
FÆRØERNE FOR SÅ VIDT ANGÅR DANSKERNE – TABELOVERSIGT OG 
BEMÆRKNINGER FRA RESPONDENTERNE 
 

Her er oversigt over tabellerne for alle spørgsmål og svar i undersøgelsen. Tabellerne er udarbejdet 

direkte ud fra de spørgsmål, der blev stillet. Nogle spørgsmål gav lejlighed for at begrunde sit svar, 

og de begrundelser er også taget med i denne oversigt. De korrekte svar på de faktuelle spørgsmål 

er markeret med et flueben √.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Respondenternes begrundelser for hvorfor de ville tage til Færøerne, fordelt på vidensgrupper.  

 

 Besøge bekendte. 
 Besøge bekendte. 
 Besøge en vens familie. 
 Besøge familie. 
 Besøge familie. 
 Besøge kunder jeg aldrig har mødt. 
 Besøge min datter som har arbejde i Klaksvig. 
 Besøge min familie. 
 Besøge nogle bekendte. 
 Besøge svigerfamilien. 
 Besøge venner. 
 Da min ene halvdel af min familie stammer derfra. 
 Der er mange steder jeg gerne vil hen før, Færøerne har ikke min store interesse. 
 Deres uld. 
 Familie. 
 Familie. 
 Familie. 
 Familiebesøg. 
 Fik en kæreste derfra. 
 Fiske. 
 For at besøge bekendte (har boet på Færøerne). 
 For at besøge min familie og venner. 
 For at besøge nogle. 
 Først når/hvis jeg får besøgt andre mere ønskværdige destinationer. 
 Gratis sprut på flyene  
 Har bekendte på Færøerne. 
 Har en gammel skolekammerat på Færøerne. 
 Har en tidligere kollega der er rejst hjem til Færøerne, besøge hende. 
 Har familie der. 



 Har familie der, den er godt nok lidt langt ude i slægten, men det kunne da være meget sjovt at møde nogle af dem, 

desuden har jeg hørt meget positivt om Færøerne, især naturen. 
 Har familierelationer. 
 Har haft familie boende der. 
 Har svigerfamilie der. 
 Hele pakken, øerne, naturen, kulturen etc. 
 Hvis jeg havde råd. 
 Hvis jeg manglede et livsvigtigt organ og kun kunne få det der. 
 Hvis jeg vandt en gratis rejse. 
 Hvis min arbejdsgiver pålægger mig det ifm. forretningsrejse. 
 Hvis min mand skulle der og arbejde. 
 Jeg har aldrig været der. 
 Jeg har ikke været på Færøerne. 
 Jeg har venner der. 
 Jeg vil se byerne, menneskene, høre sproget, smage deres specialiteter. 
 Kender nogen der bor der. 
 Kender nogen som kommer derfra. 
 Lystfiskeri og besøge min familie. 
 Med en færøsk veninde. 
 Min farmor var færing. 
 Mine forældre håber på at kunne få job deroppe. 
 Opleve sejlkulturen. 
 Prøve at fiske. 
 Sejlturen. 
 Som skolebarn hørte jeg om det lille samfund – og det jeg har læst bøger om øerne og menneskene – OG jeg har arbejdet 

sammen med et mindre tillokkende eksemplar, har studeret sammen med virkeligt søde og jordfaste personer fra Færøerne, 

min mand har tidligere været kæreste med en færing – OG jeg er selv JYDE. 
 Turist. 
 Venner. 
 Venner. 
 Verdens ældste ”folketing” + gastronomien. 
 Vi har bekendte der. 
 Vores svogerdatter er derfra og vi vil selvfølgelig gerne se hvor hun kommer fra. 



Respondenternes begrundelser for deres svar angående rigsfællesskabet, fordelt på vidensgrupper. 

 

Vidensgruppe <6 

 

Det er vigtigt at Færøerne forbliver i rigsfællesskabet 

 De har svært ved at klare sig selv økonomisk.                                                                                                                                                                                                               

 Det et stykke af vores gamle kultur.                                                                                                                                                                                                                             

 Forbliver det samme.                                                                                                                                                                                                                                             

 Færøerne har brug for at være en del af Danmark.                                                                                                                                                                                                                   

 Skal forblive af historiske grunde.                                                                                                                                                                                                                              

 Økonomisk og kulturelt betyder de godt for Danmark.                                                                                                                                                                                                             

 

Det har ingen betydning om Færøerne forbliver i rigsfællesskabet eller forlader det 

 Det ville være det bedste for begge lande.                                                                                                                                                                                                                      

 Jeg er ligeglad.                                                                                                                                                                                                                                                 

 Jeg synes ikke hverken de beriger eller det modsatte.                                                                                                                                                                                                            

 Vi har ikke så meget tilfælles.                                                                                                                                                                                                                                

 Vi skal ikke være koloni herre.                                                                                                                                                                                                                                

 

Det ville være bedst hvis Færøerne forlod rigsfællesskabet 

 De burde ha lov at ha 100 % selvstyre.                                                                                                                                                                                                                            

 De er kun en del af det danske fællesskab fordi de er tvunget til det, det er på tide de bliver helt uafhængig af Danmark, 

både økonomisk og politik messigt.                                                                                              

