. Hetta er so ein máti at lýsa ein kappingarfyrimun hjá Føroyum. 
Hetta er partvíst longu satt, men nógv skal gerast, fyri at gera hetta til ein 
opinbæran veruleika.

Fyri nógv av teim yngru í dag umboðar ímyndin av Føroyum nakað ov 
aftureftirlítandi, stiltstandandi og kanska enntá trongskygt og keðiligt.

Hetta er sjálvandi ikki allur sannleikin um Føroyar. Langt frá tí. Í Føroyum 
síggja vit nógv tekin, ið peika øvugtan veg, nógv sum er jaligt, mennandi 
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og spennandi. Men tað fær kanska ikki tað jaliga fokus og skump 
frameftir, sum veruliga munar.

Fíggjarkreppan seinnu árini hjálpir ikki uppá hetta, tí vit noyðast at spara 
og nýta almennar pengar á skynsamasta hátt.

Og tó, kanska er tað júst eisini skynsamt at raðfesta – eisini fíggjarliga – 
mennandi átøk, sum í summum førum gera Føroyar meira spennandi og í 
øðrum førum meira liviligar. Atgerðir, sum kunnu stuðla uppundir at økja 
fólkatalið í landinum.   

Hvat er so at gera – hvussu koma vit víðari? Her er einki quick-fix. Vit 
skulu undir eina grundleggjandi og álvarsligt meinta tilgongd. 

Vit kunnu leggja til brots á fylgjandi hátt:

1) Endurskoða, hvussu vit vilja hava Føroyar sum eitt framkomið, 
áhugavert og spennandi samfelag – vit skulu styrkja 
atdráttarmegina.

2) Tí skulu vit menna og broyta samfelagið á økjum, sum gera, at 
okkara samfelag dregur fleiri fólk at sær og trýstir færri fólk frá.

3) Hetta verður gjørt bæði við ítøkiligum menningartiltøkum í føroyska 
samfelagnum og við einari miðvísari og væl samskipaðari 
tjóðarbranding úteftir.

4) Tey ítøkiligu menningartiltøkini verða fyriskipaði av einum virknum 
toymi í landsstýrinum, bæði á politiskum og embætisstigi. Fyrsta 
stig er longu tikið við tað, at Vinnumálaráðið sum kunnugt hevur sett 
ein bólk at kanna málið, har Erika Hayfield er formaður.

Nú skal hesin nýsetti bólkurin undir Vinnumálaráðnum sjálvandi fáa frið at 
arbeiða, men eg taki mær kortini frælsi at koma við einum 
organisatoriskum uppskoti um, hvussu arbeiðið frameftir kann verða 
skipað:
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1) Eitt politiskt fólkatalstoymi verður skipað. Í tí eru løgmaður og 
ráðharrarnir í vinnumálum, mentamálum og almannamálum.

2) Ein av hesum ráðharrum fær verkætlanarábyrgd og setir ein stjóra at 
leiða eina ‘task-force’ við luttøku av 3-4 embætisfólkum, sum 
gjøgnumganga allar almennar skipanir, sum ávirka málið um 
fólkavøkstur og at skapa nettotilflyting.

3) Hendan ‘task-force’ arbeiðir við neyvum tíðarkarmum, og setir fram 
uppskot til broytingar á øllum viðkomandi økjum, við tí endamáli at 
styrkja atdráttarmegina hjá Føroyum og linka um trýstið á fólki at 
flyta av landinum.

Stutt sagt:

‘The world is mine oyster’, upprunaliga sagt av einum persóni í leiki hjá 
Shakespeare, er nógso sigandi um ein stóran part av fólkinum í okkara tíð. 
Fólk eru minni staðbundin, og velja í størri mun enn áður, hvar tey vilja 
búgva.

Summi støð eru meira dragandi – attraktiv, lekkur ella cool – ella har eru 
bara góðir møguleikar fyri at uppfylla krøvini, ið eitt menniskja ella eitt 
húski í 21. øld hevur til eitt gott lív.

Føroyar mugu gera sær meira ómak at halda uppá sítt fólk og at draga 
onnur til sín. Tað krevur ítøkiligar atgerðir. Tað krevur eisini, at ímyndin og 
samleikin mugu mennast, so vit standa okkum í millumlanda kappingini 
um fólk. 

Røttu atgerðirnar gera Føroyar til eitt betri og meira áhugavert stað at vera. 
Fatanin av okkara samfelag bæði heima og úti verður meira jalig, og harvið 
dragandi. Hetta hongur saman.
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