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ABSTRACT 
This study examines Faroese paradiplomatic relation to Russia in the light of Faroe 

Islands being part of the Kingdom of Denmark and outside the EU.  The relationship 

between Russia and EU in 2014 has been characterised by conflict. While Denmark has 

responsibility for the foreign policy behalf of the entire Kingdom, the Danish policy has 

been in line with EU. The Faroe Islands being a third country to the EU are not taking 

part of EU sanctions. Faroe Islands have their right to make agreements with other 

countries regarding policy areas under their full sovereignty, such as fisheries and trade 

relations. The thesis focuses on how Faroe Islands tries to manoeuvre between their 

constitutional ties with Denmark and their relations to EU in their wish to ensure 

economics by expanding relations with Russia. 

 

The study uses theory of paradiplomacy, which accept units like the Faroese autonomy 

as actors with agency in international relations while acknowledging that the micro-

polity is not seen equal to its metropolitan counterpart. Together with the triangular 

model different parts of theory of paradipomacy is used as analytic structure. 

Empirically, the thesis offers an analysis of the paradiplomacy of Faroe Islands whilst 

being part of the Kingdom of Denmark and outside the EU. Theoretically, it offers an in-

depth analysis, explorative case study of how paradiplomacy can be used together with 

a model illustrating the triangular relationship. 

 

The study shows that trade relations and economic diplomacy is Faroe Islands’ core-

business in their foreign relations regarding Russia. Faroese politicians and officials 

seem to agree on that Faroe Islands do have foreign relations informally in their pursuit 

of their own international interest in Russia independently of Denmark. Neither 

Denmark nor Faroe Islands have interests in political confrontation, but there is a 

strong need for the Faroe Islands to have their own voice internationally and specially 

distance themselves from Denmark, mostly because of Denmarks integration in the EU. 

The EU is also seen as limiting Faroes paradiplomactic possibilities, since expecting 

countries not to take advantage of the situation, EU puts Faroe Islands under certain 

pressure concerning lack of solidarity. Nevertheless despite the pressure on the Faroese 

paradiplomacy towards Russia, Faroe Islands seem to navigate towards a export 

adventure in Russia.  
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KAPITEL 1: INDLEDNING 

1.1Problemfelt  

”Som alle ved, så er russerne vores venner. Det har de været i 70 år, og de 

kommer de til at blive ved med at være. Dørene er generelt meget åbne over 

for færinger og det færøske erhvervsliv, og så der er nok sket et eller andet 

den seneste måned, Så ja, det er meningen, at vi i januar har en 

repræsentation i et helt fantastisk spændende marked” 

                                               Lagmanden(Løwe 2014)  

 

 
Forholdet mellem EU og Rusland er i 2014 præget af konflikt og sanktioner. Situationen 

beskrives som den værste i 30 år, og hyppige paralleller trækkes til Den Kolde Krig 

(Andrew 2014). Sanktionerne mellem Rusland og andre vestlige lande er i løbet af året 

2014 intensiveret i takt med konflikten i Ukraine. Som modsvar på EU’s sanktioner mod 

Rusland, har Rusland svaret igen med et importstop af fødevarer fra EU og andre 

vestlige lande. EU-landenes udenrigsministre koordinerer deres udenrigspolitik, og 

Danmarks Udenrigsminister har været med til at vedtage EU’s sanktioner mod Rusland 

(Møller 2014).  

Situationen er anderledes for det oversøiske øsamfund, Færøerne, hvor samarbejdet 

med verdens største land ser ud til at blive styrket. Færøerne er ikke med i EU's 

sanktioner mod Rusland og bliver ikke omfattet af Ruslands modsanktioner. Endvidere 

rejser Færøernes Lagmand i september til Moskva for at drøfte eksportmuligheder, en 

frihandelsaftale og åbningen af Færøernes repræsentation. Mens Danmark, EU og andre 

vestlige lande sanktioneres af russisk importforbud, så går det fremad for færøsk 

eksport til Rusland.  

 

Den danske regering afgør, hvordan hele Kongeriget Danmarks udenrigspolitiske linje 

og ageren udadtil skal være. Men Færøerne har overtaget den suveræne kompetence på 

flere politikområder - herunder handelspolitik - som kræver ageren og forhandling med 

andre lande. Forhandling af handelspolitiske frihandelsaftaler og åbning af 

repræsentationer har helt naturligt udenrigspolitiske dimensioner, og grænsen mellem 

udenrigspolitik og handelspolitik er derfor ikke tydelig. Dermed opstår der et rum for 
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Færøerne at handle handelspolitisk, som ikke er helt i takt med den danske regerings 

udenrigspolitiske linje.  

 

Færøernes primære industri er fiskeri, og Færøernes politiske relationer til andre lande 

tager hovedsageligt udgangspunkt i samarbejde og handel omkring fiskeri og handel 

med fisk. Færøernes bilaterale aftaler med omverden handler derfor om handels- og 

fiskeriaftale, også på diplomatisk niveau. Når det gælder fiskerinationen, Færøerne, er 

der ikke langt mellem fiskeri og handel, og endnu kortere mellem handelspolitik og 

udenrigspolitik. 

 

At være del af Kongeriget Danmark påvirker Færøernes politik både konstitutionelt og 

politisk. Det kompliceres yderligere ved, at Færøerne står uden for det danske EU-

medlemskab, hvorfor Færøerne og Danmark nogen gange befinder sig på hver sin side 

af forhandlingsbordet med hver sine interesser. I forhold til Rusland har Færøerne ikke 

interesse i at være omfattet Danmarks og EU's Ruslandspolitik. Men da Færøerne er 

omfattet Danmark, og Danmark er medlem af EU, kan disse forhold spille ind på 

Færøernes muligheder og engagement udadtil.  

 

Forskning i paradiplomati har vist, at aktører som regioner og autonomier fører en form 

for udenrigspolitik, som læner sig tæt op af staters dipomati og politik. Årsagerne til, 

hvorfor paradiplomati er mulig, og hvilke globale ændringer er årsagen, er grundigt 

beskrevet i litteraturen, der dog mest har fokus på regioner. Kun få teoretikere har 

beskæftiget sig med international politik og aktører, som hverken er stater eller 

medlemmer af EU. Derudover er der begrænset viden om autonomiers diplomatiske 

relationer til verdens største land, Rusland, foruden autonomiernes behov, og hvordan 

de påvirkes af deres forhold til metropolstaten og EU.  

 

Mit bidrag er derfor todelt. Empirisk bidrager jeg med en analyse af hvordan det 

påvirker Færøernes paradiplomatiske muligheder overfor Rusland at være indenfor det 

Kongeriget Danmark men udenfor den Europæiske Union. Teoretisk bidrager specialet 

med at belyse, hvordan paradiplomati kan operationaliseres i en konkret case.  

Konklusionerne i mit speciale kan danne grundlag for fremtidig forskning i 

sammenhængen mellem paradiplomati, autonomi, metropol og EU.  
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1.2 Problemformulering 

Formålet med dette speciale er at undersøge Færøerne diplomatiske muligheder over 

for Rusland set i lyset af de vilkår, som Færøerne har, nemlig at være indenfor 

Kongeriget Danmark og samtidig udenfor det danske EU medlemskab. Det leder mig til 

følgende problemformulering: 

 

  
 

I min undersøgelse af Færøernes paradiplomatiske Ruslandspolitik lægger jeg vægt på 

færøske synspunkter om forholdet mellem Færøerne, Danmark og EU, og på denne 

måde sige noget om, hvordan disse vilkår spiller ind. Jeg bruger centrale politikere, 

ministre, erhvervslivsrepræsentanter samt embedsmænd – færøske og danske – som 

kilder. Til at belyse min problemformulering inddrager jeg teori om ikke-suveræne 

aktørers internationale engagement og udenrigspolitik, et fænomen som i litteraturen 

kaldes paradiplomati.  

 

Færøernes politik over for Rusland er ikke kun udenrigspolitisk i traditionel forstand, 

men dækker over et bredere omfang nemlig fiskeri-, handels- og udenrigspolitik. Da 

færøsk fiskeripolitik indebærer forhandling med andre nationer, og færøsk 

handelspolitik i dag ses som en integreret del af udenrigspolitikken, kan teori om 

paradiplomati, som dækker over udenrigspolitik og andre områder med 

udenrigspolitiske dimensioner, bruges til at belyse min case. Jeg er derfor i dette 

speciale interesseret i det spektrum af diplomatiske relationer, som Færøerne har med 

Rusland. Min tilgang er derfor mere beslægtet med eksterne relationer end traditionel 

udenrigspolitik per se.  

Med udgangspunkt i en model om det triangulære forhold mellem Færøerne, Danmark 

og EU vil jeg i operationaliseringen af paradiplomatisk teori supplere med en 

 

Hvordan påvirkes Færøernes paradiplomatiske muligheder over for Rusland af, at  

 Færøerne er en del af Kongeriget Danmark og står uden for EU? 
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trekantsmodel, der inddrager trekantsforholdet mmellem Færøerne, Danmark og EU, og 

som vil være styrende for min analyse.   

 

Jeg har valgt at besvare min problemformulering gennem et casestudie. Det giver 

muligheden for at komme i dybden med problemstillingen og kombinere forskellige 

typer kvalitative data. Som empirisk grundlag for analysen, har jeg udført interviews. 

Derudover har jeg også brugt offentlige udtalelser til medier. Det giver en kvalitativ 

indsigt i primært færøske politikeres og embædsmænds holdning til, hvordan forholdet 

med Danmark og forholdet til EU spiller en rolle i Færøernes paradiplomatiske 

muligheder over for Rusland. I første del af analysen, undersøger jeg, hvordan primært 

færøske men også danske embedsmænd og politikere forstår Færøernes politik over for 

Rusland. I anden og tredje delanalyse undersøges, hvordan forholdet til henholdsvis 

Danmark og EU påvirker Færøernes muligheder over for Rusland.  

 

Jeg har hovedsagelig valgt at arbejde med teori om paradiplomati, idet denne teori, 

udover at acceptere Færøerne som aktør i det internationale samfund, også rummer det 

under-over-forhold, der er mellem Færøerne og Danmark. Samtidig har mit empiriske 

materiale gjort det nødvendigt at inddrage bestemte dele af teorierne for at opnå den 

bedst mulige forklaringskraft. Processen for valg af teori har således været abduktiv. 

Hermed kommer min analysestrategi til at afspejle den viden, som jeg har fået i min 

empiriindsamling. Jeg har dermed en pragmatisk videnskabsteoretisk tilgang til 

anvendelsen af teorien, hvor valget af teori hænger sammen med deres forklaringskraft 

i den pågældende case(Creswell 2009, 10–11). 

 

Specialets bidrag er todelt. Teoretisk vil jeg bidrage med en operationalisere og 

anvendelse af teori om paradiplomati i en case, som indgår i et kompliseret tringulært 

forhold. Empirisk vil jeg bidrage med viden om EU’s og Danmarks indspil på færøsk 

paradiplomati over for Rusland.  

1.3 Paradiplomati i det teoretiske felt 

Mit speciale er ikke kun relevant ved empirisk at undersøge Færøernes paradiplomati 

over for Rusland. Specialet er også en udvidelse af et spirende teoretisk felt om 

paradiplomati og ikke-suværene enheder. Jeg vil her kort give et overblik over feltet, og 
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placere min teoretiske position i forhold til enkelte centrale tekster om aktører, som 

næsten er stater, og deres muligheder for internationalt engagement.  

1.3.1 Ikke statslige enheder og udenrigspolitik 

Studiet af ikke-suveræne enheder og deres udenrigspolitik eller internationale 

engagement er marginalt i forhold til studiet af international politik (IP). Litteraturen 

omkring autonome og substatslige enheder forsøger at gøre op med eksisterende 

teoretiske IP-tilgange, hvor staten er den centrale aktør, samt bryde med traditionelle 

definitioner af begreber som udenrigspolitik og suverænitet.  

 

Litteraturen omkring paradiplomati tager udgangspunkt i forskellige aktører, som ikke 

er stater. Disse aktører er både statusmæssigt og kompetencemæssigt kvalitativt 

forskellige, mens paradiplomati som fænomen kan bruges til dem alle sammen. Derfor 

ligger der en opgave i at finde den rigtige enhed, som kan bruges om Færøerne. 

Barry Bartman(Bartmann 2006) og Godfrey Baldacchino(Baldacchino 2006) tager 

udgangspunkt i subnationale ø-jurisdikitoner, og Wolff tager udgangspunkt i 

autonomier(Wolff 2007), og begge kan bruges at betegne en enhed som Færøerne. De 

belyser ambitionsniveauet, motiverne og mulighederne for at disse enheder kan føre 

udenrigspolitik og/eller udvise engagement på den internationale scene. Alle tre 

ovenstående nævner også Færøerne med fokus på de konstitionelle rammer, 

selvstændighedsdebatten og forholdet til metropolstaten. Dette speciale ønsker at gå 

uden om selvstændighedsspørgsmålet og i steder fokusere på færingernes opfattelse af 

deres muligheder, uden at det nødvendigvis handler om formel løsrivelse fra Danmark, 

selvom disse kan være sammenhængende.  

Forholdet til metropolstaten er centralt i disse studier, både hvad angår 

samarbejdsmulighederne og den formelle konstitutionelle ramme, som enheden har at 

operere indenfor.  

De fleste af de teoretiske bidrag til paradiplomatisk teori, kommer fra teoretikere som 

Criekemans, Cornago og Keating, de fokuserer regioner som substater og deres 

internationale engagement. Disse enheder er kvalitativt forskellige fra enheder som 

autonomier, men dele af disse bidrag til teorien kan bruges i specialet og overføres i 

operationaliseringen af paradiplomati.  
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1.3.2 EU's påvirkning 

Litteraturen om paradiplomati har i nogen grad fokus på supranationale organisationer 

og disses påvirkning af de regionale susbstater. Igennem de seneste årtier har studier 

vist, at EU også påvirker regionale bevægelser. Her bliver EU ofte nævnt som en aktør, 

der støtter og fremmer regionernes udvikling. Men i disse tilfælde er substaterne 

regioner, som hører helt ind under medlemsslandet. Anderledes er det for autonome 

enheder som Færøerne, som står udenfor metropolstatens medlemskab. Rebekka Adler 

Nissen og Ulrik Pram Gads studie er banebrydende, fordi de fokuserer på oversøiske 

enheder, hvis metropolstat har medlemskab i EU(Adler-Nissen og Gad 2013).  

Hvor de har fokus på postkoloniale suverænitetsspil, så ønsker jeg at undersøge det 

samme triangulære forholds indspil på Færøernes politik over for Rusland. Specialets 

problemfelt kan derfor være en scene for større forståelse af paradiplomati, enheder og 

international politik.  

1.4 Afgrænsning 

Specialet har følgende afgrænsninger i forhold til tid og rum. Færøernes diplomatiske 

kontakt til Rusland går langt tilbage – f.eks. har landene forhandlet med hinanden i 

årevis indenfor fiskeriområdet, og aftalen med Rusland bliver betragtes som den 

vigtigste fiskeriaftale for Færøerne. Det ligger dog uden for specialets interesse at 

undersøge, hvilken betydning tidligere diplomatiske forhold til Rusland har for den 

nuværende politik. Specialet fokuserer på året 2014, da Lagtinget i december 2013 

vedtager at etablere en repræsentation i Moskva, der forventes at blive etableret ved 

udgangen af 2014. 

Ruslands syn på Færøerne er også interessant at undersøge, men det har jeg også 

afgrænset mig fra. Derudover kunne det være relevant at undersøge EU's holdninger til 

Færøernes Ruslandspolitik, men det har jeg også afgrænset mig fra, og holder mig 

primært til færøske synspunkter.  

 

Jeg er bevidst om, at færøsk politik over for et tredjeland ikke foregår i et politisk 

vakuum. Politikken drives og påvirkes af en lang række faktorer, der har betydning for 

Færøernes internationale behov og ambition. Færøernes interesser i Rusland ses ikke 

som et mål i sig selv. Det er en akt i et større politisk spil, hvor der er mange hensyn at 

tilgodese. Andre vestlige og nordiske lande kunne være interessante at se på, men jeg vil 
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begrænse mig til at undersøge, hvordan Færøernes forhold til Danmark og EU påvirker 

Færøernes Ruslandspolitik.  

Færøsk partipolitik er ligeledes uden for specialets fokus. Der er valg både til Folketing 

og til Lagting senest efteråret 2015, hvilket kan influere på, hvordan politikere udtaler 

sig. Jeg er derfor opmærksom på partipolitisk tilhørsforhold og skillelinjer. Lagmanden 

får f.eks. kritik internt i Færøerne både fra eget parti og fra oppositionspartier for ikke 

at have rådgivet sig med Lagtingets udenrigspolitiske nævn i forbindelse med sin rejse 

til Rusland. Dette kan være tegn på intern partistrid og/eller et tegn på at valg nærmer 

sig. Om Lagmanden har gjort oprettelsen af repræsentationen i Moskva og 

frihandelsaftalen med Rusland til hans egen personlige politiske mærkesag, som han vil 

gennemføre inden valget, kan være en forklaring på den færøske indsats, men er 

udenfor specialets interesse at vurdere.  

 

Jeg er klar over, at Rusland sammen med Hviderusland og Kasakhstan har indgået i et 

økonomisk samarbejde, Den Euroasiatiske økonomisk Union. Det vil sige, at en eventuel 

frihandelsaftale skal laves med denne union og ikke kun Rusland. Dette speciale 

fokuserer dog kun på Rusland, og der kan også argumenteres for, at Rusland er den 

dominerende part i denne økonomiske union.   

 

1.5 Kapiteloversigt 

Specialet er strukturet sådan, at jeg i kapitel 2 redegør for, hvad Færøerne er for en 

størrelse med et kort historisk overblik over de faktorer, som har ført til Færøernes 

selvstyreordning i dag. Jeg redegør kort for Færøerne behov for international handel, 

Færøernes relationer til EU, og Ruslands stigende betydning. 

 

I kapitel 3 præsenterer jeg den teoretiske ramme om paradiplomati. Paradiplomati er et 

begreb, der bruges om ikke statslige aktører politik udadtil. Først beskrives flere 

forskellige tilgange, deres forskellige enheder og  de udenrigspolitiske muligheder samt 

begrænsninger. Dernæst præsenteres Nissens og Gads model med de triangulære 

forhold mellem Færøerne, Danmark og EU. Jeg argumenterer for, at de forskellige 

vinkler på paradiplomati kan inkorporeres i modellen om det triangulære forhold, som 
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så bruges som struktur i analysen. Kapitlet afsluttes med en operationalisering, som 

konkretiserer den teoretiske model, så den kan anvendes til at analysere  min empiri.   

 

I kapitel 4 redegør jeg for valg af metode og analysedesign. Her beskriver jeg mit valg af 

case og argumenterer for, hvorfor denne case er velegenet til at illustrere den teoretiske 

problemstilling. Jeg redegør for valg af interviewpersoner, anvendelse af interviews og 

udtalelser til medier som min primære empiri. Slutteligt diskuteres specialets validitet, 

reliabilitet og generaliserbarhed. 

 

I kapitel 5 analyserer jeg, hvordan Færøernes paradiplomati og forholdet til Danmark 

og EU kommer til udtryk igennem Færøernes Ruslandspolitik. Analysen er opdelt i tre 

dele. Første delanalyse fokuserer på opfattelser af færøsk politik over for Rusland. 

Anden delanalyse lægger vægt på forholdet til metropolstaten Danmark, herunder om 

der er divergerende interesser, samt Færøerne behov for selvrepræsentation og 

distancering. Tredje delanalyse omhandler relationen til EU. Selvom analysen deles op, 

gør de forskellige dele af det triangulære forhold sig gældende hele tiden.  

 

I det afsluttende kapitel 6 sammenfattes specialets konklusioner.  
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KAPITEL 2: FÆRØERNE  -  HVAD ER DET FOR EN FISK ?  