 De må klare sig selv.                                                                                                                                                                                                                                           

 Færøerne har kostet Danmark mange penge.                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Vidensgruppe 6-9 

 

Det er vigtigt at Færøerne forbliver i rigsfællesskabet                                                                                                                                                                                                                                                       

 At bevare tætte bånd.                                                                                                                                                                                                                                          

 De har en stor kulturel betydning for Danmark. og Færøerne er en del af den danske historie.                                                                                                                                                                  

 De hører til - har været en del længe.                                                                                                                                                                                                                        

 De kan ikke stå alene.                                                                                                                                                                                                                                          

 Det danske kongerige bør ikke indskrænkes.                                                                                                                                                                                                                     

 Det er en del af dansk kultur at Færøerne og Grønland hører til Danmark.                                                                                                                                                                                          

 Det er godt for færingerne.                                                                                                                                                                                                                                      

 Det er godt med det traditionelle.                                                                                                                                                                                                                               

 Det er jo bare en del af Danmark.                                                                                                                                                                                                                                     

 Det er nok mest af nostalgiske grunde at jeg gerne ser rigsfællesskabet bestå som ide.                                                                                                                                                                         

 Det giver større variation i den danske kultur.                                                                                                                                                                                                                 

 En del af Danmark.                                                                                                                                                                                                                                               

 En del af kulturarven.                                                                                                                                                                                                                                           

 For fællesskabets skyld.                                                                                                                                                                                                                                        

 Fælles kulturbaggrund - bedre udvikling.                                                                                                                                                                                                                        

 Færøerne er alt for lille til at være selvstændige i det lange løb. som vi har set, står de rigtig dårligt hvis økonomien vælter.                                                                                                                       



 Færøerne er med til at gøre Danmark alsidigt og byder på natur og traditioner som vi ikke er vant til her. Det er vigtigt i et 

land, der er så "ensartet" som vores. Og så giver det en stærk følelse af sammenhold, når riget strækker sig over vand 

 Gammel tradition der skal forblive sådanne.                                                                                                                                                                                                                       

 Har kulturel betydning for begge parter.                                                                                                                                                                                                                         

 Historie.                                                                                                                                                                                                                                                        

 Historisk og kulturel værdi.                                                                                                                                                                                                                                   

 Hvorfor skulle de ikke...                                                                                                                                                                                                                                       

 I fællesskab er det nemmere at løfte opgaven.                                                                                                                                                                                                                   

 Jeg har svært ved at se, at Færøerne kan klare sig selv.                                                                                                                                                                                                      

 Jeg tror ikke de kan klare sig selv.                                                                                                                                                                                                                             

 Jeg tror ikke de kan klare sig uden Danmark.                                                                                                                                                                                                                     

 Jeg tvivler på at de kan forsørge sig selv.                                                                                                                                                                                                                   

 Kulturel diversitet og historie.                                                                                                                                                                                                                                 

 Kulturel mangfoldighed.                                                                                                                                                                                                                                          

 Kulturelt.                                                                                                                                                                                                                                                       

 Mener, at der er et kulturelt og historisk argument for at bibeholde det.                                                                                                                                                                                        

 Positivt for alle.                                                                                                                                                                                                                                               

 Rigsfællesskabet bør blive sammen, idet ingen af landene hver for sig er store nok til at gøre sig gældende internationalt. At 

Grønland er interessant for omverdenen har kun kort udsigt, da der er noget at hente økonomisk, den dag minerne og 

undergrund. 

 Sammen er det bedst for alle.                                                                                                                                                                                                                                    

 Synes blot det er godt de er en del af Danmark.                                                                                                                                                                                                                      

 Tradition.                                                                                                                                                                                                                                                       

 Tror ikke, at de kan klare sig uden vores tilskud.                                                                                                                                                                                                              

 Vi hører sammen                                                                                                                                                                                                                                                

 Vi skal forblive sammen, sammen er vi stærkest.                                                                                                                                                                                                                 

 Vi står stærkere sammen.                                                                                                                                                                                                                                       

 Vigtigt med en "bred" kultur.                                                                                                                                                                                                                                    

 Vil gerne have, at Færøerne forbliver en del af rigsfællesskabet, men at bloktilskuddet bliver mindre.                                                                                                                                                          

 

Det har ingen betydning om Færøerne forbliver i rigsfællesskabet eller forlader det 

 Danskerne er da ligeglade med dem :)                                                                                                                                                                                                                            

 De er af så lille betydning økonomisk og kulturelt, så om de er med eller ej er uden betydning.                                                                                                                                                               

 De gør ingen reel forskel.                                                                                                                                                                                                                                      

 De har ikke nogen bemærkelsesværdige råstoffer, som kan køre dem til et nemt offer for andre lande.                                                                                                                                                          

 De kan ligeså godt være selvstændige hvis de vil.                                                                                                                                                                                                              

 De koster os kun penge bidrager med intet.                                                                                                                                                                                                                       

 De må gerne blive, men hvis de ønsker at være sig selv, må de også gerne det.                                                                                                                                                                              

 Den færøske befolkning må selv bestemme deres tilhørsforhold.                                                                                                                                                                                               

