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MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 

om Færøernes deltagelse i alle nordiske afta-
ler og konventioner 

Forslag 

Færøernes delegation foreslår 

at de nordiske landes regeringer, Nordisk Ministerråd og Nordisk 

Råd honorerer ønsket fra den færøske regering og indgår i dialog 

om måder hvorpå Færøerne kan blive del af alle nordiske aftaler 

og konventioner 

Baggrund 

Lige siden det nordiske samarbejde blev etableret – Nordisk Råd i 1952 og 

Nordisk Ministerråd i 1971 – har det været et stærkt politisk ønske på Fæ-

røerne om at være fuldgyldigt medlem af samarbejdet. Gentagne gange 

har dette været påvist, både indenlands ved to enstemmige lagtingsved-

tagelser, i 1977, og i 2003, og i nordisk regi, på sessioner, på andre nor-

diske møder og på den internationale scene. Færøerne har derfor igen 

indsendt ansøgning til Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og landenes sa-

marbejdsministre om at indgå i alle nordiske aftaler og konventioner. 

 

Det nordiske samarbejde har gennemgået mange reformer gennem tiden, 

også forårsaget af det færøske ønske om øgede kompetencer. Otte gange 

er Helsingforsaftalen ændret, for at tilpasse samarbejdet til nye sam-

fundsudfordringer, som f.eks. det øgede samarbejde i EU. De seneste par 

år har Nordisk Ministerråd gennemgået væsentlige reformer; Nyt Norden 

1.0 og 2.0. Forbedringer, som vi er enige i. 

 

Færøerne har dog hele tiden gjort opmærksom på, at det ville være på sin 

plads, at gennemgå Helsingforsaftalen, og herunder de såkaldte selvsty-

rende områders stilling, når man arbejdede på at reformere samarbejdet. 

 

Fundamentet under det nordiske samarbejde har altid været, at det er 

jævnbyrdes samarbejde mellem brødrenationer; respekt for folkeretten, 

demokrati og menneskerettigheder; respekt for de forskellige kulturer i 
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Norden og samarbejde om strukturer, hvor alle har ens rettigheder i de 

nordiske lande. Disse grundlæggende idealer er noget som de nordiske 

lande er kendt for, og nyder international anerkendelse for. Ville det så ik-

ke være en fjer i hatten for Norden, at man behandler sine egne med 

samme respekt?  

 

Dette vil være fjerde gang, at de nordiske institutioner behandler en an-

søgning om færøsk medlemskab. I 1976 fremsatte det færøske rådsmed-

lem Erlendur Patursson et forslag i Nordisk Råd, og i 1980 fremsatte den 

daværende danske statsminister Anker Jørgensen forslag om færøsk med-

lemskab, igen i Rådet. I 2003 endte bestræbelserne med, at ansøgningen 

ikke blev realitetsbehandlet i Nordisk Ministerråd, men man fik udarbejdet 

Ålandsdokumentet, som svar på de færøske ambitioner.  

 

Færøerne er parat til at forpligte sig fuldt ud i forhold til Norden. Vi har 

ansvaret for alle områder som det nordiske samarbejde opererer på. Vi er 

et moderne nordisk samfund, med alle elementer af de nordiske velfærds-

stater.  

 

Vi anmoder derfor om, at de nordiske lande vil lade os tage ansvar. Færø-

erne ønsker at være del af alle nordiske aftaler og konventioner. Dette er 

et stærkt politisk ønske, og som repræsentanter for det færøske folk er 

det vores fornemste opgave at finde løsninger på udfordringer som denne.   

 

Torshavn, 23. september 2016 

Ruth Vang (Framsókn) Jenis av Rana (Mfl.) 

 