Dette kapitel har til formål at belyse Færøernes stilling i og forholdet til EU. Først 

redegør jeg for Færøernes politik over for Rusland og skitserer konteksten. Dernæst 

præsenterer jeg kort den politiske historie, som har banet vejen for den ordning, der 

beskrives som en af de mest udvidede selvstyreordninger, der ekisterer i dag (Aldrich 

og Connell 1998, 46). Derefter redegøres for Færøernes kompetencer ud fra de love, 

som ordningen hviler på. Da Færøernes retsmæssige stilling i kongeriget er kompleks, 

er det relevant at præsentere den juridiske diskussion herom, som har betydning for 

teorivalget og analysen. Slutteligt kommer jeg ind på Færøernes internationale handel 

og relationen til EU.  

2.1 Færøernes Ruslandspolitik 

Færøernes politik over for Rusland omfatter de formål, midler og aktiviteter, som 

Færøerne har over for Rusland, hvilket er frihandelsaftalen, repræsentation i Moskva, 

forhandling om eksportmuligheder og  Lagmandens rejse til Moskva i september. 

Selvom en repræsentation længe har været i støbeskeen, så er det først i december 

2013, at Lagtinget vedtager en ekstra bevilling på finansloven til etablering af en 

repræsentation i Moskva i slutningen af 2013. Oversigt over nyhedsdækningen over tid 

er vedhæftet som bilag 1.  

I et notat fra udenrigstjenesten under Lagmandens kontor til Lagtinget ses, hvilke 

målgrupper repræsentationen i Moskva skal pleje og bygge op forhold til: 

 

Erhvervsrelaterede målgrupper 

 

Politisk relaterede målgrupper ifht forhold til 

frihandelsaftale og andet 

- Fødevaremyndigheder i Moska, Kiev, Minsk 

- Toldmyndigheder i Moskva, Kaliningrad, 

Astana, Minsk, Kiev 

- Rederier i Murmansk, Arkhangelsk og 

Kaliningrad 

- Potentielle og aktuelle importselskaber  

- Eurasian Economic Commission 

- Udenrigsministeriet  

(Moskva, Astana, Kiev, Minsk) 

- Finansministeriet  

(Moskva, Astana, Kiev, Minsk) 

- Myndigheder, der varetager Arktis  

- Fiskerimyndigheder 

(Bilag 2, notat fra Udenrigstjenesten i Lagmandens Kontor om repræsentationens 

arbejdsopgaver)  
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Ud fra ovenstående tabel fremgår det, at repræsentationen skal arbejde med både 

erhvervsrelaterede og politiske formål. De politiske mål er primært relateret til en 

frihandelsaftale. Det er tydeligt, at det primært er de handelsrelaterede områder, som 

repræsentationen kommer til at arbejde med.  

 

I løbet af foråret 2014 opstår konflikt mellem Rusland og EU pga. uro i Ukraine. Mens 

denne konflikt er under optakt, og EU sætter sanktioner i værk imod Rusland, gør 

færøske politikere sig tanker om, hvorvidt det sætter Færøerne i en presset situation. 

Færøerne er allerede under en embargo fra EU, som betyder, at næsten al pelagisk fisk 

nu sælges til Rusland og Nigeria.  

Konflikten mellem Rusland og EU eskalerer i august, da EU iværksætter flere sanktioner 

og Rusland offentliggør modtiltag i form af importembargo af visse fødevarer fra EU og 

andre vestlige lande (Samuelsen 2014). I dagene 7.-12. august, da Ruslands sanktioner 

iværksættes mod EU og andre vestlige lande, ved færøske politikere, embedsmænd og 

erhvervsliv ikke, om Færøerne er omfattet af eller undsluppet sanktionerne. I medierne 

debatteres Færøernes situation ivrigt, idet der er tvivl, om Færøerne nu både er ramt af 

sanktioner fra EU og fødevareforbud til Rusland (Lindenskov 2014b). Da fødevarer er 

det eneste, som Færøerne eksporterer, er der meget på spil for Færøerne. Den 12. 

august får Færøerne mundtligt bekræftet, at de ikke er omfattet af de russiske 

sanktioner. Den skriftlige bekræftelse kommer noget senere. Sanktionerne fra EU bliver 

ophævet den 20. August (Løgmansskrivstovan 2014c).  

I starten af september rejser Færøernes Lagmand til Moskva. Ifølge Lagmanden er fire 

emner på programmet: 1) at få skriftlig bekræftelse på, at Færøerne er undtaget 

sanktioner 2) at tale om muligheder for at øge eksport til Rusland, og få få fjernet 

eventuelle eksportforhindringer 3) at spørge om status på frihandelsaftalen samt 4) at 

orientere omkring åbingen af repræsentationen. Lagmanden kommer tilfreds hjem igen, 

og beskriver Færøernes muligheder for at indgå frihandelsaftale med Rusland som 

meget positive, og der er tale om et strategisk partnerskab indenfor 

handelssamarbejdet (Hvidtfeldt 2014).  

Frygten for sanktioner ændres til et eksport-eventyr for den færøske 

lakseopdrætsindustri, da samtlige konkurrenter nu er ude af det russiske marked. 

Færøerne har nu nærmest monopol på laks på det russiske marked. Alene i september 

steg eksporten til Rusland ti gange (Djurhuus 2014).  
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Nu begynder en heftig debat i Færøerne, som spreder sig til danske og internationale 

medier. Kritikken er vægtet forskellig. I Danmark nævner enkelte folketingspolitikere, 

at Færøernes handelspolitik har udenrigspolitiske dimensioner, og at Lagmandens 

udtalelser går imod de tiltag, som den danske regering har iværksat  på vegne af 

Kongeriget over for Rusland. Andre mener, at Færøerne har vendt ryggen til Vesten og 

specielt til EU. EU har en forventning om at tredjelande ikke udnytter situationen, nu 

hvor EU's fødevarer ikke har adgang til det russiske marked.  Denne debat eskalerer 

efter Lagmandens rejse til Moskva i starten af september. Flere politikere kommer på 

banen omkring Lagmandens rejse og Færøernes forhold til Rusland, og i Færøerne 

drøftes Færøernes udenrigspolitik og mangel på samme, Færøernes retmæssige stilling 

i Kongergiet samt Færøernes forhold til Danmark og til EU.  

 

2.2 Selvstyrende nation inden for Kongeriget Danmark   

 

(Billedet viser Færøernes placering. Cirklen afspejler ikke Færøernes havområde, som er flere gange 

større)  

Færøerne er en gruppe på 18 øer med et landområde på 1.400 km2 og et havområde på 

274.000 km2 i Nordatlanten. Der er 48.000 indbyggere, og befolkningen er etnisk og 

sproglig homogen (Ackrén og Lindström 2012, 506). Sproget er færøsk, der er et 

nordisk sprog, som kommer fra de norske bosættere for 1200 år siden (Foreign Service 

of the Prime Minister’s office 2013).  
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Færøernes status i det internationale samfund har været skiftende. Færøerne følger  

med Norge ind i det dobbelte monarki med Danmark i slutningen af det 14. århundrede, 

men Færøerne, som tidligere havde været norsk territorium, forbliver under dansk 

suverænitet, da Norge går med Sverige i 1814. På grund af bl.a. den fjerne beliggenhed 

vis-á-vis Norge og Danmark, beholder Færøerne hele tiden en speciel jurisdiktion og er 

nu en selvstyrende enhed indenfor det danske kongerige (Prime Minister’s Office 2013).  

 

Under anden verdenskrig bliver Færøerne besat af Storbritannien, og det politiske og 

økonomiske link til Danmark bliver svagere, som resulterer i et færøsk ønske om 

hjemmestyre. Til folkeafstemningen i 1946 støtter et lille flertal løsrivelse fra Danmark, 

hvilket kommer som en overraskelse for den danske regering og konge, som beslutter at 

opløse forsamlingen og kræve nyvalg (Olafsson 2000). Hjemmestyreloven bliver indført 

i 1948 og Færøerne har siden haft udvidet selvstyre og bliver omtalt som ”one of the 

most advanced self-governing arrangements existing for overseas regions today”(Aldrich 

og Connell 1998, 46).                

 

Færøerne er i dag et selvstyrende område omfattet af ekstern suverænitet af Kongeriget 

Danmark. Det færøske parliament, Lagtinget, består af 33 medlemmer og har udvidet 

magt til at udstede indenrigslove, opkræve lokale skatter, administrere sundhed og 

uddannelse osv. Det færøske landstyre består af premierministerens kontor og syv 

andre ministerier. Det politiske system i Færøerne er en variation af det skandinaviske 

parliamentariske demokrati med eget valg til lovgivende forsamlingog 

regeringslederen, Lagmanden, som også er ansvarlig for udenrigspolitiske forhold. Der 

er syv partier repræsenteret i Lagtinget. Et særtræk i det politiske landskab er, at der er 

to akser: den klassiske socioøkonomiske højre-venstre akse og en vertikal vedrørende 

selvstændighed. Spørgsmålet om selvstændighed har domineret færøsk politik siden 

efterkrigstiden, og splitter partierne i lige så høj grad som den traditionelle højre-

venstre akse, og derfor er partisystemet baseret på krydsningerne af disse to definitive 

spørgsmål (Mørkøre 1991). Færingene vælger desuden to medlemmer til det danske 

Folketing.  
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2.3 Færøernes kompetencer 

Færøerne har eksklusiv kompetence til at lovfæste og administrere uafhængigt i mange 

områder. I erkendelse af den særstilling, som Færøerne indtager i national, historisk og 

geografisk henseende inden for riget, er der et par love, der stadfæster Færøernes 

kompetencer og rettigheder.  

Færøernes rettigheder og kompetencer bliver først slået fast i Hjemmestyreloven fra 

1948.  Dog sker der en udvikling i praksis på grund af ændringer i verdenssamfundet og 

i forholdet mellem Færøerne og Danmark, hvilket i 2005 resulterer i to love, nemlig 

overtagelsesloven og fuldmagtsloven. Med overtagelsesloven, der er et supplement til 

Hjemmestyreloven, indføres en ny selvstyreordning for Færøerne.  

2.3.1 Hjemmestyreloven  

Sammen med Hjemmestyreloven overtager Færørne i 1948 den lovgivende og 

administrative myndighed over samtlige områder, der berører det færøske samfund, og 

som kan overtages uden forhandling med Danmark. Efterfølgende overtager Færøerne 

overtaget en del sagområder og andre vigtige områder og har i dag ansvar for kontrol af 

import- og eksport, handel og industrielle relationer, råstofferne i undergrunden, 

konservering og forvaltningen af marine ressourcer indenfor 200 sømil, beskyttelse af 

miljøet, transport, social sikkerhed, kultur, uddannelse og forskning.  

 

Hjemmestyrelovens paragraf §5 fastslår, at Rigsmyndighederne har afgørelsen i 

spørgsmål, der angår rigets forhold til udlandet (Statsministeriet 2005) §8 giver dog 

Færøerne hjemmel til at ansætte medarbejdere ved danske repræsentationer i de lande, 

hvor Færøerne har særlige erhvervsinteresser. Ved særlige færøske sager kan de 

færøske myndigheder med accept fra udenrigsministeren føre forhandlinger under 

medvirken af udenrigsministeriet.   

Færøerne har benyttet muligheden for at ansætte medarbejdere ved danske 

ambassader. I 1969 udsender Færøerne en handelsrepræsentant ved den danske 

ambassade i Rom. I 1973 blev stillingen flyttet til København, og i 1979 blev kontoret et  

repræsentationskontor for Færøerne. I 2002 åbner Færøerne en færøsk repræsentation 

i Bruxelles. Det samme år åbnes et kontor i London, som erstatter det færøske 

handelskontor, som har eksisteret i Aberdeen siden anden verdens krig (Ólavsdóttir, 

Svabo Justinussen, og Jákupsstovu 2013, 96).  
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To store begivenheder i 70’erne øger Færøernes behov for egen international ageren og 

ret til forhandling på egne vegne i internationale anliggender. For det første vælger 

Danmark at blive medlem af EF i 1973. Færøerne har eksklusiv kompetence at afgøre 

sin politik indenfor handel og fiskeri, som er EU’s kerneområde på det tidspunkt. Den 

store modstand i Færøerne mod EU’s fælles fiskeripolitik resulterer i, at Færøerne 

vælger at stå udenfor det danske EU medlemskab.  

For det andet udvides Færøernes eksklusive økonomiske zone til 200 nautiske mil. Det 

betyder, at Færøerne nu selv forvalter et gigantisk havområde men ikke længere kan 

fiske frit i Nordatlanten udenfor egen zone, hvilket medfører stigende behov for at 

forhandle fiskeriaftaler med andre lande, så Færøerne kan fortsætte med at fiske i f.eks. 

Barentshavet. 

2.3.2 Overtagelseloven, Fuldmagtsloven og Fámjinserklæringen 

I 2005 underskriver den færøske og den danske regering to love, som formalisererer 

udviklingen og udvider de kompetencer, som de færøske myndigheder havde igennem 

Hjemmestyreloven, væsentligt. Overtagelsesloven (yvirtøkulógin) giver den færøske 

hjemmestyreregering mulighed for at tage ansvar for lovgivende og udøvende magt i 

samtlige politiske sagsområder bortset fra fem områder; statsforfatningen, 

statsborgerskab; højesteret; udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt valuta- og 

pengepolitik.  

Den udenrigspolitiske fuldmagtslov (uttanríkispolitiska heimildarlógin) involverer 

Færøernes udenrigspolitiske relationer. Den giver Færøernes regering myndighed at 

forhandle og indgå i internationale aftaler med fremmede stater og internationale 

organisationer, som fuldt ud angår sagsområder, der er overtaget af færøske 

myndigheder. Det vil sige, at Færøerne kan forhandle og underskrive egne bilaterale 

traktater omkring handel, kultur, fiskeri eller ethvert andet erhverv, hvor den 

lovgivende og udøvende magt ligger hos de færøske myndigheder (Olafsson 2000, 127–

129).  

Denne udenrigspolitiske fuldmagtslov omfatter dog ikke folkeretlige aftaler, som har 

med forsvar- og sikkerhedspolititk at gøre. Endvidere har loven den begrænsning, at 

Færøerne ikke kan være medlem af organisationer, hvor Kongeriget Danmark i forvejen 

er medlem (Statsministeriet udateret). Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre 
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må derfor indgå i samme medlemskab i organisationer, som vedrører dem begge, hvor 

de har en stemme, selvom de skulle have forskellige interesser.  

 

Men selvom den udenrigspolitiske fuldmagtslov giver Færøerne større udenrigspolitisk 

handlerum på den internationale scene og ret til at indgå aftaler med andre lande, skal 

Færøerne handle i Kongeriget Danmarks navn, for den danske regering tillader ikke, at 

Kongeriget Danmark har forskellige medlemsskaber i samme organisationer. 

 

Der er dog forskellige medlemskonstellationer for Færøernes medlemskab. I de fleste 

medlemsskaber varetager Danmark medlemsskabet, men det er forskelligt, hvordan 

delegationen virker i praksis. F.eks. varetager Danmark medlemskabet på rigets vegne i 

FN, NATO og WTO. I fiskerforvaltningsorganisationer sidder Færøerne og Grønland ved 

forhandlingsbordet i Danmarks navn, da Danmark er repræsenteret igennem EU. I EU 

har Danmark territorielt forbehold. I NAMMCO er Færøerne selvstændig medlem 

(Eliasen 2004, 177–205). 

  

 

 

Også en fælles principerklæring om Færøernes medvirken og inddragelse i udenrigs- og 

sikkerhedspolitik (Fámjinserklæringen) blev underskrevet i 2005. Ifølge erklæringen 

skal det være muligt for Færøerne at deltage i internationale forhandlinger, når de 

vedrører spørgsmål, der har særlig interesse for Færøerne (Rigsombudsmanden 2005). 
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Færøerne har altså overtaget det handelspolitiske område, har mulighed for at åbne 

repræsentationer, som er tilknyttet Danmarks ambassader, og indgå i internationale 

forhandlinger med tredjelande i Kongerigets navn. Men hjemmestyreordningen giver 

ikke Færøerne lov til at føre uafhængig udenrigspolitik.  

2.3.3 Kongeriget som enhedsstat eller tre aktører – juridisk diskussion  

Dette afsnit har til formål at præsentere diskussionen om Færøernes forfatningsretlige 

status. Præsentationen er relevant for specialet, idet Færøerne opererer indenfor en 

kompleks konstitutionel ramme. Da teorien omkring paradiplomati vil røre ved staters 

fastholdelse ved statsintegriteten og stater som enhed, er det relevant her kort skitsere 

debatten omkring Færøernes stilling i Riget. 

Det er ikke ambitionen at vurdere, hvilken retsmæssig stilling Færøernes ordning hviler 

på, men derimod påpege at der til stadighed er diskussioner om 

hjemmestyreordningernes grundlag og landenes praksis, der udfordrer og måske har 

fjernet den forudsætning, som Kongeriget Danmarks som enhed hviler på.  

 

Alf Ross, som var med til at forme Hjemmestyreloven, var tilhænger af, at Kongeriget 

Danmark skulle betegnes som en enhedsstat, og han beskriver Hjemmestyreloven, som 

”en usædvanlig vidtgående deleagtion af lovgivningsmagten” (Harhoff 1993, 209). Ifølge 

Alf Ross var ordningen indenfor Grundlovens rammer, og ordningen kunne i princippet 

til enhver tid ophæves ensidigt ved en ny dansk lov. For at styrke sit argument skrev Alf 

Ross, at det som blev tillagt hjemmestyreordningerne, kunne være tillagt en hvilken 

som helst kommunal enhed: ”(…) der ville forfatningsretligt intet være til hinder for at 

etablere en tilsvarende ordning for Amager eller Tassinge”(Zahle 1998, 55).  

Edward Mitens, der repræsenterede det færøske synspunkt under tilblivelsen af 

Hjemmestyreloven, fortolkede Færøernes rettigheder til ikke at være ens med en 

suveræn stat, men som et land med delvis suveræne statskvaliteter. Om 

Hjemmestyreloven mente han, at den gav færøske myndigheder ret til at handle som en 

delvis stat indenfor en føderal stat (Zahle 1998, 50–59).  

 

Frederik Harhoff skriver i sin doktordisputats, at synspunktet om, at Hjemmestyreloven 

hviler på en delegation, ”(…) er en ren legalistisk holdning, der ikke muliggøren realistisk 

forståelse af de præmisser, som hjemmestyret hviler på”(Harhoff 1993, 489). Harhoff 
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argumenterede for, at det skal være to parter til en aftale, og en forhandling 

understreger en politisk autonom stilling, hvor Fæørerne er berettiget som en 

selvstændig part under forhandlinger af Hjemmestyreloven (Harhoff 1993, 258). 

Harhoff konkluderer, at ”(…) de to hjemmestyrelove i forfatningsretlig henseende må 

indplaceres på et niveau mellem lov og grundlov med den virkning, at de ikke ensidigt kan 

ændres eller ophæves af Rigsmyndighederne”(Harhoff 1993, 262). 

 

Folkeretsjurist og professor Ole Spierman argumenterer, at Hjemmestyreloven 

oprindeligt var grundlovsstridig, men at den i dag er forfatningsretlig gyldig (Spiermann 

2007, 67–70). Han begrunder det med, at Grundloven ikke kunne rumme 

Hjemmestyreordningen, som Alf Ross ihærdigt forsøgte at argumentere for, men at 

Hjemmestyreordningen i dag har udviklet en norm af forfatningsretlig karakter. Det 

betyder, at ”(…) det ikke står åbent for Rigets lovgivningsmagt ensidigt at bringe 

Rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland til ophør”(Spiermann 2007, 92). 

Ifølge Spierman lever hjemmestyreordningen sit eget liv - ikke i kraft af Grundloven, 

men i kraft af afvigelser fra Grundloven. Han forklarer, at det ville være foreneligt med 

Grundloven, hvis Færøerne handlede på egne vegne og ikke som nu kun på Rigets vegne 

i mellemfolkelige anliggender, og at det en begrænsning for Færøerne pga. 

forudsætningen om Danmarks Rige som enhed. Færøerne vil for det første kunne 

handle på egne vegne, fordi det udenrigspolitiske felt har gennemgået en udvikling og er 

blevet udvidet de seneste år. For det andet, fordi Færøerne er geografisk undtaget 

Kongeriget Danmarks medlemskab i EU: ”I takt med at EU i større grad handler 

mellemfolkeligt på vegne af sine medlemmer, øges det reale behov for selvstændig 

optræden for Færøerne og Grønland”(Spiermann 2008, 12). For det tredje, fordi 

Folkeretten ikke længere kun er forbeholdt stater: ”Folkeretligt set er Kongeriget 

Danmark ikke – som ellers antaget i justitsministeriet – i alle sammenhænge kun ét 

folkeretssubjekt. Folk og hjemmestyrer er selvstændige folkeretssubjekter… folkeretligt 

kan et hjemmestyre efter omstændighederne indgå i traktater med fremmede stater i eget 

navn”(Spiermann 2008, 12–13).  