 Der bliver mere afstand mellem landene politisk, og øerne bliver lidt glemte i det politiske.                                                                                                                                                                  

 Det er en økonomisk belastning for Danmark.                                                                                                                                                                                                                     

 Det er så lille et samfund så det gør ingen forskel.                                                                                                                                                                                                          

 Det må være op til Færøerne at vælge hvad de vil.                                                                                                                                                                                                           

 Folk på Færøerne lever i forvejen ganske selvstændigt og uafhængigt af Danmark.                                                                                                                                                                              

 Færingerne ønsker selvstændighed.                                                                                                                                                                                                                            

 Færøerne bidrager ikke til Danmarks udvikling.                                                                                                                                                                                                                       

 Færøerne kan ikke tilføre Danmark noget.                                                                                                                                                                                                                      

 Har ikke kendskab til at Færøerne er til økonomisk belastning eller fordel.                                                                                                                                                                                   

 Hvis Færøerne er klar til selvstændighed så skal de have den. Således er det ikke længere Danmarks ansvar at støtte 

Færøerne økonomisk.                                                                                                               

 Ikke specifikt.                                                                                                                                                                                                                                                  

 Ingen betydning.                                                                                                                                                                                                                                                 

 Ingen kan spå om fremtiden, men lige nu har Færøerne størst fordel af rigsfællesskabet.                                                                                                                                                                    

 Jeg har ikke noget imod, at vi har fællesskab, men hvis de hellere vil være sig selv - så skal vi da ikke bruge penge på dem. 

Jeg kunne godt tænke mig at se Færøerne - sådan som turist.                                                               

 Jeg mærker det ikke i min hverdag.                                                                                                                                                                                                                              

 Jeg tror de vil have det svært økonomisk og politisk ved at klare sig selv.                                                                                                                                                                                    

 Jeg tror det er vigtigt for Færøerne at blive i rigsfællesskabet, men ikke så vigtigt for Danmark.                                                                                                                                                           

 Jeg tror ikke økonomisk at det vil gøre en forskel. Kulturelt er det smukt uanset hvem det hører under.                                                                                                                                                        



 Jeg ved ikke hvad de gør for/imod. De har ingen betydning for mig og min dagligdag.                                                                                                                                                                             

 Kan ikke virke på længere sigt.                                                                                                                                                                                                                                

 Nej - tror ikke det betyder noget - har de noget af værdi?                                                                                                                                                                                                     

 Tror det forsvinder med tiden. Færøerne vil være selvstændige.                                                                                                                                                                                              

 Tror ikke det har nogen betydning for Danmark, undtagen at det danner et godt grundlag for at samarbejde med Færøerne.                                                                                                                                        

 Tvivler på, at det betyder andet for DK end at vi sparer lidt kroner...                                                                                                                                                                                        

 Valget er op til Færingerne og grundet begrænsede naturressourcer er der begrænset økonomiske betydninger.                                                                                                                                                   

 Ved ikke hvad betydning det har i dag.                                                                                                                                                                                                                            

 Verden bliver mere samlet.                                                                                                                                                                                                                                       

 Vi har ikke meget til fælles med dem.                                                                                                                                                                                                                           

 

Det ville være bedst hvis Færøerne forlod rigsfællesskabet                                                                                                                                                                                                                                                    

 De er en omfattende gældsbyrde.                                                                                                                                                                                                                                 

 De er homofobiske.                                                                                                                                                                                                                                               

 De koster ret mange penge.                                                                                                                                                                                                                                      

 De snylter.                                                                                                                                                                                                                                                      

 Et land skal altid være helt selvstyrende, hvis det selv ønsker det.                                                                                                                                                                                          

 Færøerne bør være selvstændigt. Det ønsker de selv - og det bør de blive. Danmark har ingen fordel i at have landet i 

rigsfællesskabet.                                                                                                                 

 Færøerne er ikke en del af Danmark. De har ret til at bestemme over deres eget land/ territorium.                                                                                                                                                               

 Handler det ikke om at færinger skal være uafhængige af Danmark, mastodonten der vil/kan bestemme alt!!                                                                                                                                                       

 Jeg synes de har ret til at være uafhængige af Danmark.                                                                                                                                                                                                             

 Kan absolut ikke se nogen grund til at Færøerne skal have 2 mandater i det danske folketing og dermed risikere at vælte et 

flertal. Enten er man selvstændig eller også er man ikke.                                                                        

 Mener at de bør være et selvstændigt land/rige.                                                                                                                                                                                                             

 Vi betaler til et samfund hvor vi ikke har noget at sige.                                                                                                                                                                                                        

 Økonomisk.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Vidensgruppe 9-12 

 

Det er vigtigt at Færøerne forbliver i rigsfællesskabet                                                                                                                                                                                                                                                          

 Af økonomiske hensyn især grundet optrapningen efter olie i området samt vigtigheden af havarealer ville det for Danmark 

være bedst at have Færøerne som en del af rigsfællesskabet.                                                                     

 Afgørende for fiskerettigheder.                                                                                                                                                                                                                                 

 De har brug for Danmark.                                                                                                                                                                                                                                             

 Den historiske baggrund. Hvis ikke Færøerne ønsker at forblive i fællesskabet, har DK ikke gjort det godt nok.                                                                                                                                              

