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”Góðu luttakarar, góðu fyriskiparar, góða samkoma.
Fari fyrst av øllum at takka fyri, at eg varð biðin um at opna hesa kappping – og takka fyriskiparunum
fyri, at hava tikið stig til hetta spennandi átakið.
Tað eru tit ungu, ið eru framtíð Føroya – og eg eri tí stolt av, at 1. tiltakið, ið eg var við til at opna var
”Ung í Føroyum”, ið var í Norðurlandahúsinum herfyri, og at 2. tiltakið verður ”Ungt Virki” her í dag.
Hetta hóskar avbera væl við tað fokus, ið eg sum Mentamálaráðharri vil hava – nevnliga fokus á
ungdómin. Og fokus á, at gera íløgur í ungdómin.
Tí skulu Føroyar halda áfram at mennast og skulu vit framhaldandi kunna tryggja eitt gott og
framkomið vælferðarsamfelag – so er:
- Alneyðugt, at tey ungu í Føroyum hava góðar kamar at virka og mennast í.
- Alneyðugt at gera íløgur í góðar útbúgvingar – og skapandi mentanarlív.
- Og alneyðugt, at ung í Føroyum fáa møguleika at arbeiða við tí, ið tey brenna fyri – og nýta teirra –
hvør í sínum lagi – serligu evnir til at skapa og virka í Føroyum.
UNGT VIRKI og ”Ung í Føroyum” eru dømi um tvey átøk, ið seta skapanarevnini og eldhugan hjá
ungum í Føroyum í fokus.
Ungt Virki er eitt spennandi átak, ið hevur verið afturvendandi síðan 1996.
Hetta átak er við til at geva ungum í Føroyum møguleika at royna seg sum sjálvstøðug vinnurekandi –
møguleikan at gera hugskot til veruleika.
Føroyar hava av sonnum tørv á dugnaligum og virkisfúsum íverksetarum – hetta fyri at skapa nýtt
virksemi, nýggj arbeiðspláss, nýggjar inntøkur og harvið skapa økta vælferð í Føroyum.
Ongin ivi um, at UNGT VIRKI er ein av fleiri grundarsteinum undir eini íverksetara mentan, ið vit
hava so alstóran tørv á.
Ja, hetta tiltak er í veruleikanum eitt mentanartiltak – tí hetta er við til at skapa eina íverksetaramentan í
Føroyum.

Hetta tiltak er eisini eitt útbúgvingarligt tiltak – tí hetta er við til at geva luttakarum og øðrum nýggja
vitan og lærdóm.
Hetta er somuleiðis eitt vinnuligt átak – ið setur tað at stovnseta egið virki í fokus.
Men hetta tiltak er eisini eitt tiltak, ið ger – at alheimsgerðin gerst partur av skúlagongdini hjá tykkum,
ið luttaka her í dag.
Vinnararnir av hesi kapping fáa nevnliga møguleika at luttaka í útlendskari kapping – og harvið
kappast móti ungum úr øðrum londum, um hvør hevur besta virkið.
Hetta er ein spennandi vinningur at fáa – og kann umframt at gerast stórur lærdómur fyri tykkum, ið fáa
høvi at luttaka í kappingini uttanlanda – vera við til at ”branda” Føroyar í útheiminum.
Uttan mun til hvørt virki vinnur, so er ongin ivi um, at tit sum luttaka í kappingini í dag, øll hava
vunnið – hvør á sín hátt. Tí tit kunnu í dag vísa fram tykkara egna unga virki. Og hetta er nakað
serstakt.
Hvørt einasta unga virki kann vera ein spíri, ið kann fara at vaksa seg til eina stóra fyritøku. Tí sjálvt
tey allar størstu virkini runt um í heiminum eru byrjað í smáum, fyri síðan at vaksa seg stór.

”Um tú gongur í fótasporunum hjá øðrum – so gongur tú ongantíð fremst”
Tit sum í dag eru við í kappingini her, eru veruliga við til, at gera tykkara egnu fótaspor – at gera
tykkara egnu hugskot til veruleika.
Og hvør veit, um ikki júst onkur av tykkum fer í framtíðini at vera stovnari av stórari altjóða fyritøku –
ið fer at fáa avgerandi týdning fyri føroyska samfelagið ?
Góða eydnu við kappingini, ið við hesum orðum verður sett í gongd.”