Det interessante er her, at Spierman argumenterer for, at det udenrigspolitiske område 

er udvidet de seneste år, og at Danmarks medlemskab af EU også er et argument for, 

hvorfor Færøerne kan handle selvstændigt og i eget navn internationalt. Det er 

interessant, at det er forudsætningen af Kongeriget Danmark som enhed, der er en 
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begrænsning, og mit valg af teori tager også udgangspunkt i netop denne kritiske tilgang 

til statsenheden, fordi det er sammen med enhedsstaten, at den traditionelle form for 

udenrigspolitik og suverænitet  hænger sammen.  

Forudsætningen om Kongerigets enhed er svækket, og Spierman pointerer:  ”Yderligere 

tilbagetrækning af forudsætningen om Rigets enhed skete i 2000 som svar på det færøske 

krav om selvstændighed… Senere blev muligheden for en negativliste accepteret – den 

negativliste, der i dag er nede på fem sagsområder. I omfang er hjemmestyret nu 

sammenligneligt med den islandske ordning fra 19. århundrede, endog med tillæg af eget 

flag og råstoffer i undergrunden såvel som sådanne nye sagsområder, som fremtiden 

måtte barsle” (Spiermann 2008, 11) 

  

Professor i historie Uffe Østergaard, der har forsket i Rigsfællesskabets historie og 

Nordatlantens selvstyrende øsamfund, argumenterer således for, hvordan Grundloven 

og praksis er to forskellige verdener:  

”Rigsfællesskabet er i grunden et kæmpe paradoks, for mens Danmarks officielle position 

er, at kongeriget er en såkaldt enhedsstats under grundloven, så ser virkeligheden helt 

anderledes ud. I praksis er rigsfællesskabet efterhånden en løs sammenslutning af lande 

med forskellige beføjelser på forskellige niveauer, og det er en bevidst dansk strategi at 

fastholde det, som jeg kalder “konstruktiv uklarhed” eller “beslutsom uvidenhed”. Det 

betyder, at man ikke vil opgive ideen om kongeriget som en enhed, selv om virkeligheden 

for længst har overhalet denne illusion”(Skorini 2014).   

 

Og i artiklen “Færøerne i det danske Rigsfællesskab – Nation uden stat eller med” 

skriver Østergaard under overskriften “Føderationen der ikke vil være føderation”, at 

”Uanset hvordan man løser det terminologiske og klassifikatoriske problem omkring 

karakteren af den sammensatte stat, må det slås fast at færinger og grønlændere ikke er 

mindretal i den dansk stat, men udgør egne nationer med egne statslige 

beføjelser”(Østergaard 2008, 4). 

 

Det betyder, at der er stadig i dag er diskussioner omkring Færøernes retsmæssige 

stilling i Kongeriget, og denne korte præsentation af en juridisk diskussion viser, 

hvordan forudsætningen om Kongeriget Danmark som enhed er gennemgående.  
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2.4 Færøernes internationale handel med fiskerivarer 

 
Det siges, at alle varer, som Færøerne importerer, betales med fisk. Færøerne har 

specialiseret sig i at producere fiskerivarer, som andre lande vil betale meget for 

(Hagstova Føroya 2014b). Den færøske økonomi og velfærd er ekstremt afhængig af 

den internationale handel med fiskerivarer. I et lille land som Færøerne er behovet for 

import stort. Færøerne har hverken størrelsen eller kapaciteten til at producere varer, 

som skal til for at skabe den nødvendige velstand. Den høje levestandard i Færøerne, 

der svarer til nabolandene, er kun mulig på grund af fiskerieksporten, som tæller hele 

95 % af den samlede eksport (Foreign Servive of the Prime Minister’s Office 2013).  

 

Handelsaftaler har derfor altafgørende betydning for Færøernes økonomi og velfærd.  

Færøerne har i dag frihandelsaftaler med EU og EFTA-landene, Island, Norge og 

Schweiz, altså 4 aftaler med til sammen 30 lande (Løgmansskrivstovan 2013). 

Forhandlinger er i gang om frihandelsaftale med Tyrkiet (Løgmansskrivstovan 2014a). I 

flere år har Færørne forsøgt at arbejde for en frihandelsaftale med Rusland. Færøerne 

fik i 2006 endelig aftale om Most Favored Nation (MFN), der behandler Færøerne på 

lige fod som andre lande med samme aftale, som f.eks. EU/DK. Rusland, Kazaksthan og 

Hviderusland har nu indgået den såkaldte Euroasiske toldunion, og det er derfor 

nødvendigt for Færøerne at forhandle med alle tre lande. At lave en frihandelsaftale 

tager lang tid, og det færøske hjemmemarked er lille, og derfor er Færøerne oftest ikke 

det land, som andre lande har først i tankerne, når de vil lave aftaler 

(Løgmansskrivstovan 2013) 

  

For Færøerne betyder det økonomisk meget, at eksportvirksomhederne får de samme 

forhold til det russiske marked som konkurrenterne fra Norge og Island. Lige nu er de 

færøske virksomheder ikke værre stillede end konkurrenterne, men det handler om at 

være på forkant, fordi der opstår problemer, så snart konkurrenterne får 

frihandelsaftaler. Færøerne er et ud af omkring 30 lande, som ønsker frihandel med den 

Euroasiske toldunion, hvor EFTA-landene står langt fremme i køen. Intet land har 

endnu fået en frihandelsaftale med den Euroasiske toldunion(Løgmansskrivstovan 

2013).  
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Eksporten til Rusland er steget kraftigt de sidste par år. Fra 2006 til 2011 steg færøsk 

eksport til Rusland med 264% (Løgmansskrivstovan 2013).  

Færøernes vigtigste markeder kan ses i nedenstående tabel. Mere end halvdelen af 

færøsk eksport i 2014 går til fem lande. USA køber mest og Rusland køber næst mest. 

Eksporten til Rusland er steget med 21% på et år. Tabellen er fordelt på lande, og EU ses 

ikke som et  samlet marked. Lægges Tyskland, Storbritannien og Danmark sammen, 

bliver EU-markedet det vigtigste for Færøerne (Hagstova Føroya 2014a).   

 

2.5 Færøernes relation til EU 

Da Danmark blev medlem af EU i 1973, valgte Færøerne at blive udenfor. Selvom 

Færøerne er del af et medlemssland, er Færøerne et tredjeland til EU. Dette gør 

forholdet til EU unikt, hvis man sammenligner med andre selvstyrende territorier, som 

hører til et EU medlemssland, inklusiv Grønland, som har en OLT (oversøiske lande og 

territorier) aftale (Jógvansson Djurhuus 2010,9). 

Det formelle forhold mellem Færøerne og EU er baseret på to bilaterale aftaler, nemlig 

en fiskeriaftale fra 1977 og en frihandelsaftale fra 1996. Færøerne har siden forsøgt at 

få samarbejdet at dække over flere områder.  
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Omkring 65% af Færøernes eksport går til det europæiske marked, og derfor er EU 

stadig den vigtigste handelspartner for Færøerne. Hverken indenfor politik eller 

erhvervsliv er der opbakning til et egentligt EU-medlemskab.  

En ekspertgruppe lavede i 2010 en redegørelse til udenrigstjenesten vedrørende 

udfordringer og muligheder i fremtidigt samarbejde med EU. De undersøgte fire 

tilgange, som er blevet fremlagt i den politiske debat de tidligere år. Disse var : 1) at 

udvide det nuværende samarbejde 2) Færøerne som del af det danske EU medlemskab, 

3) uafhængigt færøsk EU medlemskab og 4) EØS-medlemskab (Jógvansson Djurhuus 

2010, 5). Konklusionen var, at der ikke findes nogen nem løsning for et tættere 

samarbejde mellem Færøerne og EU. Det, som Færøerne gerne vil, kan de ikke, og det 

som de kan, vil de ikke. Afgørende udfordringer som politiske prioriteter, legale 

aspekter, financielle og administrative udfordringer og kerneudfordringer som 

Færøernes konstitutionelle status inden for Kongeriget Danmark og EU’s fælles 

fiskeripolitik må tages med i overvejelserne. De politiske forudsætninger for at blive del 

af Danmarks medlemskab er ikke til stede. For at blive et selvstændigt medlem skal 

Færøerne være en stat. De legale forudsætninger for EØS-medlemskab er ikke tilstede, 

selvom det er den løsning, der har været mest diskuteret. Det politiske landskab taget i 

betragtning peger rapporten på, at det eneste medlemskab, der er politisk muligt, er et 

uafhængigt medlemskab med permanent undtagelse inden for fiskeri(Jógvansson 

Djurhuus 2010,48). Eksportgruppen foreslog, at Færøerne fortsatte med at udvide den 

nuværende ramme for samarbejdet. Det er også i dette spor, at Færøernes relation til 

EU kører i 2014, hvor Lagmanden i september ønskede, at ”opdatere forholdet til EU” 

(Løgmansskrivstovan 2014b)  

I 2013 kulminerede en uenighed omkring fordeling af fiskekvoter af pelagisk fisk, 

hvorefter EU iværksatte en embargo mod færøsk pelagisk fisk. Embargoen omfattede 

importforbud samt forbud mod omlastning i samtlige EU medlemsslande inklusiv 

Danmark. At Danmark, som skal være Færøernes beskytter udadtil, sanktionerede 

Færøerne, har skabt stor debat - specielt i Færøerne men også i Danmark og 

internationalt(Lundby Møller 2013). Umiddelbart efter EU satte embargoen iværk, 

sendte Færøerne to anklager imod EU til to forskellige domstole - en for overtrædelse af 

WTO reglen og en for overtrædelse af havretskonventionen. Da det er Danmark, der 

varetager Færøernes medlemskab i WTO, samt var underskriveren i 
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havretskonventionen, var det derfor Danmark, der på vegne af Færøerne lagde sag an 

mod EU (Espersen 2013). Da EU stoppede sine sanktioner mod Færøerne den 20. 

august 2014, trak Færøerne anklagerne tilbage. Denne episode står soleklart i 

Færøernes politiske hukommelse, og både forholdet til Danmark og forholdet til EU har 

været præget af dette boykot. Administrativt og politisk har det optaget meget tid i både 

Færøerne, Danmark og EU(Johannesen 2014).  
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KAPITEL 3: TEORI - PARADIPLOMATI  

Dette kapitel omhandler det teoretiske grundlag for specialet. Først præsenterer jeg den 

overordnede teoretiske ramme, og dernæst forklarer jeg mine teoretiske overvejelser 

omkring enheder og aktører. Derefter præsenterer jeg de dele af paradiplomatiske 

teori, som min operationalisering vil bygge på. Efterfølgende præsenterer jeg en 

trekantsmodellen, og til sidst operationaliserer jeg den paradiplomatiske teori sammen 

med trekantsmodellen, som min analyse vil være struktureret efter.  

3.1. Paradiplomati i international politik 

Teori om international politik eller udenrigspolitik tager normalt udgangspunkt i staten 

som aktør i det internationale samfund. Staterne er bærere af suveræniteten både 

indadtil og udadtil, hvilket betyder, at det er staten, der fører udenrigspolitik, idet den 

hænger uløseligt sammen med suverænitet. Dette speciale tager udgangspunkt i en 

tilgang, som fokuserer på enheder, der ikke er formelle stater, men er aktører i det 

internationale samfund og som engagerer sig internationalt.  

Litteraturen om paradiplomati stiller sig kritisk over for traditionel forståelse af 

kernebegreber som stater, udenrigspolitik og suverænitet: ”Distracted by a simplistic 

either/or concept of sovereignty where non-sovereign entities pass below the radar, 

current IR scholarship produces an empirically cursory and theoretically narrow 

understanding of world politics and the Nordic region”(Adler-Nissen og Gad 2014, 7).  

 

Autonomier er tæt på at være stater og har suverænitet på mange områder, men de 

falder imellem kategorierne, hvis en enten-eller tilgang bruges. Suverænitetsbegrebet 

indeholder ofte kun to muligheder, når når det kommer til enheder:  ”either both are 

sovereign and therefore equal – or the one is hierarchically subjected to the other, which is 

therefore the only one of them that is sovereign. This explains why non-sovereign countries 

… through the lenses of realist IR scholarship as well as international law – are often 

observed only as objects. Arguably, when they are not sovereign, they have no separate 

agency(Adler-Nissen og Gad 2014, 15).  

 

Teoretikere har de seneste år ændret international politisk teori ved at argumentere 

for, at verdensordenen ikke kan forklares ud fra det traditionelle statsfokuserede 

paradigme, fordi det ignorerer opstigningen af transnationale aktørerer som NGO’er, 
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religiøse organisationer og revolutionerende bevægelser. Men i modsætning til 

transnationale fællesskaber og terrorgrupper, så fik aktører som autonomier eller 

regeringer ikke del i denne anerkendelse som aktører i det international samfund 

(Kuznetsov 2015, 69).  

 

Begrebet paradiplomati tyder i sig selv på, at autonomier og regeringer ses som 

internationale aktører. Det udfordrer den grundlæggende IP-teoretiske forståelse, der 

skelner mellem stater og ikke-statslige aktører. Autonomier er ikke formelle suveræne 

stater, og Kuznetsov siger således om regioner: “Thus regions can be considered as actors 

that are located in the ambivalent interspace between state and non-state powers in world 

politics”(Kuznetsov 2015, 69). Udsagnet gælder for vidt også autonomier, som dermed er 

aktører, der havner i en ambivalænt gråzone mellem stater og ikke-statslige aktører. 

Selvom de ikke er formelle stater, så er de kvalitativt tæt på stater, og derfor er det 

problematisk og ikke-dækkende at gruppere dem under ”ikke-stater”, idet denne 

gruppe mere relaterer sig til andre former for aktører som f.eks NGO’er og 

terrorgrupper.  

3.2 Paradiplomati  

De seneste år er både supra- og subnationale enheder kommet betydeligt ud på den 

internationale scene, hvor de udfører egen udenrigs- og international politik.  

 

Litteraturen om paradiplomati startede i 80’erne med Duchaceks og Soldatos’ (Soldatos 

og Michelmann 1992) studier om amerikansk og europæisk paradiplomatisk diplomati i 

føderale stater. Soldatos brugte som den første begrebet paradiplomati, som en 

reference til diplomati af delstaterne parallelt til statsdiplomati af den føderalestat, - et 

begreb, som senere blev udbredt af bl.a. Duchacek. På dette tidspunkt ændredes de 

føderale stater, idet del-staterne fik større handlerum både diplomatisk og 

udenrigspolitisk. Det var en politisk og teoretisk udfordring, fordi disse områder blev 

normalt set som et statsprærogativ (Duran, 2013, 29).  

Flere paradiplomatiske forfattere ser stigningen i paradiplomati som et forståeligt svar 

på ændringer i det internationale system som globaliseringen og etableringen af 

transnationale regimer: ”Both have eroded the distinction between domestic and foreign 
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affairs and by the same token transformed the division of responsibilities between state 

and subnational governments” (Keating 1999, 2).  

 

Soldatos definerede paradiplomati således: ”direct international activity by sub-national 

actors supporting, complementing, correcting, duplocating or challenging the nation-

states diplomacy” og han tilføjer, at paradiplomati refererer til ”direct and relatively 

autonomous external activity, i.e. the federated unit has its own domestic and ”foreign 

service” channels of communications with the international environment and direct links 

with foreign actors, its own corpus of foreign policy objectives and strategies and 

increasingly important financial resources devoted to paradiplomacy” (Deforce 2010, 

155)1 

Under afkolonseringstiden i det 20. århundrede brød mange kolonimagter sammen, og 

nogle af enhederne, som var under deres kontol, blev til nye stater.  Andre enheder 

valgte at blive en integreret del af staten. Men flere enheder fik ikke eller ønskede ikke 

den formelle suverænitet og uafhængighed. Disse enheder har fået selvstyreaftaler og 

har den fulde komptence over eget territorie, og deres engagement på den 

udenrigspolitiske scene falder også ind under begrebet paradiplomati i deres forsøg på 

at tilegne sig så meget handlerum, suverænitet og kompetencer som muligt uden at 

kræve formel løsrivelse(Bartmann 2006).  

Paradiplomati er altså et fænomen, som dækker over udenrigspolitisk og ekstern 

aktivitet ført af den regionale, subnationale og andre ikke-statslige regeringer(Wolff 

2007, 141)(A. Lecours 2002, 92)(Keating 1999, 1)(Bartmann 2006, 544) 

(Sutton 2011, 146) 

 

I dette speciale bruges Wolffs definition: ”Paradiplomacy is a relatively new phenomenon 

and subject in the study of international relations. It refers to what one could describe as a 

”foreign policy capacity” of sub-state entities, their participation, independent of their 

                                                        
1 Det græske ord ”para” kan betyde alt fra ”ved siden af, tæt, i modsætning til, bag, imod, undtagelse (Duran, 2009, 
29). Soldatos og Duchacek refererede til paradiplomati, som et neutralt begrebet, som   skulle forstås ud fra en 
decentraliserende kontekst. Men andre forfattere mener ikke, at begrebet ”paradiplomati” er passende, da det kan 
forstås som en modsætning til eller bag statens diplomati. Denne tilgang ser ”para”, som man ser på dikotomien 
mellem militær og irregulære eller oprørssindede paramilitær. Der Derian synes at ordet paradiplomati er en form 
for anti-diplomati, som nemt kan falde over til kategorien revolutionerende eller terror-diplomati. (Der Derian 1987, 
105). Denne diskussion har gjort, at nogle forfattere ønsker at bruge et andet begreb for diplomatiske aktiviteter af 
ikke-centrale regeringer. Efterfølgende har begreber som multilayers diplomati, identitets paradiplomati, maximal 
diplomati, paradiplomati af statsløse nationer, sub-stats diplomati, subnationalt diplomati været anvendt for det 
samme fænomen. Paradiplomati er dog det mest udspredte ord mellem brugerne, analytikerne og praktikerne.  



 31 

metropolitan state, in the international arena in pursuit of their own specific international 

interests”(Wolff 2007, 141). I forlængelse af Wolffs definition kan Cornagos bidrage til at 

forstå igennem hvilke motiver: “with the aim to promote socio-economic, cultural or 

political issues, as well as any other foreign dimension of their own constitutional 

competences” (Cornago 2000, 12–13). 

 

Paradiplomati defineres altså som aktørens kapacitet til at varetage egne specifikke 

interesser og engagement på den inernationale scene uafhængigt af dens metropolstat. 

Paradiplomati bygger derfor på en bred forståelse af udenrigspolitik. Paradiplomati kan 

være parallel, komplementær eller endda i konflikt med dens ”statslige” modpart 

(Criekemans 2010, 1). 

3.2.1 De hybride enheder 

Dette afsnit har til formål at konkretisere, hvilken type aktør eller enhed, jeg bruger i 

dette speciale. Denne konkretisering er vigtig, da paradiplomati kan udføres af 

forskellige aktører.  

Teoretisk kan paradiplomati bruges om det internationale engagement af alle ikke-

centrale statsregeringer, som omfatter forskellige typer enheder.  En tydelig sondring 

mellem enheder beror på deres territoriale karakter. Fællesnævneren for de ikke-

statslige aktører, som jeg tager udgangspunkt i, er deres særskilte territoriale karakter, 

som adskiller dem fra andre nye diplomatiske agenter som multinationale 

korporationer, NGO’er, kirker osv. Denne distinktion er vigtigt, fordi det adskiller de 

diplomatiske aktiviteter af en vis territorial konfiguration, som f.eks. autonomien fra 

andre ikke-statslige enheder, som tidligere alle omfattet af begrebet ”paradiplomati” 

(Der Derian 1987, 201)(Aguirre 1999, 195)  

 

Wolff differentierer endvidere mellem to andre typer enheder, som også er vigtig at 

forstå i specialet: ”Paradiplomacy as an emerging policy capacity of sub-state entities in 

general can be enjoyed by both the states (or provinces, regions, Lander) of federations 

and the autonomous entities of otherwise unitary states”(Wolff 2007, 141)  

 

Der er mange ligheder men også forskelle mellem en autonomi med selvstyre og en 

region, selvom begge har en territorial dimension. Regioner kan generelt set siges, at 
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være en inkluderet del i staten, de er del af statsystemet, og er en substatslig enhed, og  

kan derfor ses som “keepers and promoters of state authority”(Kuznetsov 2015, 69). 