 Der er ikke grundlag for et rigsfællesskab uden Grønland og Færøerne.                                                                                                                                                                                        

 Det er af stor betydning for Færøerne.                                                                                                                                                                                                                         

 Det er bedst for Færøerne.                                                                                                                                                                                                                                     

 Det er en del af Danmarks kulturarv.                                                                                                                                                                                                                             

 Det er godt for begge dele at de bliver - sammen står vi stærkere.                                                                                                                                                                                            

 Det er og skal altid være en del af Kongeriget!                                                                                                                                                                                                                

 Det er vigtigt at vi holder fast i vores fælles fortid.                                                                                                                                                                                                        

 Det kulturelle fællesskab.                                                                                                                                                                                                                                      

 Det kulturelle indspark de kan give os. Anden synsvinkel på diverse sager.                                                                                                                                                                                      

 Ellers bliver Færøerne for lille en nation op i mod resten af Europa samt Danmark vil mindskes yderlige i selvstændighed 

og til sidst overtages af eks Tyskland.                                                                                               

 En subjektiv følelse af samhørighed.                                                                                                                                                                                                                           

 Evt. olie og naturgasforekomster skal også tilfalde Danmark.                                                                                                                                                                                                    

 For Danmark ville det være bedst, at de forlod. Men jeg tror ikke på, at Færøerne kan stå på egne ben.                                                                                                                                                           

 Fælles gør stærk.                                                                                                                                                                                                                                             

 Fælles kulturtræk.                                                                                                                                                                                                                                             

 Færøerne er dansk !!                                                                                                                                                                                                                                          

 Færøerne er en del af rigsfællesskabet og kan ivrigt ikke klare sig selv økonomisk ved at gå solo.                                                                                                                                                          



 Færøerne er for lille til at kunne klare sig på egen hånd.                                                                                                                                                                                                   

 Færøerne er for små til at være selvstændig nation.                                                                                                                                                                                                         

 Færøerne kan ikke klare sig alene.                                                                                                                                                                                                                             

 Færøerne og Danmark har en historisk forbindelse.                                                                                                                                                                                                              

 Færøerne størrelse gør at de vil have svært ved at klare sig selv.                                                                                                                                                                                          

 Færøerne vil have svært ved at klare sig, da de ikke er mange mennesker, og de ikke har gode vilkår til at kunne opretholde 

en dansk levestandard alene.                                                                                                     

 Giver et særpræg.                                                                                                                                                                                                                                              

 Godt for Færøerne og Danmark.                                                                                                                                                                                                                                       

 Har især gensidig kulturel betydning.                                                                                                                                                                                                                           

 Historisk betydning.                                                                                                                                                                                                                                             

 Hvad med farvandene omkring Færøerne?                                                                                                                                                                                                                                  

 Hvis de forlod ville Danmark alligevel skulle stå på sidelinjen med hjælp. Lad os i stedet blive bedre til at samarbejde og 

bruge hinandens gode sider.                                                                                                            

 Hvis der viser sig økonomiske fordele senere i forbindelse med oliefund eller lignende skal de betale tilbage på de penge de 

allerede har fået i tilskud.                                                                                                    

 Ja.                                                                                                                                                                                                                                                              

 Jeg er stolt og fascineret af at Grønland og Færøerne er en del af Rigsfællesskabet. Det er meget anderledes kulturer. Det er 

helt anderledes natur. Ganske anderledes sprog. Det er da vildt at Rigsfællesskabet omfatter så store forskelligheder.      

 Jeg kan godt lide rigsfællesskabet.                                                                                                                                                                                                                             

 Jeg mener at vi skal bibeholde rigsfællesskabet.                                                                                                                                                                                                                

 Jeg mener, at det er vigtigt at man får udnyttet rigsfællesskabets naturressourcer på en ordentlig måde og at fordelingen af 

det økonomiske går mest til Færøerne eller Grønland selv. Men at Danmark også får del af kagen eftersom vi bidrager 

økonomisk. 

 Jeg synes, det er vigtigt for kulturen og "Danmarks undergrund".                                                                                                                                                                                                 

 Jeg tror ikke at færøsk økonomi kan holde landet oppe selv.                                                                                                                                                                                                  

 Jo flere vi er sammen des bedre også mht. olie og andre råstoffer.                                                                                                                                                                                              

 Kan blive sværere for Færøerne at klare sig, fx i forhold til udenrigs- og sikkerhedspolitik.                                                                                                                                                                 

 Kultur, sprog og fælles historie.                                                                                                                                                                                                                               

 Kulturelt.                                                                                                                                                                                                                                                       

 Kulturelt er Færøerne en vigtig del også af Danmarks historie.                                                                                                                                                                                                

 Kulturelt, historisk og økonomisk samarbejde.                                                                                                                                                                                                                    

 Kulturhistorisk arv.                                                                                                                                                                                                                                             

 På grund af Færøerne har Danmark et territorialkrav.                                                                                                                                                                                                          

 Rigsfællesskabet er en historisk og vigtig del af Danmarks historie og kultur, og bør bestå. Færøerne skal IKKE have lov til 

at forlade rigsfællesskabet, og skal helst have deres selvstyre inddraget.                                                   

