Kristina Háfoss, landsstýriskvinna
Setanarrøða
Ung í Føroyum 2008
í Norðurlandahúsinum 15. februar 2008

Kæru ungu, evnaríku listafólk, kæru fyrireikarar!

Tað er mær ein stórur heiður, at verða biðin um at seta stevnuna UNG Í FØROYUM.
Fyri mong av tykkum, sum eru her í dag, er hetta fyrstu ferð, tit eru til stevnuna – og fyri meg, er
hetta fyrsta almenna tiltakið, ið eg, sum landsstýriskvinna, skal seta.
At fyrsta setanarrøða mín skal vera fyri ungum í Føroyum – eri eg ómetaliga glað fyri.
Tí hetta at skapa betri karmar um føroyska ungdómsmentan, og betri karmar í samfelagnum sum
heild, soleiðis at ung í Føroyum skulu trívast og hava hug at vera við til at menna hetta samfelagið
framyvir – hevur sera nógv at týða fyri meg.
Hetta hevur stóran týdning fyri alt tað føroyska samfelagið. Tí uttan trivna millum ung – trívst
samfelagið ikki.

Tað eru tit ungu, ið eru framtíðin og skapa framtíðina.
…………………………..

Vit eru øll samlað til hesa stevnuna við tí endamáli, at fáa føroyska ungdómsmentan fram í ljósið og
at fáa hesa at blóma.

Hetta er eitt spennandi átak. Tí UNG Í FØROYUM er eitt høvi hjá tykkum ungu at fáa eitt veruligt
innlit í listaligt arbeiði.

1

Tit arbeiða í “verksmiðjum” og hava “verksmiðjuleiðarar”, ið eru yrkislistafólk. Hesi kunnu
vegleiða tykkum og hjálpa tykkum at gera hugskot til veruleika. Tit hava nú høvi at vísa, hvat tit
duga, og tit sleppa at sýna fram tað, ið tit gera.
Karmarnir eru avbera góðir hesar báðar dagarnar, og tit kunnu brúka øll tykkara skapandi evni –
bert hugflogið setur mørk.

.............................
Eitt av málunum í hjá nýggju samgonguni – og harvið hjá mær sum landsstýriskvinnu - er júst at
orða ungdómspolitikk, ið m.a. skal leggja dent á tónleik og list. Hetta gleði eg meg til at fara í
gongd við.

Ætlanin við, at orða ungdómspolitikk innan mentanarøkið er, at seta orða á málsetningar, ið skulu
tryggja, at øll ung skulu kunna taka lut í mennandi og skapandi virksemi og hava atgongd til
fjølbroyttar mentanarligar upplivingar.

...................................................
Tí mentan er týðandi partur av okkara samleika – okkara identiteti.
Tað er tí av avbera stórum týdningi, at vit hava karmar, har eisini ungdómsmentanin kann nørast og
blóma.

Um vit menniskju kenna okkum rótfest í egnum samleika og mentan, gerast vit heilskapt og
gevandi. Vit kunnu geva hvørjum øðrum íblástur og mótspæl og menna okkum í samspæli við ein
alsamt meir altjóðagjørdan heim.

Og í hesum heimi verða vit betur før fyri at síggja møguleikar og eisini at taka aðrar mentanir til
okkum.

Tolsemi og fjølbroytni fáa gróðrarlíkindi.
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................................

Í einum samfelag er so ymiskt, hvørjir eginleikar verða virðismettir høgt.

Í gomlum døgum var av størsta týdningi at duga at velta jørðina ella at kenna til fiskiskap. Í okkara
samfelag, ið nærkast einum sonevndum vitanarsamfelagi, er eisini brúk fyri handaligari dygd, men
aftrat tí er kreativitetur og skapandi evni ein sera nógv eftirspurd vøra.

Tað er tí sera umráðandi, at ungdómslistin sum partur av ungdómsmentanini fær rúm og góðar
umstøður at virka undir. So hon kann mennast og nørast.

.....................

UNG Í FØROYUM er eitt gott dømi um, hvussu ung fólk kunnu brúka síni skapandi evni og vísa
fram, hvat ung list er í dag.

Tað eru tit ungu við tykkara nýggju hugskotum og tykkara opnu sinnum, ið mangan slóða vegin fyri
nýhugsan og frambroti.

Íblásturin finna tit m.a. í tí alsamt vaksandi samskiftinum, sum kunningar- og samskiftistøknin
hevur við sær.

Alheimurin er komin nærri, og tit ungu eru fyrst at taka nýggj rák til tykkara og eisini at skapa
nýggj rák. Eru við til at skapa framtíðina.

...................

UNG Í FØROYUM er sýnisgluggi fyri føroyskari ungdómslist, har skapanarevnini á listaliga
økinum eru í hásæti. 60 ungdómar úr øllum landinum taka lut í stevnuni, og UNG Í FØROYUM
hevur eisini verið hildin aðrastaðni í landinum.
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Tað er sera positivt, at so stórur áhugi er fyri tiltakinum, og vónandi fer eldhugur tykkara at síggjast
aftur í listaliga landslagnum í framtíðini.

Sum stigtakari og fyriskipari hevur Norðurlandahúsið nú í nøkur ár valt at geva teimum ungu í
Føroyum rúm. Hetta eiga húsið og tey fólk, ið starvast við verkætlanini, stóra tøkk fyri.
Tit hava við hesum átaki veruliga skapt ”ein pall fyri føroyskari ungdómsmentan”.

--------------------Eftir er at vóna, at nógvir spírar fara at vaksa seg stórar frá hesum átakinum UNG Í FØROYUM –
og at hesir spírar fara at skapa einar enn meira skapandi og spennandi Føroyar.

Eg skal enda hesa røðu við hesum vísdómsorðum frá Nelson Mandela:
”Hygg ikki eftir heiminum sum hann er í dag - og spyr hví ?
Hygg heldur at heiminum soleiðis sum tú kundi hugsað tær at hesin var – og spyr hví ikki ?”

Við hesum orðum lýsi eg stevnuna UNG Í FØROYUM 2008 at verða setta.

Góðan arbeiðshug !
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