Mens autonomierne er ofte en større udfrodring for statssuveræniteten: ”the demand 

for self-determination by particular communities who normally define themselves qua a 

distinct (ethnic) identity from the rest of a state’s population and as part of this claim a 

portion of that state’s territory as their own. Autonomy thus challenges state sovereignty 

at two levels – internally and externally ”(Wolff 2007, 141).  

Altså er autonomier løsere forbundet til statssystemet end regioner. Autonomier 

fungerer så godt som stater i politikområder, de har kompetence over, men de er 

substatslige, når det gælder politikområder, som de ikke har kompetence over.  

3.2.2. Selvstyrende men ikke suveræne autonomier  

Den grundlæggende tanke bag det territoriale begreb ”autonomi” er, at den 

selvstyrende enhed er defineret i territoriale termer. I den mest generelle forstand vil 

territorial autonomi omfatte et selvstyrende og demografisk særskilt territorial enhed 

indenfor en eksisterende stat, der består af følgende elementer:  

  

 

Baldacchino og Bartmann fokuserer også på autonomier eller nærmere bestemt, det de 

kalder ”subnationale islands jurisdiction” . Jurisdiktion bliver her brugt for at vise, at 

1. At den er demografisk forskellig: at flertallet af befolkningen er etnisk, kulturelt 

forskellig fra metropol staten 

2. Decentralisering af magten: autonome enheder har lovgivende, udøvende og 

dømmende magt uafhængigt fra staten.  

3. Juridisk funderet: den autonome enheds stats er normalt konstitutionelt fastsat og 

nogen gange internationalt garanteret. Samtidig kan denne samme stadfæstelse 

begrænse den autonome enheds magt.  

4. Begrænsede eksterne relationer: Autonomier vil normalt ikke have ret til at føre 

traditionel udenrigspolitik, men i nogle områder have begrænset myndighed at 

engagere sig  internationalt i områder, som svarer til deres kompetencer.  

5. Integrative mekanismer: Den selvstyrende enhed vil typisk blive balanceret med 

redskaber, som sikrer at enheden er integreret i staten. Det kan være finansiel støtte, 

og repræsentation af enheden i ”statens” regering. (Wolff 2007, 5–6).  
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selvom enhederne ikke er en stat, så er de særskilte politiske jurisdiktioner, som har 

autonomi i mange policyområder, hvilket giver enheden økonomisk fleksibilitet og en 

form for quasi-suverænitet, som den bruger for at varetage egne intersser (Baldacchino 

2004).   

Bartmann skriver således om enhedernes anerkendelse og engagement: ”Subnational 

islands jurisdiction are among the less recognised players in conventional international 

relations, despite the fact that many of them are now particularly active in external 

representation, engaging in unexpected external relations, and acquiring means to 

enhance their regional and even global presence”(Bartmann 2006, 541) 

Det vil sige, at selvom de er aktive i at repræsentere sig selv udadtil, engagerede i 

eksterne relationer og forbedrer deres globale tilstedeværelse, så bliver de overset i 

internationale relationer.  

 

Når talen er om autonomier, så er det ofte øsamfund, hvor der er en særskilt identitet. 

Ifølge Bartmann er en såkaldt ”geographies of mind” højst sandsynligt tilstede, og ifølge 

ham vil autonomier derfor have en territorial identitet og kræve højere grad af 

paradiplomatisk handlerum (Bartmann 2006, 544).  

 

Autonomier med selvstyrende ordninger kan endda omfatte overførsel af kompetencer 

til områder, der har med udenrigsanliggender at gøre, som er et område ”so closely 

articulated to sovereignty that it is considered the prerogative of the sovereign”(Adler-

Nissen og Gad 2014, 17). Bartmann fremhæver også, at når et territorie har ret til 

uafhængigt at indgå i diplomatiske relationer med andre stater, sende og modtage 

diplomatiske  repræsentationer, indgå i bilaterale aftaler, underskrive multilaterale 

konventioner og deltage uafhængigt i intergovernmentale organisationer ”then what is 

possibly left to meet the full international legal personality of sovereign?(Bartmann 2006, 

557)” Han argumenterer altså for, at disse aktører møder næsten alle krav for at være 

aktører, selvom de ikke er suveræne stater.  

3.3 Autonomiers udenrigspolitiske engagement og grænser 

 
Autonomier engagerer sig ifølge Wolff ikke i traditionel udenrigspolitik, men er aktive 

international indenfor de områder, hvor de har kompetencer at træffe beslutninger 

uafhængigt af metropolstatens regering, men indenfor den konstitutionelle ramme. Men 
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udenrigspolitik hænger i dag tæt sammen med økonomi og handel (Wolff 2007, 5–6).  

Det er ikke et sjældent syn på den udenrigspolitiske scene, at økonomiske sanktioner 

eller markedsadgang indsættes som henholdsvis straf eller belønning. Og netop fordi, 

udenrigspolitik er splittet op og rekonstrueret, så smelter det udenrigspolitiske område 

sammen med andre politikområder, og der kan opstå en kamp mellem myndigheder om 

politikområdet. (Hocking 1999, 17-18).  

 

Paradiplomati kan være drevet af forskellige årsager, og der differentieres 

hovedsageligt mellem økonomiske, kulturelle og politiske, selvom disse ofte optræder 

sammen(André Lecours 2008, 2). Handelspolitisk og økonomisk paradiplomati er ofte 

den største motivation for autonomier og regioner til at engagere sig internationalt. For 

at sikre økonomisk velstand søges investeringer og markeder for eksport. Der ligger en 

naturlig udenrigsdimension i international handel, som kan føre til, at autonomier 

åbner flere handelskontorer (Hocking 1999, 23) Økonomisk paradiplomati kan også 

have politiske dimensioner: ”Paradiplomacies with this layer tend to feature prominently 

the international expression of an identity distinct from the one projected by the central 

state as is the case for Quebec, Flanders, Catalonia and the Basque Country”(André 

Lecours 2008, 3). Her er formålet også at udvikle internationale relationer som 

bekræfter det kulturelle særpræg, den politiske autonomi og den nationale karakter, 

som de repræsenterer. Det behøver ikke kun at involvere identitet, men også andre 

politiske formål som at forsøge at påvirke naboregionen(André Lecours 2008, 5).  

 

Hvis selvstændighed, uafhængighed eller løsrivelse er formålet med udenrigspolitiske 

engagement, er man i den ende af den paradiplomatiske ramme, som kaldes 

protodiplomati. Quebec, Scotland og Catalonien bliver ofte nævnt som eksempler herpå. 

Hvor der er en særskilt nationalitet, bliver paradiplomati ofte brugt politisk enten til at 

forberede løsrivelse eller til at opnå så meget national uafhængighed som muligt uden 

at kræve formel løsrivelse (Keating 1999, 13). Bartmann beskriver Fæøernes 

paradiplomati som et godt eksempel på en blanding af politiske, identitetsmæssige og 

funktionelle interesser, der gør paradiplomatisk repræsentation attraktiv for mange 

subnationale aktører (Bartmann 2006). 
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De politiske dimensioner kan derfor handle om at udvikle egen subjektivitet 

internationalt uden nødvendigvis at søge selvstændighed. Dermed kan paradiplomati 

have politisk karakter, uden at det nødvendigvis går over i protodiplomati, selvom 

grænsen til tider er hårfin. Aguirre beskriver her forskellen mellem paradiplomati og 

protodiplomat: ”Paradiplomacy -  a new, perhaps a ”good” form of decentraliszed, 

complementary and seemingly innocuous kind of diplomacy, and protodiplomacy – an 

older, surely a more dangerous form of non-central foreign activity, always suspected by 

the central government of secessionist aims”(Aguirre 1999, 193).  

 

Criekemans er en af dem, der har bidraget meget til de nutidige studier af 

substatsdiplomati. Han argumenter for, at skillelinjen mellem substatsdiplomati og 

diplomati er sløret og ikke længere tydeligt kan opretholdes (Criekemans 2008, 34–35). 

Substaters udenrigspolitik bliver mere og mere sofistikeret og omfattende. Substater 

opretter overøsiske repræsentationer, laver aftaler med tredjeparter og formålet med 

den eksterne politik, som både er af økonomiske, kulturelle og politiske motiver. Det 

typiske er dog, at substaterne ligesom de små stater i det internationale samfund mest 

lægger vægt på ”bløde områder” og gerne undgår at blive indblandet i storpolitik og 

konflikter (Criekemans, David og Manuel Duran 2010). Keating argumenterer også for, 

at i modsætning til staters udenrigspolitik repræsenterer substatsdiplomati ikke en 

bred interesse eller forsøger at dække samtlige områder(Kuznetsov 2015, 3).  

”Regions don’t have to cover the whole range of policy domains (they are but substate 

entities), so they can choose at will these domains where the excel. To a certain extent, this 

provides sub-state entities with an advantage over small states”(Criekemans, David og 

Manuel Duran 2010, 38–39). Der følger et ansvar med statussen som stat, og dermed 

kan det være en fordel for substaten ikke at være en stat, så den behøver at dække hele 

spektret af områder, men derimod selv frit kan udvælge og prioritere politikområder 

(Criekemans, David og Manuel Duran 2010, 39) 

3.4 Forholdet mellem autonomi og metropolstat 

For enhver autonomi, der engagerer sig udadtil, ligger en central udfordring i forholdet 

til staten. Deltagelse i den internationale scene betyder ikke, at autonomien kan udføre 

international politik uden at tage hensyn til den bredere konstitutionelle ramme. Der er 

brug for mekanismer for koordinering mellem autonomien og den centrale regering. Jo 
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bredere udenrigspolitisk kompetence autonomien har, jo mere effektive skal 

mekanismerne og sammenspillet være (Wolff 2007, 150). Koordineringen og 

samarbejdet afhænger også af typen af og formålet med autonomiens paradiplomati. 

Det er derfor naturligt, at hvis paradiplomatiets formål er af sådan en karakter, at det vil 

gå ud over statens overordnede nationale linje, kræver det mere koordinering mellem 

autonomiens regering og den centrale regering (André Lecours 2008, 8)(Wolff 2007, 

11–12)  

 

I et paradiplomati drevet af politisk eller kulturel forskellighed er der større tendens til 

konflikt i forhold til den centrale regering. I sådan en kontekst møder staten ifølge 

Lecour et dilemma i sin reaktion på paradiplomati. På den ene side har staten en fordel i 

at reagere positivt på krav om større deltagelse i udenrigsanliggender, da dette kan 

svække autonomiens argumenter for løsrivelse. På den anden side kan en positiv 

holdning ses ”(…) as ‘giving up’ a fundamental expression of statehood (i.e. foreign 

policy/international relations). From this perspective, accommodating paradiplomacy 

threatens national unity to the point of possibly sending the restive group on a ‘slippery 

slope’ towards independence” (André Lecours 2008, 9). 

Relationen til værtsstaten varierer, ifølge Keating, konstitutionelt og politisk. Staternes 

fastholdelse ved doktrinen om ”enhedsstaten” eller statsenheden er forskellig, og en af 

de mest betydningsfulde faktorer for at paradiplomati vil opstå er, om autonomien 

bliver repræsenteret udadtil af den centrale regering, og hvorvidt den kan bidrage til 

udformningen af den centrale regerings udenrigspolitik vedrørende områder, som er 

relevante og vigtige for den (Wolff 2007, 149).  

 

Wolff konfkluderer, at selvom autonome enheders engagement på den internationale 

scene ændrer hele konceptet omkring suverænitet og udenrigspolitik, så viser 

paradiplomati, at stater stadig er de ultimate bærere af suveræniteten, og paradiplomati 

er i bedste fald en kompetence uddelegeret til de autonome enheder, og derfor er det 

den suveræne stat, der bestemmer hvor meget magt, den ønsker at dele(Wolff 2007, 

13). Men den paradiplomatiske aktør vil kunne presse grænserne længere, end 

metropolstaten ønsker. 
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Der vil altid være en udfordring i forholdet mellem autonomi og metropolstat, og ifølge 

Sutton kan de ikke have et ”lykkeligt” samliv. Den evige kamp om, hvem gør hvad, vil 

blive ved med at være en kilde til spændinger og i sidste ende utilfredshed, hvilket kan 

føre til krav om ændringer i status. I nogle tilfælde vil det betyde selvstændighed og for 

få andre integration. I begge tilfælde har selvbestemmelse vist sig at være den endelige 

løsning: ”In this sense autonomy, in whatever current form, remains not the ‘best of both 

worlds’ as it is sometimes portrayed but as a transient ‘half-way house’ to somewhere else, 

unless real attempts are made to give it a substance it does not yet have” (Sutton 2008, 

16). 

 

Med mindre autonomien får rigtig substans, vil den politiske enhed hele tiden kræve 

ændringer i sin status, og Sutton ser ikke autonomi som en status, hvor den politiske 

enhed får det bedste ud af de to verdener. Baldachinno er enig med Sutton i, at 

statussen som autonomi kræver substans, og autonomier må anerkendes som agerende 

politiske-økonomiske enheder i deres egen ret snarere end ubetydelige levn fra en 

forsvunden tid, hvor autonomier bliver kun set som en enhed ”i transit” på vej mod fuld 

suverænitet (Baldacchino 2006, 862). 

3.5 Det triangulære forhold – Mikroenhed, metropolstat og EU 

Rebekka Adler Nissen og Ulrik Pram Gad udgav i 2013 bogen, Postcolonial Sovereignty 

Games, hvor de udvikler et teoretisk framework og undersøger oversøiske lande og 

territorier til EU. Senere udkom special udgaver med samme model brugt på nordiske 

lande, blandt andet Færøerne.  

De fokuserer på enheder, som kæmper for at øge deres uafhængighed, samtidig med at 

de udvikler tætte forhold til EU i et forsøg på at opnå uafhængig subjektivitet. Ved 

systematisk at sammenligne trekantsforholdet mellem EU, små politiske enheder og 

deres respektive metropol, undersøger de, hvordan enhederne bruger EU i forsøget at 

opnå uafhængig subjektivitet (Adler-Nissen og Gad 2014, 5).  

EU er også en del af den paradipomatiske litteratur, idet EU påvirker og styrker 

regioners politik og bidrager til at synliggøre regionerne og give dem større 

international subjektivitet (A. Lecours 2002, 103). 
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Studier har vist, at EU påvirker regioners internationale engagement. Det overordnede 

argument er, at EU både favoriserer og hjælper regionale autonomibevægelser ved at 

promovere regionalt samarbejde og selvbestemmelse igennem f.eks. støtte til regioner 

og beskyttelsen af substatslige sproglige minoriterer indenfor en stat. De små politiske 

enheder, eller mikroenhederne, som Adler-Nissen og Pram Gad også kalder dem, 

differentierer sig fra metropolstaten ved bl.a. at skabe et særligt forhold til EU.  

Mellem den oversøiske enhed, dens metropolstat og EU foregår et spil, hvor enheden 

forsøger at øge dets handlingsrum og legitimitet. De illustrerer forholdet ved 

nedenstående model: 

 

 

 

 

 

   

Forholdet mellem de tre enheder gør det muligt at undersøge, hvordan mikroenheden 

opfatter forholdet og forsøger at bevæge sig imellem disse centre (Adler-Nissen og Gad 

2014, 7). De peger på det paradoksale i, at samtidig med at disse enheder søger stigende 

selvstændighed, så søger de tættere forbindelse til EU. Både uafhængigheden fra 

metropolstaten og integrationen i EU har til formål at opnå uafhængig subjektivitet 

(Adler-Nissen og Gad 2014, 1-5). 

Adler-Nissens og Pram-Gads studie og teoretiske bidrag er relateret til den 

paradiplomatiske litteratur, idet de fokuserer på de ikke-suveræne enheder, som 

fungerer delvist som stater. I artiklen om Færøerne kommer Adler-Nissen ind på, 

hvordan Hjemmestyreloven og EU opslitter den danske stat, som hun kalder en mere og 

mikroenhed 

metropol 

EU 

 
Postkoloniale 
suverænitets    

spil 
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mere løs union, og dermed gør hun sig kritisk over for den danske national- og 

enhedsstat (Adler-Nissen 2014, 8). Jeg ser derfor grundlaget for deres trekantsmodel 

som i overensstemmelse med den paradiplomatiske litteratur, og Adler-Nissen og Pram 

Gad nævner også selv dette slægtskab (Gad and Adler-Nissen 2013, 19). Deres teoretiske 

bidrag og trekantsmodel, passer godt overens med formålet i mit studie, og de anser 

deres studie som subkategori til paradiplomati. Selvom jeg er enig med de fleste 

antagelser i deres teori, så skal jeg redegøre for, hvor dette speciale afviger sig fra nogle 

antagelser i deres trekantsmodel.  

En af de vigtigste pointer, som Gad og Adler bidrager med til dette speciales teoretiske 

synspunkt, er, at EU spiller en vigtig rolle for mikro-enhedernes forsøg på at skabe egen 

politisk subjektivitet: “... not only in relation to their former colonizer, but in international 

politics more generally. In a number of different ways, the EU provides a way for these 

territories to gain a more or less sovereign voice”(Adler-Nissen og Gad 2014, 13). 

Mikroenheden vil derfor få mere eller mindre egen stemme i kraft sit forhold til EU, og 

med større stemme til den ikke helt suveræne enhed svækkes statsenheden.  

“The traditional conceptualization of sovereignty is challenged when confronted with self-

government arrangements – and when confronted with the EU” (Adler-Nissen og Gad 

2014, 16). Selvom de fokuserer på suverænitet, så hænger traditionelle forståelser for 

udenrigspolitik og statsenheden sammen med suverænitet. Specialet tilslutter sig, at 

traditionelle begreber bliver udfordret med selvstyrende arrangementer, og særligt når 

EU kommer ind i billedet.  

Fokus for deres studie er relationen mellem disse tre parter, og et af deres 

gennemgående argumenter er, at i kraft af at Færøerne har sin egen intergration i EU vil 

Færøerne stå stærkere over for sin metropolstat Danmark. Det kan betyde, at deres 

model er skåret til en anden relation end min, men ikke desto mindre finder jeg den 

relevant for min problemstilling. Antagelsen om integreringen i EU bruger jeg ikke i min 

analyse. Men jeg beholder alligevel trekantsmodellen, da alle de tre aktører er i fokus i 

min analyse, og denne teoretiske ramme derfor muliggør en analyse af, hvordan mikro-

enheder som Færøerne begår sig i og forholder sig til det triangulære forhold. 
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Trekantsmodellen belyser de vilkår, som Færøerne er underlagt, nemlig at være med i 

det Kongerige Danmark og være udenfor medlemskab af EU. Derfor fungerer modellen 

sogså som analytisk struktur foruden at bidrage med teoretiske antagelser om, at 

Færøerne må tage hensyn til to de andre hjørner i forholdet, nemlig Danmark og EU.  

Adler Nissen viser med trekantsmodellen, at ”The real novelty when it comes to the 

Faroese position in the world is less the increased autonomy from Denmark and more the 

EU’s role in challenging the unity of the Danish realm”(Adler-Nissen 2014, 4). Dermed 

udfordres myten om en homogen dansk nationalstat (Adler-Nissen 2014, 28). Dette kan 

ses som bidrag til den paradiplomatiske teori, idet selvstyrende aftaler på den ene side 

og EU på den anden side er en udfordring for statens enhed og ønske om at tale udadtil 

med én stemme.  