 Sammen er vi stærkere.                                                                                                                                                                                                                                          

 Tror ikke de kan klare sig alene - og syntes det er en del af Danmark og skal forblive det.                                                                                                                                                                           

 Tror ikke Færøerne vil kunne klare sig rent økonomisk, hvis de ikke er med i fællesskabet.                                                                                                                                                                   

 Vi ejer dem.                                                                                                                                                                                                                                                     

 Vi forstår hinanden og kan tale sammen.                                                                                                                                                                                                                        

 Vi kan støtte og hjælpe dem.                                                                                                                                                                                                                                   

 Vi komplementerer hinanden godt.                                                                                                                                                                                                                                 

 Vi skal blive ved med at være sammen.                                                                                                                                                                                                                           

 Vi skal have evt. olie omkring Færøerne.                                                                                                                                                                                                                        

 Vores historie.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Det har ingen betydning om Færøerne forbliver i rigsfællesskabet eller forlader det 

 Danmark spare bloktilskud.                                                                                                                                                                                                                                       

 Danskerne føler intet nært forhold til dem.                                                                                                                                                                                                                    

 De belaster Danmark økonomisk.                                                                                                                                                                                                                                  

 De bør selv bestemme, om de ønsker at fortsætte eller forlade rigsfællesskabet.                                                                                                                                                                              

 De er gode at have med, men det er også fair hvis de vil være sig selv.                                                                                                                                                                                        

 De koster bare penge.                                                                                                                                                                                                                                            

 De skal betale tilbage hvad de har lånt - og hvad der måtte komme fra Danmark fremover - de skal lærer at de ikke kan 

være selvstændige når de ikke vil være det på alle områder.                                                                       

 De vil allerhelst være sig selv, og ikke danske.                                                                                                                                                                                                                 

 De vil os ikke, - men de vil vores penge.                                                                                                                                                                                                                       

 Det har ingen fremtid.                                                                                                                                                                                                                                          



 Det har vel allermest en betydning i forhold til nogles opfattelse af den danske stat.                                                                                                                                                                          

 Det må færingerne selv bestemme.                                                                                                                                                                                                                               

 Det vil give en økonomisk besparelse.                                                                                                                                                                                                                           

 Det vil gå mod mere selvstændighed for Færøerne og Grønland.                                                                                                                                                                                                               

 Det ville være godt for færingerne at være med i rigsfællesskabet, jeg tror ikke de kan klare sig uden.                                                                                                                                                     

 Er ikke i mod rigsfællesskabet - synes det er fint, men ved ikke hvad grundene er til, vi stadig har det. Eneste samarbejde 

jeg kender til, er at unge fra Færøerne kan komme til Danmark og få uddannelse. Det er de meget velkomne til for mig.           

 Er ligeglad.                                                                                                                                                                                                                                                     

 Færingerne er lidt isolerede i forhold til Danmark (rent geografisk), og bør selv bestemme deres tilhørsforhold.                                                                                                                                             

 Færingerne vil naturligvis gerne selv bestemme over deres land. Men så længe de får tilskud, forbliver de i 

rigsfællesskabet. Den dag de er økonomisk uafhængige af Danmark, tror jeg at færingerne melder sig ud af 

rigsfællesskabet.                  

 Færøerne bidrager ikke positivt til det danske samfund.                                                                                                                                                                                                        

 Færøerne er en mindre enhed, der kan være med eller være udenfor uden hverken negativ eller positiv konsekvens for 

Danmark.                                                                                                                                   

 Færøerne!                                                                                                                                                                                                                                                     

 Geografisk usammenhængende.                                                                                                                                                                                                                                     

 Hvad kan Færøerne bidrage med???                                                                                                                                                                                                                              

 Hvis Færøerne ønsker selvstændighed, bør de have det.                                                                                                                                                                                                       

 Hvis Færøerne ønsker selvstændighed, giv dem det.                                                                                                                                                                                                           

 Hvis ikke de føler et fællesskab med resten kan der jo ikke gøres noget ved det.                                                                                                                                                                              

 Hvorfor skal vi være en besættelsesmagt???                                                                                                                                                                                                                    

 I forhold til vores bidrag skal vi have mere indflydelse. De Nordatlantiske medlemmer har omvendt stor indflydelse på 

vores sammensætning af folketinget.                                                                                                      

 Jeg kan ikke umiddelbart se nogen fordele for DK ved det, omvendt kan det måske være fordelagtig for Færøerne.                                                                                                                                              

 Jeg mener ikke vi har nogen relation (økonomisk, følelsesmæssigt etc.) udover når dronningen nævner dem i sin nytårstale.                                                                                                                                  

 Jeg tror betydningen af rigsfællesskabet vil dø ud på længere sigt.                                                                                                                                                                                          

 Jeg tror ikke Danmark vil få flere arb. pladser eller flere penge hvis Færøerne er væk.                                                                                                                                                                       

 Jeg tror ikke Færøerne har indflydelse på dansk politik.                                                                                                                                                                                                       

 Jeg tror ikke, at der vil være nogen forskel.                                                                                                                                                                                                                   

 Jeg tvivler på, at en forholdsvis lille økonomi som den færøske kan have væsentlig indflydelse på den danske (noget større) 

økonomi. Medmindre man selvfølgelig opdager naturlige ressourcer i store mængder i området?                            