Med udgangspunkt i paradiplomati og denne trekantsmodel tillader teorien, at der er et 

over-under forhold mellem Færøerne og Danmark, og at der hele tiden eksisterer et spil 

eller en kamp mellem mikroenheden, metropolen og EU. Disse kampe kan udforme sig i 

form af forskellige måder at bruge deres rettigheder på. Nissen og Gad argumenterer 

for, at det afgørende for enhedernes handlerum ikke er den absolutte autoritet over 

deres territorie, men derimod den måde, hvorpå politikere og andre beslutningstagere i 

enheden bruger begreberne på (Adler-Nissen og Gad 2014, 18). Mens de fokuserer på 

suverænitet i dette spil, analyserer jeg bl.a. hvordan enheden manøvrerer mellem at 

kalde sin politik for handelspolitik eller udenrigspolitik for at forstærke kontrollen over 

et givent område og delegere ansvaret til anden myndighed. Hermed kommer 

suverænitet også i spil.  

3.6 Analytisk framework og operationalisering af paradiplomati  

Med udgangspunkt i ovenstående afsnit om autonomiens udenrigspolitiske 

engagement, forholdet mellem Færøerne og Danmark samt forholdet mellem autonomi, 

metropolstat og EU vil jeg i det følgende operationalisere min teori i en konkret 

analysestrategi. Formålet er at gøre teorien om paradiplomati og det triangulære 

forhold til et konkret analyseværktøj, som kan anvendes for at få en nuanceret 

forståelse af paradiplomati i netop min case. Jeg beholder trekantsmodellen mellem 

Færøerne, Danmark og EU, og analysen vil derfor tage udgangspunkt i denne model. 
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DK 
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Følgende operationalisering viser, hvordan den gøres anvendelig i min empiriske 

analyse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
   
 

Ovenstående trekant afspejler det triangulære forhold. Rusland er sat i midten, da 

Rusland er omdrejningspunktet for denne case. Modellen viser, at fokus er på færøske 

synspunkter. Tallene angiver rækkefølgen for delanalyserne. Selvom det triangulære 

forhold hele tiden er underliggende, deler jeg det også op, for at kunne muliggøre 

enkelte delelementer.  

 
1 – Autonomiens politik udadtil  

Det er interessant både teoretisk og praktisk, 

hvordan der i  autonomien reflekteres over 

politikken udadtil.  

En af de vigtigste dimensioner i Criekemans 

studie er at undersøge, hvordan politikken 

udadtil opfattes i enheden, og hvad der 

paradipomatiets fokus.  

Både Criekemans og Hocking peger dog på, at når politikere eller embedsmænd fra den 

politiske enhed interviewes er det ikke altid, at de definerer paradiplomati som 

traditionel udenrigspolitik (Hocking 1999, 35). Derfor er det relevant for besvarelsen af 

problemstillingen indledningsvist at undersøge, hvordan relevante politikere og 

embedsmænd portrætterer Færøernes paradiplomat.  
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DK 

 
2– Danmarks indspil 
 
Forholdet til metropolstaten - både konstitutionelt 

og politisk - er afgørende faktor for paradiplomati. 

Ud fra interviews og udtalelser om Færøernes 

politik over for Rusland kan jeg pege på, om der er 

uoverensstemmelser og spændinger mellem  

Færøerne og Danmark. Færøske politikere kan 

have en interesse i at argumentere for, at det er 

et område under Færørnes kompetence. I 

København kan spillet om definitionen ligeledes gå i begge retninger, dvs. enten kalde 

det for handelspolitik for at placere kompetencen hos Færøerne eller kalde det 

udenrigspolitik for at kræve indflydelse.   

I relationen til Danmark er det relevant at inddrage Wolffs vinkel på pradiplomati, som 

påpeger, at autonomien vil føre egen politik på et område, hvis politikere i autonomien 

ikke mener, at den er godt nok repræsenteret af metropolstaten: ”The degree to which 

autonomous entities will pursue their own ”foreign policy” depens both on their interest 

and opportunity structures, on they way in which they prioritise and on the degree to 

which the central government actually represents the interests of autonomous entities 

abroad”(Wolff 2007, 149). Derfor fokuserer jeg på interviewpersonernes holdning til 

varetagelsen af Færøernes interesser udadtil, og om de vurderer, at det er vigtigt, at 

Færøerne selv varetager disse. Derfor har jeg lagt vægt på Færøernes behov for 

henholdsvis selvrepræsentation og  distancering.  

 
3 – EU’s indspil 

Det sidste hjørne i trekantsmodellen er forholdet  

til EU. Her undersøger jeg om og hvordan  

EU spiller en rolle i færøsk politik over for  

Rusland ved at fokusere på, hvordan EU spiller ind.  

Litteraturen om paradiplomati beskæftiger sig ikke 

meget med, hvordan en supranational enhed 

påvirker dens retning,  og derfor er denne del mere  

empirisk drevet end de andre to delanalyser.  

 

FO 
EU 

DK 

FO EU 
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Denne operationalisering har konkretiseret, hvordan teorierne kan anvendes til at 

undersøge, hvordan Færøernes paradiplomatiske muligheder over for Rusland påvirkes 

af, at Færøerne er indenfor Kongeriget Danmark og udenfor EU.  Delanalyserne kan 

have visse naturlige overlap, aktørerne kan være overlappende, og hele det triangulære 

forhold kan godt være i spil, selvom jeg har forsøgt for overskuelighedens og 

undersøgelsens skyld at adskille aktørerne Danmark og EU.   

3.7 Teoretisk refleksion 

Teoretisk mødte jeg den udfordring, at den paradiplomatiske litteratur var meget 

omfangsrig og ikke fokuseret, og den omfatter mange aktører samt forskellige 

fokusområder.  

Den paradiplomatiske teori mangler et analytisk fokus og framework, som kan vejlede 

en empirisk undersøgelse, og en konsekvens af det er, at jeg derfor selv har udpeget de 

vinkler og hjørner af teorien, som jeg kunne anvende for at besvare min problemstilling.  

 

Selvom de akademiske bidrag til teori om paradiplomati er stigende, så nævner 

teoretikerene også dette fravær af analytisk framework (Criekemans 2010, 

5)(Kuznetsov 2015, 6). Jeg kan tydeliggøre min udfordring ved at henvise til en af 

hovedteoretikerne, der referer til samme udfordring:  

”The litterature suffers from two major weaknesses: the first, and most important, is the 

absence of a general theoretical perspective that can explain how regional governments 

have acquired international agency, and what shapes their foreign policy, international 

relations, and negotiating behaviour, the second lack is a lack of focus on constructing 

general analytical framework that can guide the study of paradiplomacy”(A. Lecours 

2002, 92). 

 

Mit forsøg på at opstille en struktur til mit eget speciale og gøre paradiplomati 

anvendelig kan derfor ses som et resultat af mangler i teorien. Jeg synes dog, at selvom 

jeg har kunnet vælge ud indenfor litteraturen, at jeg så har fundet de vinkler, som var 

nødvendige og relevante for at besvare problemstillingen.  

 

Da den paradiplomatiske litteratur omfatter så mange kvalitativt forskellige aktører, 
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kan teorier om den ene aktør ikke uden forbehold bruges om  andre aktører. 

Udfordringen i dette speciale er, at hoveddelen af den paradiplomatiske teori tager 

udgangspunkt i regioner som substatslige aktører. Disse aktører kan være kvalitativt 

forskellige fra oversøiske autonomier. Jeg har forsøgt at komme denne udfordring i 

møde ved at tage udgangspunkt i den del af studiet, som omhandler autonomier, men 

jeg har også måttet låne fra studier om regioner som f.eks. Skotland og Quebec. Den 

paradiplomatiske teori eller litteratur selv gør ikke meget ud af at forklare forskelle 

mellem enhederne. 

 

  



 45 

KAPITEL 4: METODISKE OVERVEJELSER 

Jeg har igennem hele processen truffet vigtige valg, der har påvirket mit arbejde og 

resultat. Indeværende kapitel omhandler disse valg og endvidere en diskussion af, hvad 

de valg har medført. Først præsenterer jeg specialets videnskabelige udgangspunkt, 

dernæst casestudie som undersøgelsesdesign samt metodologiske overvejelser og 

slutteligt overvejelser omkring specialets validitet, reliabilitet og generaliserbarhed.  

4.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

Specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt er hermeneutisk. Det betyder, at jeg ved 

at benytte den hermeneutiske cirkel kan give det bedst dækkende billede af min case 

ved at forstå vekselvirkningen imellem delene og helheden af analysens område.  

 

Hermeneutikken lægger vægt på, at fordelen ved forstående og fortolkende tilgange er, 

at jeg som forsker kan komme tættere på den sociale virkelighed, som jeg studerer, ved 

at tage udgangspunkt i de involverede personers egen forståelser og fortolkninger 

(Hviid Jacobsen, Lippert-Rasmussen, og Nedergard 2010, 148). Jeg forsøger dog ikke at 

fremstille en endegyldig sand viden om, hvordan forholdet til Danmark og EU spiller ind 

på Færøernes Ruslandspolitik. Her er jeg opmærksom på, at mine resultater kun er et 

billede på én virkelighed, og at virkeligheden afhænger af øjnene, der ser, og derfor vil 

mine resultater være kontekstspecifikke.  

 

Samfundsvidenskaben beskæftiger sig med at fortolke fortolkninger, og det gør jeg også 

i mit speciale. I kraft af fortolkningerne giver de mulighed for at kunne forklare 

forskellige politiske fænomener. Således vil de forståelser, der udledes af min analyse 

ikke være fuldstændig deduktive eller induktive, men i højere grad en forståelsesproces, 

der udgøres af vekselvirkningen imellem den teoretiske ramme og min empiri. I en 

fortolkningsproces skal man forstå, udlægge og anvende, hvilket betyder, at der er en 

tæt relation mellem forståelse og fortolkning.  

 

Hermeneutikken omfatter både en metodologi, der rummer fortolkningsregler for at 

undgå vilkårlige fortolkninger, men også en ontologi, der implicerer grundlæggende 

antagelser om menneskets natur som fortolkende væsen (Hviid Jacobsen, Lippert-

Rasmussen, og Nedergard 2010, 151). Den hermeneutiske cirkel indebærer, at 
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fortolkning er en stadig bevægelse mellem del og heldhed. Jeg ser derfor udsagn i 

forhold til den sammenhæng, det indgår i, mens jeg samtidig kan forstå den bredere 

sammenhæng.  

 

Ontologisk henviser hermeneutikken til, at alle har en forforståelse, som betyder, at jeg i 

mit arbejde med politske fænomener altid vil have en forforståelse – en såkaldt 

erfaringshorisont eller forståelseshorisont af diverse fænomener fra tidligere erfaringer 

(Hviid Jacobsen, Lippert-Rasmussen, og Nedergard 2010, 151)(Ankersborg 2007, 26).  

Forskerens forforståelse af virkeligheden gør, at forskeren både bevidst og ubevidst 

påvirker forskningsobjektet. Det er derfor ikke muligt for mig at undersøge noget uden 

at være en del af den kontekst, jeg undersøger, og således vil jeg ikke være i stand til at 

forholde mig fuldstændigt objektivt til undersøgelsens kilder og resultater. 

Undersøgelsen vil derfor være biased af min egen interesse og forforståelse, hvilket er 

et velkendt problem inden for hermeneutikken. Det har betydning for specialet på 

forskellige måder. For det første kan jeg med min forforståelse ikke helt objektivt 

observere mit undersøgelsesprojekt, og dermed præger og driver jeg specialets analyse 

i en bestemt retning. For det andet kommer min forforståelse også til udtryk i mit valg 

af kilder. Jeg har valgt kilder dels ud fra egen vurdering om, hvilke der er relevante og 

bedst belyser mit emne, dels ud fra en vurdering af, hvilke kilder jeg har adgang til.  For 

det tredje vil den forudfattede forståelse også præge de spørgsmål, som jeg har stillet. 

Dertil kommer at undersøgelsens objekt og kilder påvirker forskerens 

forståelseshorisont som revideres. Denne påvirkning udvider ifølge hermenuetikken 

forskerens forforståelse og skaber en horisontsammensmeltning. Den gensidige 

vekselvirkning og horisontsammensmeltning i den hermenautiske cirkel foregår 

konstant i en uendelig proces (Ankersborg 2007, 27). 

 

Ved at være bevidst om problematikken, udvise åbenhed og have en selvkritisk 

refleksion i min fortolkningsproces kan jeg forsøge at imødegå udfordringen og undgå, 

at den hermeneutiske cirkel bliver til en ond cirkel, hvor mine egne prædannede 

holdninger bliver bekræftet.  
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4.2 Casestudiet som undersøgelsesdesign 

Jeg har valgt at undersøge min problemstilling via et casestudie. Et casestudie kan 

defineres som: ”a strategy of inquiry in which the researcher explores in depth a program, 

event, activity, process, or one of more individuals” (Creswell 2009, 13).   

Et casestudie er altså defineret ved at gå i dybden med et bestemt emne. Fordelen ved et 

casestudie er, at man får et indgående kendskab til det, man undersøger. Casestudier er 

ikke begrænset til en bestemt kvantitativ eller kvalitativ metode, men kombinerer ofte 

forskellige metoder. Ifølge Bryman er et casestudie kendetegnet ved,  at det undersøger 

et fænomens unikke egenskaber(Bryman 2004, 50). Casestudier har ofte som sigte at 

indfange det unikke og er styret af et ønske om at forstå og forklare den specialle case 

(Antoft og Syddansk Universitet 2007, 31–32).   

Det er altså grundigheden, der kan åbne op for casens helt specielle kendetegn, som 

bliver fremævet som casestudiets force, men af flere også som en svaghed. Selvom et 

casestudie muliggør at gå i dybden med en case, er det ikke muligt at afdække og 

studere alle sider af en case, og derfor er det nødvendigt at have en forestilling om, hvad 

der er interessant og ønskværdigt at undersøge.  

 

Selvom det primære mål i dette speciale er at genere ny empirisk viden, er det muligt at 

teoriudvikling kan finde sted (Antoft og Syddansk Universitet 2007, 38–39). Da der 

både mangler viden om paradiplomati under de vilkår, der gælder for Færøerne, og et 

sammenhængende teoretisk framework for at studere problemstillingen, har jeg 

igennem mit empirisk drevne problemstilling også gjort et forsøg på at operationalisere 

teorien i et anvendeligt framework og dermed givet et bidrag teoretisk.  

 

Det fænomen, som studeres i dette speciale, er ikke særlig udforsket, og teorier om 

international politik og landes politik over for et andet eksternt land synes ikke at 

kunne rumme en enhed som Færøerne. Og det som gør min case særlig er at Færøerne 

er del af Kongeriget Danmark, hvor Danmark er medlem af EU, hvor Færøerne står 

udenfor. Jeg finder derfor casestudiet særligt anvendeligt til i dette studie at generere 

empirisk viden, men også at påpege udfordringer i eksisterende teori.  
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4.2.1 Valg af case 

Jeg har valgt Færøernes politik over for Ruslands som min case. Som jeg har 

understreget i mit problemfelt, er denne case god til at illustrere Færøernes 

paradiplomati i en udfordrende tid, hvor relationen mellem Danmark og EU kommer til 

udtryk.  

Der er flere måder at kategorisere typer af cases, men langt de fleste cases er udvalgt, 

fordi de er gode til at illustrere en bestemt problemstilling (Bryman 2004, 51). Således 

er min case udvalgt, fordi den kan illustrere færøsk paradiplomati over for Rusland, og 

hvordan Danmark og EU påvirker denne. Færøernes paradiplomati over for Rusland har 

flere unikke kendetegn, da Rusland inddrager en række specielle forhold, som gør, at 

den adskiller sig fra Færøernes politik over for andre lande. Casen er udvalgt, fordi den 

er eksemplarisk til at vise det komplekse forhold, Færøerne har til Danmark og 

herigennem også til EU. Netop i en tilspidset situation som specialets case og kontekst 

kommer der konfrontatoriske linjer frem, som måske ellers blot ville være skjult under 

overfladen. I denne case bliver positioneringerne tegnet klart op, hvilket ses som en 

styrke. 

4.3 Valg af empiri  

Specialets empiri består primært af kvalitative interviews, men også udtalelser i 

nationalt fjernsyn og radio, samt nyhedsartikler. Det er forskellige typer af empiri. Det 

er derfor nødvendigt at diskutere, hvordan jeg har grebet mine interviews og anden 

empiri an, og med hvilke værktøjer jeg vil læse min empiri. Oversigt over artikler samt 

tv og radioindslag er vedhæftet som bilag 1. Ikke alle artikler og indslag er brugt direkte 

i analysen, men listen fungerer som god hjælp til at danne overblik over hændelserne og 

diskussioner i rækkefølge.  

 

Interviews 

Jeg har valgt at udføre semistrukturerede forskningsinterview, for at spørge ind til 

bestemte emner, men samtidig være åben for nye temaer og vinklinger, som mine 

interviewpersoner pointerer som centrale. Dermed har metoden en eksplorativ 

karakter. Interviewpersonerne spørges ind til deres oplevelse af et bestemt emne, og 

dermed kommer interviewpersonernes egne perspektiver i fokus (Kvale og Brinkmann 

2009, 18–19). Interviewsene er struktureret ud fra en interviewguide, der styrker 
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validiteten og reliabiliteten, omend nogle interviewpersoner lagde mere vægt på nogle 

emner frem for andre. Som jeg arbejdede mig igennem mine interviews, kunne jeg også 

henvise tilbage til tidligere interviewpersoners fokus, og dermed også understrege, 

hvor de var af samme eller forskellige opfattelser. Undervejs har jeg justeret min 

interviewguide i takt med at jeg tilegende mig ny viden. Derfor er tilgangen både 

deduktiv, idet nogle faktorer var svagt opstillet i forvejen fra teorien, og induktiv idet 

strukturen var åben over for oversete emner og faktorer. Dette er del af den 

hermeneutiske cirkel, og hvor de faktorer og emner, der dukker op ved de første 

interviews bliver taget med i de næste interviews. Et eksempel på min interviewguide 

er vedlagt som bilag 3, og transkriberede interviews og lydfiler findes i bilag 5. 

 

Elite og ekspert interview 

Elite- eller ekspertinterviews har været nødvendige i dette speciale. Med denne slags 

interviews blev det muligt for mig at afdække dele af undersøgelsens objekt, der ikke 

umiddelbart fremgår af officielle dokumenter eller anden litteratur, og således kan jeg 

komme et niveau dybere og få eksperternes fortolkning af givne handlinger/fænomener 

og forståelse af et givent område (Kvale 2005, 129–131). Eliteinterview er defineret ved 

sin målgruppe, der har særlig position, og hvor formålet er at indsamle specifikke 

informationer og få adgang til interviewpersonens grundlæggende oplevelse af et emne. 

Dette gælder højtstående embedsmænd, politikere eller personer, som beklæder 

magtfulde stillinger og besidder en viden om specifikke begivenheder eller forhold 

(Bøgh Andersen et al. 2010, 146-150). En udfordring ved disse interviews er dels 

adgangen til dem og dels, at deres magtfulde stillinger kan gøre forholdet mellem 

interviewperson og interviewer asymmetrisk og svært at styre.  

 

Endvidere er jeg opmærksom på udfordringerne ved at danne konklusioner ud fra en 

analyse baseret primært på interviews. Dels er interviewpersonernes udtalelser udtryk 

for deres personlige opfattelse, og de påpegede udfordringer er derfor først og 

fremmest egne perceptioner. Dernæst er det sandsynligt, at politikere og embedsmænd 

bevidst eller ubevidst har deres egen dagsorden, og derfor risikerer jeg, at 

interviewpersonerne og personerne igennem deres officielle udtalelser plejer deres 

egne interesser eller værner om deres parti, holdninger eller arbejdsplads. 
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Interviewpersonerne vil være påvirket af den virkelighed, som de opererer i, og deres 

forståelse af denne virkelighed.  

Derfor kan besvarelser være præget af social desirebility i et forsøg på at fremstå som 

bedre medarbejdere eller politikere, end de reelt er. Den enkelte interviewperson kan 

have interesse i at give enten et mere positivt af sig selv og negativt af andre, hvilket jeg 

har forsøgt at imødekomme ved at interviewe folk fra flere partier og flere ministre.  

 

Jeg har benyttet mig af Kvales kvalifikationskriterier for intervieweren i forbindelse 

med de udførte interviews (Kvale 2005, 152–153).  

Jeg har sendt interviewtransskriberingen til samtlige interviewpersoner, så de har 

muligheden for at genlæse samtalen og godkende transkriberingen. Ikke alle har fundet 

det nødvendigt at tjekke, hvordan de er blevet citeret. Enkelte interviewpersoner 

ønskede små ændringer i citater, som kunne gøre forståelsen mere tydelig og sikre, at 

de ikke blev misforstået, uden at dette ændrede på citaternes indholdsmæssge 

substans. Dette har jeg efterkommet, da jeg ikke har interesse i, at citaterne kan 

misforstås. Enkelte kilder har ønsket at være anonyme i specialet, og dette ønske har jeg 

også imødekommet, og det transskriberede interview og navn er sendt til vejleder. 

Jeg har transskriberet samtlige interviews for at sikre gennemsigtighed i 

analyseprocessen. Inden jeg begyndte min analyse, har jeg opdelt citaterne efter de 

emner, der relaterede sig overordnet til de operationaliseringer, som jeg har forklaret i 

teoriafsnittet.  

 

Offentlige udtalelser 

Da jeg gennemførte mine interviews i Færøerne i maj 2014, var der nogle udvalgte 

interviewpersoner, som ikke var til rådighed i denne periode, og en enkelt aflyste 

interviewet på grund af politisk uro i partiet. Disse personer, som jeg vurderer at være 

centrale, og andre personer, som jeg allerede havde interviewet, har i den efterfølgende 

periode udtalt sig til medier om selvsamme emne.  

Da jeg mener, at disse personer er centrale politikere i netop min case, har jeg medtaget 

deres udtalelser. Det er selvfølgelig ikke det samme at bruge udtalelser i medier, som at 

gennemføre interviews, og deres egen dagsorden kan være mere tydelig, når de skal 

svare eller forsvare sig over for journalister. Når sager bliver skarp stillet op kan det 
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være en mulighed for at se underliggende holdninger og kontraster komme tydeligt 

frem.  

Jeg har brugt officielle udtalelser fra de personer, som jeg allerede havde interviewet, 

fordi de kommer ind på nye vinkler, som jeg ikke har opfanget i mine interviews. 

Situationen mellem Rusland og EU tilspidses yderligere efter gennemførslen af mine 

interviews, hvilket betyder, at udtalelserne kommenterer den yderligere tilspidsede 

situation.  

 

Sprog 

Min empiri er hovedsageligt på færøsk. Jeg har gennemført alle interviews på færøsk, og 

de officielle udtalelser i medierne er også på færøsk samt nyheder fra færøske medier.   

Interviewsene blev foretaget på færøsk, selvom det havde været muligt at gennemføre 

dem på dansk. Det vurderes dog, at det havde større betydning, at interviewpersonerne 

kunne udtrykke sig på deres modersmål end på projektets sprog, således at sprog og 

sprogvalget i mindst mulig grad blev en hindring for ytringerne.  

De interviews, som jeg har transskriberet, har jeg oversat til dansk. 

Interviewpersonerne har dog fået mulighed for at rette i min oversatte version af 

transskriberingen. Jeg har også selv oversat udtalelser fra radioavisen og debat i 

fjernsynet. Disse oversættelser står for egen regning, da personerne ikke har haft 

mulighed for at godkende.   

4.3.1 Udvælgelse af informanter   

Da Færøernes Ruslandspolitik er Færøernes politik over for et andet land og meget 

drevet af eksport, så er der mange relevante personer at interviewe. Jeg har valgt at 

interviewe folk, som besidder stillinger, hvorigennem de har godt kendskab til 

Færøernes politik og specielt til Rusland.  Da det ikke handler om Færøernes officielle 

standpunkt, har jeg forsøgt at få så brede variationer i mine interviewpersoner som 

muligt, og jeg har interviewet ministre, som kan repræsentere Færøernes officielle 

holdning, embedsmænd, som arbejder med russiske relationer, færøkonsulent, der har 

været ansat i det danske Udenrigsministerium, samt nuværende ansætte i 

udenrigsministeriet, repræsentanter for erhvervslivet i Færøerne, politikere i 

oppositionen og i Folketinget. Yderligere information om interviewpersonerne findes i 

bilag 4. Nedenstående er oversigt over de personer, som jeg enten har interviewet eller 
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brugt offentlige udtalelser fra med kort forklaring om baggrund, og hvem de 

repræsenterer.  

 Lagmanden: Kaj Leo Holm Johannesen, regeringsleder, fra Sambandspartiet 

(offentlige udtalelser) 

 Rådgiver i Udenrigstjenesten: Áki Johannesen, rådgiver i udenrigstjenesten i 

Lagmandskontoret og ansvarlig for frihandelsaftale med Rusland (Interview) 

 Handelsminister: Johan Dahl, samhørighedspartiet. Handelsministeren har 

politik område som import og eksport, samt veterinære spørgsmål (interview og 

offentlig udtalelse) 

 Fiskeriminister: Jacob Vestergaard, Fólkaflokkurin (konservative), ansvarlig for 

fiskeriaftale og kvotefordelinger (Interview) 

 Lagtingsmand, formand i udenlandsnævnet og medlem af 

regeringskoalitionen: Jákup  Mikkelsen, Fólkaflokkurin (konservative) 

(Offentlig udtalelser) 

 Lagtingsmand, medlem af regeringskoalitionen, medlem i det 

udenrigssnævnet: Jenis av Rana, Miðflokkurin, midterpartiet (Offentlig 

udtalelse) 

 Lagtingsmand, formand for oppositionsparti: Høgni Hoydal, formand for 

Tjóðveldi, (republikanerne) næstformand i det udenlandsnævnet (interview og 

offentlig udtalelse) 

 Folketingsmedlem: Sjúrður Skaale, MF, Javnaðarflokkurin, 

(socialdemokraterne) (interview og offentlig udtalelse) 

 Konsulent i Fiskeriministeriet Kjartan Hoydal (Interview) 

 Russisk konsul: Árni Dam (Interview)  

 Tidligere færøkonsulent i udenrigsministeriet igennem mange år: Árni 

Ólafsson (Interview)  

 Kilder i det danske udenrigsministerium  (Interview)  

 Direktør for Færøsk industri (vinnuhúsið): Marita Rasmussen (Interview)  

4.3.2 Tidsmæssig indsamling af empiri 

Alle mine interviews blev foretaget i maj og juni 2014, men jeg har også medtaget 

empiri i form af offentlige udtalelser i de efterfølgende måneder fra både de samme 

interviewpersoner og andre politikere. 
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Jeg har valgt at medtage disse i specialet frem for at henvise til dem i en 

perspektivering. Det er dog ikke uden forbehold, at dette kan gøres. I maj måned var 

Færøerne udsat for sanktioner fra EU. EU har iværksat sanktioner mod Rusland på 

grund af Ruslands opførsel i Ukraine og Krim, og interviewpersonerne refererer til 

denne situation, og hvordan den allerede og i nær fremtid kan påvirke Færøernes 

politik over for Rusland. I august og september træder omfattende sanktioner i kraft 

både fra Ruslands og EU’s side, som resulterer i Lagmandens rejse til Moskva i 

september. Efterfølgende er der debat på den færøske og danske politiske scene og i 

internationale medier. Dette speciale ser konteksten som overordnet den samme over 

tid, men hvor situationen er tilskærpet i de efterfølgende måneder. Efter hvert citat 

noterer jeg også hvilken måned, så det er tydeligt, hvornår det er blevet sagt.  

4.4 Specialets validitet, reliabilitet og generaliserbarhed  

Specialets validitet omhandler sammenhængen mellem opgavens empiri og konklusion, 

og hvorvidt det indsamlede materiale er dækkende til at underbygge de dragne 

konklusioner(Bryman 2004, 28). Jeg ønsker at svare på en problemstilling om 

Færøernes paradiplomati over for Rusland og Danmarks og EU’s indvirkning på denne. 

Dette er en omfangsrig problemstilling, som kræver flere afgrænsninger samt en 

præcision af, hvordan dette kan undersøges empirisk. Med dette in mente giver mit 

speciale kendskab til, hvordan Danmark og EU er faktorer, der påvirker Færøernes 

paradiplomati over for Rusland. Jeg mener, at min empiriindsamling giver et godt 

grundlag for de konklusioner, jeg drager, men jeg er klar over, at jeg arbejder med et 

omfattende felt, hvor dette speciale kun kan dække et lille område. Desuden kan det 

være en metodisk begrænsning, at jeg foretager et single case studie, hvor der ikke er 

noget at sammenligne med som ellers kunne validere mine resultater.  

Mine konklusioner er bakket op af forskellige interviewpersoner, og de interviewede 

dækker over centrale politikere fra væsentlige partier, relevante embedsmænd samt 

erhvervsliv. Materialet dækker derfor over centrale variationer i populationen.  

 

Specialets reliabilitet dækker over, om en gentagelse af studiet ville opnå samme 

resultater. Her fokuseres især på, om det, der måles, er stabilt, og således ikke 

forskelligt på forskellige tidspunkt (Bryman 2004, 28). I mit speciale undersøger jeg 

hvordan Færøernes paradiplomati over for Rusland, påvirkes af, at Færøerne er 
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indenfor Kongeriget Danmark og udenfor EU. Var konteksten ikke den samme, er det 

muligt, at resultatet også var anderledes, og jeg har tidligere anerkendt, at denne 

undersøgelse er kontekstspecifik. Det betyder, at var denne konflikt mellem EU og 

Rusland ikke, så ville det jo nok alligevel være en særlig situation for Færøerne, men 

nok ikke i samme grad. Desuden skulle sådan en situation opstå igen, kunne 

interviewpersonerne se i ”bagspejlet” og formulere sig anderledes.  

 

Generaliserbarhed går ud på, i hvor høj grad et studie kan generaliseres. Min case er ret 

unik i dens kombination af dens kontekst, og vil ikke direkte kunne generaliseres til 

andre cases.  

Casestudiets grundighed kan åbne op for casens helt specielle kendetegn, som bliver 

fremhævet som casestudiets force, men af flere også ses som en svaghed. Casestudier 

bliver således ofte kritiseret for at producere viden, som ikke kan generaliseres(Bryman 

2004, 52). Kritikken hænger sammen med, at et casestudie ofte beskriver én bestemt 

kontekst på ét bestemt tidspunkt. Ifølge Flyvbjerg begrænser dette dog ikke 

mulighederne for at kunne generalisere studiet under visse forudsætninger(Flyvbjerg 

2010). Han argumenterer for, at det netop er den kontekstafhængige viden, der er 

værdifuld, og kan give indblik, der kan have bredere relevans, så længe man er refleksiv 

om sine valg og studiets begrænsinger(Flyvbjerg 2010). 

Flere undersøgelser af ikke-suveræne enheders internationale engagement og af 

oversøiske autonomier vælger et komparativt design, hvor flere enheder sammenlignes. 

Hermed sættes fokus på de enkelte enheders muligheder og begrænsninger. Jeg går i 

dybden med en enhed. Det betyder ikke, at mine resultater ikke er interessante i andre 

sammenhænge. Selvom specialet er et empirisk drevet casestudie, hvor der ikke er 

andre studier at sammenligne med, så kan specialets konklusion have betydning og 

relevans udover at sige noget om sig selv. Færøernes politik over for Rusland er både en 

selvstændig problematik og noget helt specielt under den usædvanlige omstændighed, 

at der pågår en udvikling i relationen mellem Rusland og EU, imens dette speciale bliver 

skrevet. Specialet vil således kunne åbne op for overvejelser om en lignende kontekst, 

hvor vilkårene er de samme, og det kunne være Færøernes paradiplomati over for et 

andet ikke-EU land.  
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DK 

EU 

KAPITEL 5: ANALYSE – FÆRØERNES RUSLANDSPOLITIK 

 

I specialets analyse vil jeg knytte min empiri sammen med min teori om paradiplomati 

igennem det analytiske triangulære framework, som jeg har opstillet og 

operationaliseret i teoriafsnittet. Analysen er delt op i tre dele.  

I første analysedel undersøger jeg variationer af forståelser af Færeørnes kompetencer 

og udenrigspolitik, når det angår Rusland. Dernæst vendes blikket mod Danmark, hvor 

jeg undersøger, om hvordan det spiller ind på Færøernes paradiplomati over for 

Rusland, at Færøerne er del af Kongeriget Danmark, herunder om der er spændinger i 

forholdet til Danmark omkring Færøernes Ruslandspolitik og hvordan det præger 

Færøernes politik. I tredje delanalyse fokuseres på, hvordan EU er med til at påvirke 

Færøernes paradiplomatiske muligheder over for Rusland. For hver delanalyse 

markeres et område på trekantsmodellen, for at vise visuelt, hvor i analysen jeg 

befinder mig.  

5.1 Første analysedel – Færøernes politik over for Rusland 

I denne indledende delanalyse undersøger 

jeg, hvordan færøske politikere, samt færøske 

og danske embedsmænd belyser Færøernes 

internationale politik over for Rusland, og 

hvad der er kernen i Færøernes 

internationale politik.  

5.1.1 Færøernes diplomati 

Igennem mine interviews bliver der hyppigt refereret til Færøernes juridiske eller 

konstitutionelle kompetencer, men også til Færøernes faktiske kompetencer.  

Handelsministeren i Færøernes siger således:   

 

”Udenrigs- og forsvarspolitik er generelt et ret tungt område, og derfor er det fint bare at 

lade Danmark tage sig af det, som vi alligevel ikke har så stor interesse i… det som hedder 

økonomisk diplomati, ja der er vi selv aktive og laver tingene selv... det er jo 

udenrigsområde, en aftale med Rusland, og det skal vi selvfølgelig selv lave, og det er 

meget godt, at vi har en ordning, som er så fleksibel og ingen blander sig”. Og senere i 

interviewet: ”…altså et er forsvarspolitik, men når det kommer til handelsrelationer og 

 

FO 
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fiskeriaftaler, der ved vi bedre end de, som forvalter vores generelle forsvars- og 

sikkerhedspolitik…” 

                                 Handelsminister, Johan Dahl, maj 

 

I ovenstående citater tilkendegiver Handelsministeren, at Færøerne fører aktivt 

økonomisk diplomati, og det er interessant, at han understreger, at Færøerne ikke har 

forsvars- og sikkerhedspolitik, men at Færøerne har handelspolitiske relationer og 

økonomisk diplomati over for Rusland, som han påpeger er et udenrigsområde. Dermed 

kan citatet være tegn på, at han ønsker ikke at koliderer med det faktum, at Færøerne er 

underordnet dansk udenrigspolitik, men samtidig understreger han at færøsk 

handelspolitik også har diplomatisk udenrigspolitisk karakter. 

Ifølge Handelsministeren er det helt i orden, at Danmark varetager forsvars- og 

sikkerhedspolitikken, da Færøerne alligevel ikke er så optaget af denne, men at 

forsvars- og sikkerhedspolitik er forskellig fra udenrigspolitik. Overtagelsesloven fra 

2005 fastslår, at Færøerne ikke kan overtage politikområdet ”udenrigs-, sikkerheds- og 

forsvarspolitik”, da det tilhører rigsmyndighederne og altså den danske regering, men 

citatet vidner om, at der skelnes mellem udenrigspolitik og så sikkerheds- og 

forsvarspolitik.  

Danmark varetager den generelle forsvars- og sikkerhedspolitik, mens Færøerne 

varetager fiskeri- og handelspoltikken, som Færøerne ifølge Handelsministeren ved 

mere om end Danmark. Han peger på, at Færøerne varetager udenrigshandel, som han 

kategoriserer som et udenrigsområde men benævner økonomisk diplomati. Dette 

afspejler netop paradiplomati-teoriens vinkel om opslitningen af det udenrigspolitiske 

område, og at international handel kan have udenrigspolitisk karakter i mere end bare 

den udenlandske dimension.  

 

I slutningen af interviewet kommer Handelsministeren ind på, at det varierer hvornår 

et område opfattes at have udenrigspolitisk karakter. Hans eksempel er ikke fra 2014, 

og konteksten har derfor ikke været den samme, men jeg synes den tydeliggør nogle 

elementer, der har værdi for analysen: ”… jeg besøgte for eksempel chefen i Gazprom, …, 

jeg tror det endte på ministerniveau i Bruxelles, at jeg havde mødtes med Gazprom alene 

uden dansk tilstedeværelse eller accept. Der skal Færøerne egentlig cleare det med det 

danske udenrigsministerium. Så selvom det er rent industrielt område, så er det ikke altid 
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Danmark ser det sådan, hvor de måske mere har set det som en minister skal af sted til 

Rusland.”         Handelsminister, Johan Dahl, maj 

 
Ifølge den udenrigspolitiske fuldmagtslov skal Færøerne orientere Danmark om de 

udenrigspolitiske aktiviteter. Ovenståence citat tyder på, at Handelsministeren var 

overrasket over, at også hans aktiviteter skulle meddeles Danmark, selvom hans rejse 

ifølge ham ikke havde udenrigspolitisk karakter. Det tyder på, at Danmark har en anden 

tilgang til Færøernes udenrigspolitiske engagement, hvor Handelsministeren ikke 

kategoriserede rejsen som udenrigspolitisk. Det er dog tvetydigt, fordi 

Handelsministeren mener, at færøsk handel med Rusland har udenrigspolitisk karakter. 

Det kan derfor også betyde, at skelner mellem traditionel udenrigspolitik og færøsk 

handelspolitik, som han og andre interviewpersoner forstår som Færøernes reelle 

udenrigspolitik.  

 

I Lagmandens kontor støttes der op om synspunktet, at Færøernes ”core-business” er 

økonomisk diplomati. Rådgiveren forklarer, at politikken over for Rusland ikke er en 

samlet Ruslandspolitik: ”(…) Men selvfølgelig er der en Ruslandspolitik alligevel, man 

ønsker jo en frihandelsaftale med Rusland og at have så gode forbindelser til Rusland som 

muligt…. Vores internationale politik er at skabe så gode forbindelser og forhold som 

muligt til lande med markeder, og forsvarspolitik er vi ikke så optaget af, den tager 

Danmark sig af”.    

Rådgiver i udenrigstjenesten, Áki Johansen, maj  

 

I oventående citat fremgår det, at Færøernes politik over for Rusland ikke er forbundet 

med forsvarspolitik, men dog med Færøernes internationale politik, som har fokus på at 

skabe gode forbindelser til lande med markeder. Det interessante er, at han 

kategoriserer Færøernes Ruslandspolitik under ”international politik”, og at denne 

handler om at have gode forbindelser til Rusland, primært ud fra et økonomisk 

synspunkt. Det stemmer overens med forventningerne fra den paradiplomatiske teori, 

hvor Criekemans understreger, at politikere og embedsmænd fra autonomien eller 

substaten typisk kategoriserer deres politik udadtil for international politik. Det er 

svært at vurdere, hvorfor interviewpersonerne bruger forskellige begreber om 

Færøernes politik udadtil, men en årsag kan være, at der er en konstitutionel 
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begrænsing, der forhindrer dem i at kalde deres Ruslandspolitik for udenrigspolitik. Det 

kan også være, at rådgiveren også er af den holdning, at det faktisk ikke er 

udenrigspolitik, da Færøerne ikke er en selvstændig suveræn aktør indenfor 

udenrigspolitik.  

 

Længere inde i interviewet peger rådgiveren i Udenrigstjenesten på udviklingen 

indenfor Færøernes udenrigspolitik:  

”… vi har først for ikke så lang tid siden set udenrigspolitik i rigtig eller halv-rigtig 

forstand, blive ført af færøske politikere og også af den færøske administration… i 2005 får 

vi den udenrigspolitiske fuldmagtslov, og begynder at føre mere og mere udenrigspolitik i 

Færøerne. Man starter der for alvor at tænke mere geopolitisk og geostrategisk, som man 

næsten ikke har gjort inden.”  

   Rådgiver i udenrigstjenesten, Áki Johansen, maj  

 

Ovenstående citat vidner om, at Færøerne er begyndt at tænke udenrigspolitisk efter 

den udenrigspolitiske hjemmelovs indførelse, men han kalder det alligevel for 

udenrigspolitik i ”halvrigtig” forstand, hvilket antyder, at selvom Færøerne fik 

myndighed til at forhandle og lave aftaler med tredjelande, så er der begrænsninger, 

som gør, at han ikke vil kalde det for rigtig udenrigspolitik.  