 Jeg tænker aldrig over, at Færøerne er en del af Danmark, så det ville hverken gøre fra eller til, om de er en del af 

rigsfællesskabet.                                                                                                                        

 Kender ikke til på hvilken måde Færøerne bidrager til f.eks. den danske økonomi. Forestiller mig ikke at det er i en positiv 

retning.                                                                                                                      

 Lad færingerne selv bestemme. Syddanmark klarer sig under alle omstændigheder.                                                                                                                                                                               

 Man hører alligevel ikke meget til dem....                                                                                                                                                                                                                      

 Mange fra Færøerne ønsker at blive en selvstændig stat - der bør være mere selvstændighed under det nuværende 

rigsfællesskab.                                                                                                                           

 Negativt at holde på færingerne, hvis de ønsker noget andet.                                                                                                                                                                                                  

 Rigsfællesskabet kan være en økonomiske fordel for Færøerne, og derfor ønskværdig.                                                                                                                                                                        

 Spiller lille rolle for Danmarks samlede økonomi/kultur.                                                                                                                                                                                                        

 Tror mere at betydningen ligger i EU.                                                                                                                                                                                                                            

 Vi støtter dem økonomisk.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Det ville være bedst hvis Færøerne forlod rigsfællesskabet 

 Bøvl.                                                                                                                                                                                                                                                           

 De er en utaknemmelig udgift.                                                                                                                                                                                                                                    

 De økonomiske ansvar.                                                                                                                                                                                                                                           

 Det er en økonomisk udgift for Danmark at Færøerne er med i rigsfællesskabet.                                                                                                                                                                               

 Det er et selvstændigt land, det er et levn fra kolonitiden at de er med i rigsfællesskabet, deres holdninger til religion og 

homoseksualitet er forfærdelige.                                                                                                

 Det er helt fundamentalt meningsløst, skaber kun udgifter.                                                                                                                                                                                                      

 Det er mest en fornemmelse - de kan vel "sejle i egen sø" :-)                                                                                                                                                                                                  

 For dyr.                                                                                                                                                                                                                                                         

 Færingerne skal have deres fulde selvstændighed og være 100 % ansvarlig for deres egen økonomi.                                                                                                                                                              

 Færre udgifter for Danmark.                                                                                                                                                                                                                                     

 Færøerne er kun med for at opnå subsidier.                                                                                                                                                                                                                    



 Færøerne ønsker selvstyre.                                                                                                                                                                                                                                    

 Har historisk betydning.                                                                                                                                                                                                                                         

 Hvad skal de her?                                                                                                                                                                                                                                               

 Jeg har hørt at færingerne selv ønsker at blive selvstændig, så synes jeg, de skal.                                                                                                                                                                        

 Kun en stor omkostning.                                                                                                                                                                                                                                          

 Vi har ikke noget at gøre på Øerne, Heller ikke i Grønland.                                                                                                                                                                                                 

 

 

Vidensgruppe >12 

 

Det er vigtigt at Færøerne forbliver i rigsfællesskabet 

 Alle parter i fællesskabet har gavn af det.                                                                                                                                                                                                                     

 Bedst for dem.                                                                                                                                                                                                                                                   

 Danmark bliver et for lille land.                                                                                                                                                                                                                               

 Danmark har brug for at være så stor som muligt.                                                                                                                                                                                                               

 Danmark og Færøerne har en lang fælles historie. Det er vigtigt, at vi viser, at vi kan finde ud af at være sammen i gensidig 

respekt.                                                                                                                      

 De er for små til at klare sig selv uden et betydeligt tab i levestandard, og omvendt har Danmark sikkerhedspolitiske 

interesser i området, som er værd at betale for.                                                                                   

 De får økonomisk støtte fra Danmark.                                                                                                                                                                                                                          

 De stærke historiske bånd igennem århundreder.                                                                                                                                                                                                                

 Der er ingen saglig grund til ændring.                                                                                                                                                                                                                          

 Der er tradition for fællesskab og det synes jeg skal vedholdes.                                                                                                                                                                                                

 Der kan være store økonomiske fordel ved at beholde det nuværende rigsfællesskab pga. ressourcerne i undergrund og hav                                                                                                                                        

 det er bare en del af Danmark.                                                                                                                                                                                                                                      

 Det er en del af vores historiske kulturarv. Det laver man ikke om.                                                                                                                                                                                             

 Det er vigtigt at vi bevare de nære bånd selvom vi er geografisk langt fra hinanden.                                                                                                                                                                           

 Det fungerer fint.                                                                                                                                                                                                                                                

 Det giver udvidet kulturel, geografisk og befolkningsmæssig baggrund i positiv betydning.                                                                                                                                                                       

 Det har en kulturel betydning, men også em økonomisk betydning for Færøerne.                                                                                                                                                                                

 Det vil være det bedste for færingerne ikke den store betydning for Danmark.                                                                                                                                                                                     

 Det vil være en styrke for både Færøerne og Danmark.                                                                                                                                                                                                         

 Det ville svare til at give Bornholm til Sverige.                                                                                                                                                                                                               