Han tilføjer, at ”…selvom vi ikke har tænkt det helt så meget igennem, er det økonomisk 

diplomati, som vi gør - kun. Men også at knytte politiske forbindelser. Man ønsker jo 

økonomisk vækst…. Så det vi gør er økonomisk diplomati og forbedrer og optimerer 

livsgrundlaget i Færøerne, det er at skaffe arbejdspladser, skaffe økonomisk vækst, alt det 

her hænger jo sammen”.  

                               Rådgiver i udenrigstjenesten, Áki Johansen maj  

 

Her er der igen en tilkendegivelse af, at Færøerne fører økonomisk diplomati, men også 

f.eks knytter politiske forbindelser, som han ikke ser begrænset til økonomiske 

diplomati. Han viser i dette citat, hvordan Færøernes paradiplomatiske indsats direkte 

hænger sammen med det formål at sikre økonomisk vækst, hvilket igen hænger 

sammen med økonomisk diplomati.  
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Færøerne og Rusland har samarbejdet om fiskeri i næsten 40 år, og parterne har hvert 

år forhandlet indholdet af fiskeriaftalen. Færøernes fiskeriminister har derfor ikke 

overraskende en anden vinkel på, hvad kernen i Færøernes politik over for Rusland er, 

samt hvad der er Færøernes udenrigspolitik: 

  

”Den virkelige udenrigspolitik for Færøerne vedrører fiskeriområdet. Resten er sådan 

noget underligt hjemmestyre-noget. Fordi aftaler på fiskeriområdet - i hvert fald 

kyststatsaftaler og aftaler med andre lande - er aftaler, som Færøerne laver suverænt. 

Derfor var og er den virkelige færøske udenrigspolitik at samarbejde direkte med andre 

lande. Det var den faktiske udenrigspolitik, alt andet var via Danmark… så fiskeriområdet 

er det område, der har den reelle udenrigspolitik, når man hedder Færøerne”.  

                Fiskeriminister, Jacob Vestergaard, maj  

 

I ovenstående citat tilkendegiver fiskeriministeren, at Færøernes rigtige udenrigspolitik 

er der, hvor aktøren er suveræn, selv forhandler og er i kontakt med andre lande, og 

derfor er fiskeripolitikken Færøernes rigtige udenrigspolitik. Han henviser til andre 

anliggender under lagmandens kontor, som er bundet af de konstitutionelle 

begræsninger. Udlægningen af fiskeripolitik som Færøernes ”faktiske” udenrigspolitik 

sætter spørgsmåledstegn ved, hvad udenrigspolitik egentlig er. Er det når landet har 

begrænsede kompetencer på områder, som nærmer sig udenrigspolitiske emner? Eller 

er det der, hvor de nationale interesser ligger, og hvor landet suverænt varetager 

området?  

 

Denne differentering mellem forskellige typer af udenrigspolitik kommer også til udtryk 

i interviewet med tidligere færøkonsulent i Udenrigsministeriet: ”Færøerne har som 

bekendt ingen kompetence, når det gælder den ”store” udenrigspolitik, geopolitikken. Skal 

man tale om en færøske udenrigspolitik, så vil det dreje sig om konkret 

interessevaretagelse, nemlig fiskeri, havmiljø samt handel. Så hvad man kan kalde 

udenrigspolitik vil være meget orienteret efter fiskeripolitikken i Færøerne… så man kan 

sige, at den færøske fiskeriminister sidder på en tung post, fordi hvad er færøske 

udenrigspolitiske interesser udover fiskeri og handel?”  

                     Tidl. Færøkonsulent, Árni Ólafsson, juni 
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Igen er det en tilkendegivelse af, at den ”store” og overordnede udenrigspolitik, som her 

forstås som geopolitik er under dansk kompetence, men der er visse antydninger af, at 

Færøerne fører en udenrigspolitik, som er ”konkret interessevaretagelse”. At kalde 

Færøernes politik for udenrigspolitik er ikke helt oplagt, men han argumenterer dog, at 

de færøske udenrigspolitiske interesser handler om handel og fiskeri.  

 

En af Færøernes to folketingsmedlemmer siger således: ”Der har været en potentiel 

konflikt mellem dansk udenrigspolitik og færøsk udenrigspolitik, som jo er færøsk 

handelspolitik og fiskeripolitik, som også har været gjort i dansk navn”. ”Handelspolitik er 

udenrigspolitik. At handle med andre lande er en type politik, det er da klart. Vi har haft 

åbent og godt forhold til både Sovjet og Rusland” og senere i interviewet: ” ”Reelt har vi 

udenrigspolitik i Færøerne, selvom vi ikke formelt har den, specielt når det gælder 

økonomisk diplomati” 

                     MF, Sjúrður Skaale, maj  

 

Sjúrður Skaale er derfor af den opfattelse, at færøsk udenrigspolitik er færøsk handels 

og fiskeri-politik. Han understreger den udenrigspolitiske dimension i Færøernes 

handel med Rusland. Og selvom Færøerne har den udenrigspolitiske fuldmagtslov fra 

2005, så er Sjúrður Skaale af den opfattelse, at Færøerne ikke har nogen formel 

udenrigspolitik. 

 

Den udenrigspolitiske fuldmagtslov fra 2005 er den lov, der viser, hvad Færøerne har 

ret til udenrigspolitisk, som forklaret i det redegørende kapitel 2. Derfor er den 

uundgåeligt en del af diskussionen, når snakken falder på Færøernes udenrigspolitik. 

Folketingsmedlemmet Sjúrður Skaale omtaler den således, og sammenligner loven fra 

2005 med et hegn:  

” Jeg mener ikke, at loven har ændret noget. … der står, at man skal f.eks. sige til inden 

forhandlinger, sige til inden møder og Danmark skal godkende resultatet osv. Forestiller vi 

os, at man har fået et landområde og der var ikke noget hegn, nu har man sat hegnet der, 

hvor man var kommet til, … tidligere kunne man presse grænsen længere og længere ud 

ved bare på ren forståelse, så det er nu meget tvivlsomt med den lov. Den stadfæster, at vi 

har bred hjemmel i nogle tilfælde, men den siger også hertil og ikke længere, og jeg ved 
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ikke hvor godt det er. Nu kan man så sige, at Danmark ikke kan flytte hegnet længere ind, 

men Færøerne kan dårligt flytte det længere ud”.                                             MF, Skaale, juni 

 

Sjúrður Skaales opfattelse af loven kan forstås som, at Færøerne bliver mere og mere 

udenrigspolitisk engageret. Fra Danmarks side kommer den udenrigspolitiske 

fuldmagtslov, som blot bekræfter en hjemmel,  som Færøerne ifølge Skaale allerede 

havde i forvejen i praksis. Om loven fra 2005 er et tilbage- eller et fremskrift er derfor 

svært at konkludere, da nogle punkter er fremskrift og andre punkter ses som 

tilbageskridt.  

5.1.2 Delkonklusion  

Denne indledende delanalyse har vist, at færøsk politik over for Rusland både handler 

om udenrigspolitik, handelspolitik og fiskeripolitik, og at der er forskellige vinkler på, 

hvad egentlig er færøsk udenrigspolitik. Når interviewpersoner kategoriserer 

Færøernes udenrigspolitik som ”international politik” og udenrigspolitik i ”næsten 

rigtigt forstand”, og handels- og fiskeripolitik som Færøernes faktiske, virkelige og 

reelle udenrigspolitik tyder det på, at de ser Færøernes poliitk over for Rusland som 

udenrigspolitik i en eller anden forstand, men at de samtidig er klare over, at Færøerne 

ikke juridisk har kompetencer til at føre selvstændig udenrigspolitik og det 

udenrigspolitiske område ikke er et overtaget område af færøske myndigheder. Selvom 

Færøerne har den udenrigspolitiske fuldmagtslov fra 2005, som giver Færøerne 

myndighed til at forhandle og indgå aftaler, så synes den ikke at have afgørende 

betydning.  

 

Denne delanalyse har undersøgt forskellige meninger om, hvilken kategori Færøernes 

politik over for Rusland falder inden for. Der er ingen tvivl om, at Færøernes 

hovedfokus ligger på fiskeriet, og specielt at få afsat fisken på markeder for at sikre 

økonomisk velstand i Færøerne, og hvilket kaldes økonomisk diplomati.  

Økonomisk diplomati handler primært om handel frem for udenrigspolitik. Men når 

diplomati bruges i forbindelse med nationale interesser, nærmer det sig 

udenrigspolitik. Derfor kan det anses, som et velvalgt kompromis at kalde Færøernes 

politik over for Rusland for økonomisk diplomati, uden at kalde det udenrigspolitik per 

se.  
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Den paradiplomatiske teori tager udgangspunkt i, at det udenrigspolitiske område er 

delt i flere områder, hvilket tydeligt ses i denne analyse. Færøernes politik over for 

Rusland dækker over flere politikområder, som alle har udenrigspolitiske dimensioner.  

 

5.2 Anden delanalyse – Kongeriget Danmarks indspil 

 

I denne delanalyse vender jeg blikket mod Danmark. 

Jeg  ser indledningsvist på, om der er spændinger 

mellem Danmark og Færøerne i forbindelse med 

Færøernes politik over for Rusland. Dernæst 

analyserer jeg, hvordan det påvirker Færøernes 

paradiplomati, at Færøerne er indenfor Kongeriget 

Danmark. Denne delanalyse er i tre underafsnit og 

slutter med en delkonklusion.  

 

5.2.1 Modstridende interesser inden for Kongeriget Danmark 

”Jeg gjorde det, som jeg skal gøre. Jeg skal pleje Færøernes interesser - ikke 

Danmarks eller EU’s interesser. Jeg skal varetage vores interesser, og det er 

mit ansvar. Danskerne i Folketinget skal varetage deres interesser og deres 

handelspolitik.” 

                           Lagmanden, sep (Thomsen 2014a)  

 

Færøernes Lagmand understreger i ovenstående citat, at Danmark skal holde ”fingrene 

væk” fra Færøernes handelspolitik og varetage egne interesser. Billedet af, at det er den 

danske regering, som varetager rigets samlede udenrigspolitik, kan virke fjernt fra 

oventående udmelding, og Lagmandens udmelding tyder på, at han ikke ønsker 

indblanding fra Danmark.  

Hvor et politikområde hører hjemme kan afgøre, hvilken myndighed der er den rigtige.  

 

I det danske udenrigsministerium erkendes det, at Færøernes handelspolitik over for 

Rusland ligger tæt på udenrigspolitik:  
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“Set med færøske øjne, er relationerne, som Færøerne har med Rusland og Ukraine nok 

først og fremmest af handelspolitisk karakter… Men det er klart, at der hurtigt kan opstå 

overlap mellem handelspolitikken og udenrigspolitikken og dermed gråzoner i forhold til, 

hvornår det går fra at være et færøsk anliggende til at blive et dansk anliggende. Danmark 

varetager jo udenrigspolitikken… ” 

                                                        Kilde i det danske udenrigsministerium, maj

  

Med ovenstående udtalelse understreges, at Færøernes politik over for Rusland først og 

fremmest er af handelspolitisk karakter. Så længe der kun er tale om handelspolitik 

talen, er der intet i klemme mellem de to lande, da fordelingen af kompetencer og 

udenrigspolitikken ikke bliver udfordret. Men kildens udtalelse er også en 

tilkendegivelse af, at der hurtigt kan opstå overlap og gråzoner mellem handelspolitik 

og udenrigspolitik, hvilket er interessant, fordi det så kan blive et spørgsmål om, hvilken 

myndighed, der så skal ind over processen. Derfor kan citatet også pege i retning af, at 

Færøernes Ruslandspolitik også rører ved udenrigspolitik, selvom kilden understreger, 

at det nok først og fremmest er handelspolitik. I paradiplomatisk teori forholdet mellem 

mikroenheden og metropolstaten kan det være en udfordring for begge regeringer, at 

metropolstaten ønske at tale med én stemme på den internationale scene,  (A. Lecours 

2002, 92), og som vi ser her kan de tyde på, at den danske stat taler med to stemmer 

over for Rusland, nemlig både i kraft af sig selv sammen med EU landene og igennem 

Færøerne, hvilket kan ses som en udfordring for en sammenhængende national 

udenrigspolitik. Derfor ville det være naturligt, at Danmark ser med skepsis på 

Færøernes opførsel i udlandet, og derfor som det mindste forsøger at have kontrol med, 

hvad Færøerne foretager sig.  

 

I Folketinget sætter nogle folketingsmedlemmer spørgsmålstegn ved Færøernes politik 

og ageren i Rusland – helt konkret i tilfældet omkring Lagmandens rejse til Rusland i 

september 2014. Der er flere elementer ved rejsen til Moskva, som er med til at sløre 

grænsen mellem handels- og udenrigspolitik. Lagmanden ønskede som nævnt at få en 

skriftlig bekræftelse på, at Færøerne ikke var omfattet embargoen, at få fjernet færøske 

virksomheder fra en rød liste, at tale om status på frihandelsaftale og om den 

repræsentation, Færøerne er ved at åbne i Moskva. At Lagmanden selv tog til Moskva, 
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kan understrege den diplomatiske vægtning af rejsen, og på mødet tager han afstand fra 

EU’s boykot mod Rusland(Waag Dam 2014). 

 

Helle Løvgren, færøordfører for Radikale Venstre har til færøsk fjernsyn sagt, at hun 

mener, at rejsen har udenrigspolitisk karakter, og at Lagmanden i stedet burde have 

sendt en embedsmand (Joensen 2014a). Hun tilføjer yderligere, at Færøerne burde have 

haft en dialog med udenrigsministeriet inden(Thomsen 2014a). 

Den danske udenrigsminister kommer med en noget mindre dømmende udtalelse:  

 ”Jeg synes, det er fair, at når Færøerne ikke er medlem af EU, at man så fastholder sin 

eksport til Rusland. Det gør andre lande, som ikke er ramt af Ruslands boykot, jo også. Men 

jeg vil også gøre opmærksom på, at det er EU's opfattelse og også dansk opfattelse, at man 

selvfølgelig ikke skal udnytte situationen for at rane markedsandele fra de lande, der er 

omfattet af boykotten. Det er en balancegang… Jeg har ikke noget ønske om at hæve mig 

til overdommer for færøsk politik, det har jeg tillid til, at færøske politikere kan klare selv 

(Lindenskov 2014a). 

 

Den danske udenrigsminister siger her, at han ikke vil gøre sig til overdommer for 

fæsøk politik, hvilket stemmer godt overens med Lagmandens tidligere citat, om at 

Færøerne og Danmark er to forskellige aktører. Udenrigsministeren ville nok kunne 

hæve sig over færøsk udenrigspolitik, da han formelt set jo er udenrigsminister for hele 

Danmarks Rige. Citatet peger i retning af, at der fra hans side vises forståelse og tillid til 

de færøske politikere, og at det er noget, som Danmark ikke har tænkt sig at blande sig i. 

Dermed afviser han også, at Færøerne gør noget, som de ikke har ret til.  

Alligevel kan udtalelsen forstås som en subtil advarsel om, at der er en grænse, og at 

Danmarks holdning er i takt med EU’s, og at man selvfølgelig  ikke skal gennemføre en 

offensiv i Rusland og udnytte situationen. Denne advarsel kan antyde, at der er visse 

spændinger mellem landene i forhold til Færøernes paradiplomati over for Rusland, 

men at den danske udenrigsminister alligevel forstår Færøernes særlige situation.  

 

Fra Finn Sørensen fra Enhedslisten, som er i oppositionen i Folketinget, lyder det noget 

skarpere, da han kommenterer således på Lagmandens udtalelser: 
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”Lagmanden benytter den lejlighed til at komme med nogen helt forkastelige udtalelser i 

forhold til de sanktioner, som Rigsfællesskabet har iværksat over for Rusland på grund af 

Ruslands overgreb i Ukraine(Thomsen 2014a).  

 

Det er interessant, at Finn Sørensen påpeger, at de sanktioner, som den danske regering 

har iværksat over Rusland, skal være iværksat på vegne af hele Rigsfællesskabet og 

dermed også Færøerne. Finns udtalelse åbner op for spørgsmålet om Danmarks 

udenrigspolitik over for Rusland, som formelt set gælder for hele Rigsfællesskabet, kun 

er afgrænset til Danmark og ikke inklusiv Færøerne (og Grønland). Det er uomtvisteligt, 

at Danmark har taget afstand fra Ruslands opførsel i Ukraine, deltager i EU’s sanktioner 

mod Rusland og er omfattet af Ruslands sanktioner mod EU. Men den danske regering 

har ikke offentliggjort, om linjen mod Rusland er lagt på vegne af hele Kongeriget, eller 

om det kun gælder for den del af Kongeriget, som er medlem af EU. Det ville skabe 

spændinger mellem Færøerne og Danmark, hvis udenrigsministeren på vegne af den 

danske regering udtalte sig om, at linjen over for Rusland var på vegne af hele riget. 

Omvendt ville det også skabe stor diskussion i Folketinget, hvis Danmarks 

udenrigsminister meddelte, at Danmarks udenrigspolitik ikke længere var gældende for 

hele riget men kun for den del af Danmark, der var medlem af EU. Den manglende 

omtale og diskussion herom kan også i sig selv være et tegn på en pragmatisk tilgang, 

hvor Udenrigsministeren ikke udpensler, hvordan han ser på det, og dermed også 

undgår at smide brænde på bålet i såvel Danmark som i Færøerne.  

 

Færøernes Lagmand afviste på det hårdeste, at hans rejse til Moskva havde 

udenrigspolitisk karakter. Men da Lagtinget i december 2013 vedtog at åbne en 

repræsentation i Moskva, meddelte han, at det var ”en helt stor politisk dag for færøsk 

udenrigspolitik” (Holm Johannesen 2013). Folketingsmedlemmernes udtalelser falder 

ikke i god jord hos Lagmanden, og han tilføjer i nationalt fjernsyn i september i samme 

udsendelse, som folketingsmedlemmernes udtalelser blev bragt:  

”At danske folketingsmedlemmer har en mening om, om jeg tager på en rejse eller ej,  

betyder ikke, at det som de siger er rigtigt alligevel…. fordi de har netop i et år boykottet 

os, og der var det handelspolitik, der var det ikke udenrigspolitik. Men nu når det er et 

boykot den anden vej, så er det pludselig udenrigspolitik. ..  

                Færøernes lagmand, sep. (Thomsen 2014a)  
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Det tyder på, at den færøske lagmand er under et vist pres og føler sig fanget i en kamp 

om definitioner. Han tilskriver rejsen at være af praktisk karakter og beskylder de 

danske folketingsmedlemmer for at bruge termen ”udenrigspolitik” alt efter om det 

passer deres egen dagsorden, og henviser til boykottet fra EU (inklusiv Danmark) mod 

Færøerne, hvor danske folketingsmedlemmer kaldte det handelspolitik og ikke 

udenrigspolitik. Hans reaktion er dog kun rettet mod de to folketingspolitikere og ikke 

udenrigsministeren.  

Senere kommer der alligevel en tilkendegivelse fra Lagmanden, der udtaler, at 

handelspolitik og udenrigspolitik smelter sammen (Levring 2014).  

Det ene færøske folketingsmedlem er af den opfattelse, at Danmark officielt holder lav 

profil om Færøernes ageren over for Rusland, fordi Danmark nok er kommet under pres 

fra EU, og han tilføjer, at “... nogengange kommer vores handelspolitiske hjemmel på tværs 

af dansk udenrigspolitik, og da er mit krav til den danske regering: Lad os have det i fred, 

selv om det kommer på tværs. Selvom jeg synes, at det som [lagmanden, red] gjorde, var 

helt forkert, så skal vi holde fast i, at vi har den fulde ret til at gøre det. Danskere skal ikke 

forhindre os i at gøre det, fordi så trænger de sig ind på vores handelspolitiske hjemmel. 

Og det kan de ikke gøre”.                                            MF, Sjúrður Skaale, okt (Thomsen 2014a) 

Sjúrður Skaale peger her på, at selvom færøsk handelspolitik går på tværs af dansk 

udenrigspolitik over for Rusland, så hverkan kan eller skal Danmark trænge sig ind på 

færøsk handelspolitik.  Selvom Sjúrður Skaale ikke er enig i Lagmandens ageren, er det 

tydligt i ovenstående citat, at han ligesom Lagmanden synes, at danske politikere ikke 

skal blande sig. Han påstår, at Danmark ikke kan trænge sig ind på Færøernes 

handelspolitik, hvilket åbner op for spørgsmålet om dansk udenrigspolitik rent juridisk 

kan trumfe færøsk handelspolitik.  