 Det/de er dansk.                                                                                                                                                                                                                                                 

 Et lille folk, som vi bør bevare i rigsfællesskabet for at understøttet dem.                                                                                                                                                                                 

 For min skyld gerne økonomisk frihed, men jeg føler et kulturelt bånd.                                                                                                                                                                                        

 For små til at være alene.                                                                                                                                                                                                                                     

 Færøerne har en lille befolkning. Har gavn af dansk/ færøsk repræsentationer i udlandet (ambassader m.m.).                                                                                                                                                                               

 Fællesskab gør stærk.                                                                                                                                                                                                                                         

 Færingerne er for få til en selvstændig stat. Danmark hænger på dem af historiske grunde - og det er helt ok.                                                                                                                                                   

 Færøerne er alt for meget knyttet til Danmark til at kunne undværes.                                                                                                                                                                                          

 Færøerne er en del af vores historie og kultur, det ville være ærgerligt at miste denne del.                                                                                                                                                                 

 Færøerne er for lille til at være en selvstændig stat. Historiske bånd er vigtige.                                                                                                                                                                          

 Færøerne er for lille til at være selvstændig.                                                                                                                                                                                                              

 Færøerne har en dyb forankring i den danske kultur og skal vedblive at være en del af vores fællesskab.                                                                                                                                                      

 Færøerne har svært ved at klare sig alene, da det er så lille et land.                                                                                                                                                                                       

 Færøerne kan ikke klare sig helt på egen hånd - f.eks. mht. retsvæsen/fængsler/uddannelse.                                                                                                                                                                 

 Færøernes økonomi kan pt ikke hænge sammen uden bloksstøtte fra Danmark.                                                                                                                                                                                    

 Færøerne vil have svært ved at fungere som selvstændig nation.                                                                                                                                                                                                

 Hellere flere mindre enheder der står sammen - end vi står alene en masse små der ingen indflydelse vil have. Endvidere 

spares der penge på ikke at have dobbelte funktioner.                                                                                

 Historien, undergrund etc.                                                                                                                                                                                                                                      

 Historisk forbindelse - Færøerne bliver bedre hørt i internationale sammenhænge via dansk repræsentation - for lille 

økonomi til egen stat.                                                                                                                 

 Historisk og kulturelt vigtigt at blive sammen.                                                                                                                                                                                                                  

 Historisk perspektiv.                                                                                                                                                                                                                                            



 Hører hjemme i rigsfællesskabet.                                                                                                                                                                                                                               

 Jeg elsker Færøerne. Færøerne hører til Danmarks historie og det vil være et kæmpe kulturelt tab for Danmark at miste 

noget så værdifuldt. Færøerne er for små til at kunne klare sig selv.                                                         

 Jeg går ind for at bevare de traditioner og de historiske ting, man kan. Især hvis det kan gøres uden for store omkostninger. 

Jeg mener ikke, vi skal bestemme over færingerne, men kan alligevel godt lide, at vi har rigsfællesskab med dem.              

 Jo støre vi er jo mere indflydelse har vi.                                                                                                                                                                                                                      

 Kultur kan bygge broer. Kultur kræver fælles accept og den er vigtig for små enheder.                                                                                                                                                                         

 Kulturelt en del af vores nationalitet.                                                                                                                                                                                                                          

 Kulturelt er vi begge vigtige for hinanden.                                                                                                                                                                                                                      

 Med til at gøre Danmark større.                                                                                                                                                                                                                               

 Måske har det set sine sidste dage, men langt ud i fremtiden.                                                                                                                                                                                                   

 Sammenhold for begge parter.                                                                                                                                                                                                                                     

 Som EU største fiskerination har vi i høj grad en interesse i et godt forhold til den relativt store fiskerination Færøerne.                                                                                                                                

 Som flere små lande kan man bedre stå sammen.                                                                                                                                                                                                                  

 Stærke kulturelle bånd.                                                                                                                                                                                                                                        

 Større alsidighed, bredere kulturelt grundlag.                                                                                                                                                                                                                  

 Territoriale grænser, kultur.                                                                                                                                                                                                                                   

 Tradition og fortsat samhørighed.                                                                                                                                                                                                                               

 Tradition, vidtskue og samklang.                                                                                                                                                                                                                                 

 Udenrigspolitiske årsager.                                                                                                                                                                                                                                      

 Vi er en del af samme kultur.                                                                                                                                                                                                                                    

 Vi har betalt for deres overforbrug og derfor kan de med rette betale tilbage med den olie der måske dukker op under øerne.                                                                                                                                   

 Vi nyder godt af det alle sammen.                                                                                                                                                                                                                                 

 Øerne vil have vanskeligt ved at klare sig uden.                                                                                                                                                                                                                

 

Det har ingen betydning om Færøerne forbliver i rigsfællesskabet eller forlader det 

 Danmark skal droppe imperialismen, det hører fortiden til.                                                                                                                                                                                                     

 De har en mindre betydning efterhånden.                                                                                                                                                                                                                         

 De kunne lige så godt være selvstændige.                                                                                                                                                                                                                       

 Der er ikke ret stor befolkning på Færøerne.                                                                                                                                                                                                                  

 Det betyder ikke noget for DK. Men noget for Færøerne, da de står stærkere internationalt.                                                                                                                                                                  

 Det er en kulturel gevinst at fortsætte med at have Færøerne i Rigsfællesskabet.                                                                                                                                                                             

 Det er mere gammel tradition end sund fornuft der holder Færøerne og Danmark knyttet sammen i rigsfællesskabet.                                                                                                                                               

 Det har nok haft sin tid.                                                                                                                                                                                                                                        

 Det skal Færøerne selv bestemme.                                                                                                                                                                                                                                

 Egentlig ikke.                                                                                                                                                                                                                                                   

 Et rent snit vil gøre tingene lettere. Der vil ikke være dobbeltbetydning.                                                                                                                                                                                     

 Færøerne skal selv vælge.                                                                                                                                                                                                                                             

 For Danmark vil det ikke betyde så meget, men det vil det for Færøerne!                                                                                                                                                                                      

 For Syddanmark er min vurdering at betydningen er begrænset. Som Kongerige vil det have en betydning, men det er 

begrænset hvor mange, der tænker det i dagligdagen. Økonomisk vurderer jeg situationen i dag, som uden betydning.                          

 færingerne skal selv afgøre hvilken tilknytning de vil have til Danmark.                                                                                                                                                                                       

 Færøerne er i forvejen en selvstændig stat, har eget parlament og vil helst agere som stat - så er der ingen mening i at 

Danmark subsidiererer tunneller, havneanlæg etc. i Færøerne.                                                                     

 Færøerne har en kulturel tilknytning til Danmark.                                                                                                                                                                                                              

 Færøerne kan blive selvstændige hvis de vil.                                                                                                                                                                                                                   

 Færøerne viser ofte, at de gerne vil være selvstændige, så det skal de ha' lov til!                                                                                                                                                                        

 Færøernes ringe størrelse, såvel areal- som befolkningsmæssigt.                                                                                                                                                                                             

 Hvad bidrager de med????                                                                                                                                                                                                                                        

 Hvad skal vi med Færøerne? Der er jo ingenting deroppe, andet end fisk og får.                                                                                                                                                                               

 Hvis de vil klare sig selv, så vil jeg ikke stå i vejen.                                                                                                                                                                                                       

 Hvis vi får del i deres undergrund er det OK at vi forsørger dem pt. Ellers skal de kunne klare sig selv økonomisk                                                                                                                                           

 ingen formål længere.                                                                                                                                                                                                                                          

 Isoleret set ville vi spare penge og det virker ikke som om den typiske færing værdsætter at være en del af rigsfællesskabet.                                                                                                                               

 Jeg har ikke hørt om hverken fordele eller ulemper ved rigsfællesskabet.                                                                                                                                                                                       

 Jeg synes det må være op til Færøerne selv at bestemme, om de forsat vil blive i det danske rigsfællesskab eller ej.                                                                                                                                       

 Koster penge.                                                                                                                                                                                                                                                    

 Med 50.000 indbyggere kan Færøerne ikke bestå som selvstændig stat.                                                                                                                                                                                          

 Mener at hvis de helst vil være "fri" af Danmark så skal de ha lov.                                                                                                                                                                                                



 Summen af positive og negative betydninger udligner sig selv.                                                                                                                                                                                                   

 Usikker på at rigsfællesskabet på det lange sigt kan opretholdes.                                                                                                                                                                                             

 Vi udveksler nærmest slet ikke kulturelle anliggender.                                                                                                                                                                                                          

 Ønskværdigt, men ikke en livsnødvendighed hvis dette ikke ønskes!                                                                                                                                                                                           

 

Det ville være bedst hvis Færøerne forlod rigsfællesskabet 

 Bedst for Færøerne at være selvstændige.                                                                                                                                                                                                                     

 De kan selv betale for alle deres tunneller.                                                                                                                                                                                                                     

 De koster hvert år den danske stat en formue i bloktilskud.                                                                                                                                                                                                     

 De må klare sig selv.                                                                                                                                                                                                                                           

 De vil sikkert gerne være herre i eget hus.                                                                                                                                                                                                                     

 Det er en selvstændig kultur, som er noget forskellig fra vores, og de fortjener at være selvbestemmende.                                                                                                                                                      

 Det er for dyrt.                                                                                                                                                                                                                                                 

 En besparelse for os.                                                                                                                                                                                                                                            

 Fordi vi så slap for de nordatlantiske mandater i Folketinget.                                                                                                                                                                                                  

 Færøerne fortjener selvstændighed.                                                                                                                                                                                                                            

 Giver ikke mening at fastholde denne gamle "institution".                                                                                                                                                                                                        

 Grønland og Færøerne skal være selvstændige nationer.                                                                                                                                                                                                       

 Jeg tror at den Færøske befolkning ønsker selvstændighed.                                                                                                                                                                                                    

 Rigsfællesskabet bør ophæves.                                                                                                                                                                                                                                 

 Så skal de ikke have penge.                                                                                                                                                                                                                                    

 Vi er så fjernt fra hinanden, både mentalt og fysisk.                                                                                                                                                                                                          

 Vi putter penge i noget vi ikke få noget for.                                                                                                                                                                                                                   

 Vi skal ikke fortsætte med at være kolonimagt.                                                             