Ifølge den tidligere færøkonsulent i Udenrigsministeriet lyder det således: ”Helt 

principielt og generelt, hvis det kommer til sammenstød eller konfrontation, må færøsk 

handelspolitik vige efter Kongerigets overordnede storpolitiske (geopolitiske) interesser. 

På den anden side er det forståeligt, at danske myndigheder ikke har interesse i at lade det 

komme til sammenstød…”                 Tidl. Færøkonsulent, Árni Ólafsson, nov 2014 
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Ifølge ovenstående citat, er det juridisk sådan, at færøsk handelspolitik ville vige for 

dansk udenrigspolitik, men den tidligere færøkonsulent peger også på, at der er forskel 

på, hvad Danmark har ret til, og hvad Danmark ønsker at gøre, og ifølge ham, har den 

danske regering ikke politisk interesse i, at der opstår sammenstød.  

Danmark eksporterer stadig til Rusland i det omfang, de kan, og fødevareproducenterne 

er ikke glade for den russiske embargo, som rammer danske varer. Derfor er det også 

urealistisk, at Danmark ville lade det komme til konfrontationer, med mindre Danmark 

skulle vælge at selv stoppe sin eksport til Rusland, og så langt har situationen ikke 

udviklet sig.  

 

 ”At danske myndigheder i denne situation ligefrem skulle have pålagt færingerne at 

indføre samme tiltag som EU, for at være solidariske med EU og dermed blive ramt af 

russiske tiltag, er ret utænkeligt. Specielt ikke i lyset af EU tiltagene imod Færøerne i 

forbindelse med silde- og makrelstriden. Der kan Færøerne påvise, at Danmark, som 

Færøernes beskytter imod verdenssamfundet, ikke ville, turde eller kunne forhindre EU i at 

sætte handelstiltag i værk (mod Færøerne, red), som i omfang var meget større og hårdere 

end de tiltag, som EU har iværksat mod Rusland”  

                         Tidl. Færøkonsulent, Árni Ólafsson, nov  

Den tidligere færøkonsulent peger i ovenstående citat på, at Danmarks reaktion på 

Færøernes handling over for Rusland kan hænge sammen med EU’s og Danmarks 

sanktioner mod Færøerne, og at Færøerne derfor står lidt stærkt i sin position overfor 

Danmark. Danmark og Færøerne finder tilsyneladende en praktisk pragmatisk løsning, 

der giver Færøerne et paradiplomatisk handlerum.  

Men for lagtingsmedlemmet og oppositionsformanden, er denne situation for Færøerne 

ikke et eksempel, der står alene:  

 

”Dette er et eksempel på, at vi typisk bare bliver drevet med Danmark, og at vi ikke har 

været med til bords. Vi er ikke blevet spurgt, om vi ønsker at boykotte Rusland, eller om vi 

skal gøre noget andet. Og det kunne have fået dybe konsekvenser for Færøerne. Vi kunne 

have ligget med næsten ingen marked, hvis vi både var boykottet af EU og af Rusland. … vi 

må have vores egen udenrigspolitik og tage stilling til disse spørgsmål, som ligger bag, når 
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man laver handelspolitiske initativer, fiskeripolitiske initiativer og udviklingsinitiativer og 

alt andet, som hænger sammen med udenrigspolitik”  

                     Lagtingsmedlem, Høgni Hoydal, okt (Thomsen 2014a) 

 

Det er tydeligt, at Høgni Hoydal er af den holdning, at der er behov for at diskutere  

færøsk udenrigspolitik og andre emner, som hænger sammen med den. Det vidner om, 

at Færøerne har selvstændige interesser, som ikke er repræsenteret via Danmark. Han 

siger ikke, at det er handelspolitik, men understreger, at Færøerne har behov for at have 

en rigtig udenrigspolitisk stemme. Når han siger, at Færøerne ikke har været med til 

bords, kan det tænkes, at den fælles princip erklæring, som Færøerne og Danmark har 

underskrevet, som handler om, at Færøerne skal høres i udenrigspolitiske situationer, 

hvor Færøerne har særlige interesser, er blevet brudt, hvilket Høgni viser stærk 

utilfredshed med.  

 

Formanden i det udenrigspolitiske nævn, medlem af Lagtinget, Jákup Mikkelsen, bakker 

op om Hoydals argumentation:  

”Jeg savner, at vi behandler udenrigspolitik, og netop dette er et eksempel på, at der er en 

gråzone mellem handelspolitik og udenrigspolitik. … Lagmanden tager til Rusland i 

handelspolitisk ærinde, så bliver han draget med ind i udenrigspolitik, hvilket er meget 

uheldigt. … Danmark kan selvfølgelig tage nogle udenrigspolitiske beslutninger, som vi 

ikke er enige i, og der bliver vi mere eller mindre drevet med ind i en politik, som vi ikke er 

en del af. Og det kan være ubehageligt” 

 Formand for det udenrigsudvalget, Jákup Mikkelsen, okt (Thomsen 2014a)  

 
Formanden for udenrigsudvalget beskriver det som ubehageligt, at Færøerne bliver 

drevet med i en dansk udenrigspolitik, som Færøerne ikke er enig i. Færøernes 

konstitutionelle ramme kan forstås som værende uheldig for Færøerne,  da Færøerne 

mod sin vilje kan blive draget med i noget, som Færøerne ikke ønsker at være del af, 

men som Færøerne næppe kan undgå. Hans citat vidner endvidere om, at handelspolitik 

og udenrigspolitik ligger tæt op ad hinanden.  

 

Selvom områderne i mange tilfælde overlapper, så kan aktørerne have en interesse i, at 

det mindste forsøge at definere områderne som forskellige.  
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”Der kan det være en fordel, at man bare kan sige, at det er bare på teknisk og praktisk 

niveau, uden at det automatisk bliver løftet op på udenrigspolitisk niveau… Det får ikke 

politiske konsekvenser, og ingen tænker på det, ingen ser det, og det foregår næsten bare 

på praktisk niveau uden politiske konsekvenser”.    MF, Sjúrður Skaale, maj  

 

Sjúrður Skaale påpeger, at Færøerne over for Rusland kan varetage sine interesser ved 

at ”arbejde under radaren” ved at sige, at det, de laver er af teknisk eller praktisk 

niveau, og dermed undgå at vække opsigt internationalt. Han henviser til, at hvis 

Færøerne ønsker at kalde sin politik for rigtig udenrigspolitik, så følger der også 

forpligtigelser med som f.eks. at have en holdning til Ruslands adfærd i forhold til 

Ukraine. Netop derfor kan Færøerne forsøge at holde lav profil og arbejde videre, uden 

at det bliver opdaget. Det skal lige nævnes, at Skaale kom med ovenstående udtalelse 

inden Lagmandens rejse til Moskva, og selvom Lagmanden så mente at rejsen havde 

praktisk og teknisk karakter, så vakte den internationalt opsigt.  

Men pointen er klar: Netop fordi Færøerne ikke er en stat, kan det være op til 

politikernes egne ambitioner, hvor meget Færøernes deltagelse i det internationale 

samfund skal være og hvilke forpligtigelser følger med. Criekemans forklarer også, at 

den største forskel mellem en meget lille stat og en substat, er, at den senere kan vælge 

ud næsten frit, hvilke kampe, den ønsker at blande sig i. Der ville følge et ansvar med, 

hvis Færøerne var en stat, og derfor kan det også ses som en fordel for Færøerne i 

denne situation at slippe for disse forpligtelser ved kun at kalde det handelspolitik eller 

endda af mindre betydning.  

 

Alt i alt tyder det på, at der er flere vinkler og procedurer, som de færøske og danske 

politikere ikke er enige om, og det er heller ikke overraskende, da landene har hver sine 

nationale interesser over for Rusland. Men alligevel lader landene det ikke komme til 

offentlige politiske sammenstød.  

5.2.2 Selvrepræsentation – ”har tú ikki er sjálvur, ert tú bara hálvur” 

Forrige afsnit har vist, at Færøerne og Danmark har modstridende interesser i forholdet 

til Rusland. Det indikerer, at der er et ønske om selv at stå for sin politik udadtil og et 

behov for selvrepræsentation.  
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Overskriften er et gammelt færøsk udtryk, som bruges af flere interviewpersoner. 

Ordsproget betyder på ordret dansk, at der, hvor du ikke er selv, der er du bare halvt. 

Det betyder i praksis, at der, hvor andre laver tingene for dig, kan du ikke forvente, at de 

kan, vil eller ønsker at gøre det ligeså godt, som du ville have gjort det selv. Dette udtryk 

karakteriserer på mange måder Færøernes holdning til paradiplomati.   

 

Politisk paradiplomati dækker også over autonomiens ønske om at udvikle og styrke sin 

egen administration, så den kan blive bedre til at udføre paradiplomati på højt niveau, 

uden at det nødvendigvis går over og bliver protodiplomati, hvor formel 

selvstændighed er formålet.  

 

”Jeg mener ikke, at man er godt nok dækket, hvis Danmark skal repræsentere Færøerne 

udadtil, når det gælder Rusland. …, når det kommer til handelsrelationer er det utrolig 

vigtigt, at det er os, der siger, hvad vi ønsker, og vi har dygtige folk i vores eget system, som 

har viden og ønske om at arbejde med disse ting. Men det skader vel ikke, at man får andre 

til at hjælpe sig, fordi der bliver altid lyttet mere til et større land, hvis du har brug for at 

få nogle ting igennem end at lytte efter nogle meget små nogle. Færøerne er så små i nogle 

tilfælde, at vi ikke bliver hørt, og der er mange russere, der spørger, hvad er det her for 

noget”.  

                                 Handelsminister, Johan Dahl,  maj 

 

Handelsministeren understreger i ovenståence citat, at det er de færøske politikere og 

embedsmænd, der kender det færøske samfunds krav og ønsker hvad angår handels- og 

fiskerirelationer. Netop derfor er det vigtigt, at Færøerne selv er tilstede i Rusland, og 

derfor er Færøerne ikke godt nok dækket af Danmark. Baldacchino peger netop på, at 

en af de vigtigste årsager til paradiplomati er, at autonomien har bedre ekspertise til et 

givent område, som motiverer den til at føre sin egen politik på det givne område. 

Handelsministeren understreger vigtigheden af at bruge egne (færøske) embedsmænd, 

men han peger samtidig på, at Færøerne er så lille et land, at Færøerne i visse tilfælde 

har brug for Danmark, uden at Danmark blander sig i den færøske politik.  

 

Færøernes fiskeriminister mener også, at Færøerne er bedre stillet med egen 

tilstedeværelse på den internationale scene med samme begrundelse som 
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handelsministeren: ”Det er altid bedre, at Færøerne forhandler på vegne af Færøerne. Det 

er det samme på den udenrigspolitiske scene. Altså der, hvor du ikke er selv, der er du bare 

halv. Det er færingerne, der bedst kan repræsentere færøske interesser, og det er en 

selvfølgelighed… Det har stor betydning… for et lille land som Færøerne, at vi selv går ud 

og forhandler, udvikler vores egen administration som skal ud i det internationale 

samfund og føre sig frem på den diplomatiske sfære…” 

                Fiskeriminister, Jacob Vestergaard, maj

  

Det er ifølge fiskeriministeren bedst, at Færøerne selv forhandler. Specielt har det 

betydning, fordi Færøerne er så lille et land, men derudover argumenterer han også ud 

fra et synspunkt om at udvikle egen administration. Det kan betyde, at selvom det 

færøske diplomatiske korps halter bagud er det nødvendigt selv at være repræsenteret, 

hvis Færøerne vil sikre kvaliteten og rigtigheden af sine ønsker.  

 

En konsulent i fiskeriministeriet tydeliggør, hvorfor Færøerne er dårligere stillet over 

for Rusland, hvis Danmark skulle varetage området:   

”Det har altid vist sig tungt at arbejde igennem den danske ambassade, det er min 

erfaring. De er ikke specielt informeret omkring det, de har ikke specielt gode kontakter 

med fiskeriministeriet, fordi Dammark og Rusland har ikke noget fiskerisamarbejde eller i 

hvert fald meget lidt, fordi det meste jo går igennem EU. Så på det område har de ikke 

været gode repræsentanter for Færøerne. Jeg siger ikke, at de ikke har ønsket at hjælpe, 

jeg siger, at der har været tungt og at fiskeri ikke just er deres ekspertise. 

                             Konsulent i fiskeriministeriet, Kjartan Hoydal, juli  

 

Fiskeri som Færøernes ”ekspertise” er i dag et fuldt hjemtaget område, og Færøerne har 

derfor sine egne repræsentanter, men det er alligevel interessant, når Kjartan peger på, 

at Danmark er ikke gode repræsentanter for Færøerne på det område, fordi det meste af 

Danmarks fiskeripolitik foregår igennem EU. Her kan færøsk paradiplomati derfor også 

ses som en løsning på et funktionelt problem.  

 

Den russiske konsul i Færøerne er enig i, at det skal være Færøerne selv, der forhandler 

og samarbejder med Rusland:  
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”Det har stor betydning, at vi selv forhandler og samarbejder med Rusland og ikke via 

Danmark. Det har jeg altid sagt. Vi skal ikke ind på kontoret hos den danske ambassade i 

Rusland. Der står vi selv meget bedre. Det kan russerne meget bedre lide. 

                                     Russisk konsul, Árni Dam, maj 

 

Den russiske konsul mener ikke, at Færøernes forbindelse til Rusland skal gå igennem 

det danske system. Han mener, at Færøerne står bedre med en direkte kontakt til 

Rusland end at skulle igennem det danske system.  

5.2.3 Distancering  

I kraft af Danmarks medlemskab i EU, som Færøerne står uden for, er der en række 

udfordringer for Færøernes paradiplomati, hvilket resulterer i et ønske om distancering 

fra Danmark, når det handler om relationen til Rusland.  

I august måned 2014 da Rusland iværksatte sine sanktioner mod EU, udtrykte færøsk 

erhvervsliv og politikere bekymring over, at Rusland ikke forstod Færøernes status – 

indenfor kongeriget Danmark men udenfor Danmarks medlemskab af EU – og at 

Færøerne derfor risikerede at være ramt som ”bifangst” (Joensen 2014b). 

 

Frygten for manglende viden om og forståelse for konstruktionen mellem Færøerne og 

Danmark går  igen i mine interviews:  

 

”Færøerne er i et stort handelspolitisk dilemma. Når det gælder regionale eller bilaterale 

handelsaftaler, er Færøerne som del af Danmark men udenfor EU ikke omfattet af de 

handelsaftaler, som EU indgår. Derfor er der et behov for at indgå særskilte aftaler om 

samhandelen mellem Færøerne og andre lande eller sammenslutninger….”  

Det, at Færøerne er et appendiks til Danmark, men udenfor Danmarks EU-medlemskab 

medfører, at man ofte falder mellem to stole. Når EU så indgår en aftale med Rusland, …så 

anmoder EU medlemslandene om at opsige deres hidtidige bilaterale aftaler med Rusland 

og uden at tænke hovhov denne aftale var egentlig gældende for hele kongeriget, så 

opsiger (Danmark) aftalen, uden at sørge for, at opsigelsen begrænses til EU-Danmark. 

Der er åbenbart ingen der tænker på at spørge Grønland eller Færøerne, inden man 

opsiger en sådan aftale”. 

                        Tidl færøkonsulent, Árni Ólafsson, juni  
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Færøernes behov og interesser er særlige i kraft af, at Færøerne valgte at stå uden for 

det danske EU-medlemsskab. Det er årsagen til, at Færøerne har behov for sin egen 

frihandelsaftale med Rusland. Færøkonsulentens eksempel på, at Færøerne falder 

mellem to stole, er fra den gamle danske aftale med USSR fra 1946, som gav Danmark, 

inklusivt Færøerne, MFN-behandling, blev opsagt fra dansk side, fordi EU nu laver en 

aftale med Rusland, som bl.a. indeholdt MFN-behandling. Færøerne stod så uden MFN-

behandling, men fik forhandlet sig til sådan en i 2006, som forklaret i det redegørende 

kapitel.  

 

Problemet opstår, hvor der er forvirring omkring konstruktionen i det danske 

kongerige: 

”Selvfølgelig kan man komme ind i det problem, at det kan være problematisk at få 

aktører i andre lande at forstå forholdet mellem Færøerne, Danmark og EU. Hvor de siger, 

jamen Færøerne er Danmark, Danmark er EU ergo er Færøerne EU.  

Du kan få embedsmænd hos modparten at forstå sammenhængen, men i alle 

administrative systemer skiftes folk ud, og når du har vænnet dig til en, så kommer der en 

yngre grøn ind og han skal også læres op. Det er et sisysfosarbejde, du skal rulle stenen op 

igen hele tiden.  

                         Tidl færøkonuslent, Árni Ólafsson, juni 

 

Ulempen for Færøerne er ifølge ovenstående citat, at det er svært for andre lande at 

forstå, hvordan forholdet mellem Færøerne, Danmark og EU hænger sammen. Og den 

tidligere færøkonsulent mener, at andre lande har tendens til at tænke, at hvis 

Færøerne er en del af Danmark, og Danmark er del af EU, så er Færøerne også en del af 

EU. Denne fejlslutning kan have negative konsekvenser for Færøerne, specielt når det 

gælder Rusland i situationer, hvor Rusland og EU er modstridende parter.  

 

Netop denne forvirring omkring det triangulære forhold er centralt i det færøske 

paradiplomati. Det er tydeligt allerede her, at distanceringen fra Danmark og EU er ret 

vigtig for Færøerne, når det gælder Rusland, og det har en direkte konsekvens for 

Færøernes økonomi og velfærd, hvis Færøerne bliver anset som del af dansk politik 

over for Rusland.  
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I udenrigsministeriet er det ikke usædvanligt, at andre lande spørger til 

sammensætningen:  

”Vi får nu og da henvendelser fra myndigheder i andre lande. Når repræsentanter for 

Færøernes landsstyre rejser ud, så henvender landenes myndigheder sig til os, og spørger, 

om det er Danmark eller Færøerne, de skal indgå aftale med, hvad Færøernes status er, 

osv.? De kender ikke konstruktionen ”rigsfællesskabet”. Vi kan så hjælpe med at forklare 

kompetencefordelingen mellem rigsdelene og eksempelvis understrege, at Danmark 

bakker op om Færøernes ønsker til f.eks. en frihandelsaftale”. 

          Kilde i det danske Udenrigsministerium, maj  

 

Det er, ifølge ovenstående citat, ikke er nyt for det danske udenrigsministerium, at 

andre landes myndigheder henvender sig til dem. Kilden siger ikke, at det også gælder 

Rusland, men det er en tilkendegivelse af, at der internationalt - og derfor nok også i 

Rusland - er tvivl omkring Færøernes forfatningsretlige stilling og kompetencer. Men 

selvom myndighederne i de andre lande kendte til Færøernes kompetencer, så kan det 

tænkes, at de alligevel ville have henvendt sig til det danske udenrigsministeriet, fordi 

det er normalt, at stater ikke vil fornærme statsmyndigheden i andre lande, og derfor vil 

forsikre sig, at de har ”grønt lys” fra metropolstaten også, selvom Færøerne har 

suveræn myndighed til selv at lave en handelsaftale.  

Synliggørelsen af sig selv er derfor et vigtigt element i Færøernes paradiplomati over 

for Rusland, og den kommende færøske repræsentation i Moskva, som er oprettet 

under den danske ambassade, bliver også set som led i distanceringen fra Danmark og 

EU. 

”Det er godt for Færøerne nu at vise over for Rusland, at Færøerne ønsker mere 

samarbejde, selvom det er igennem det danske system. At vi repræsenterer Færøerne, og 

distancerer os f.eks. fra EU's politik mod Rusland. At vi ikke er Danmark, og Danmark i 

mange tilfælde er EU. Det, som Rusland typisk gør, er at lave aftaler med landene for 

ligesom at splitte EU op. Da er det godt for os at vise, at vi ikke er en del af EU, og at vi ikke 

nødvendigvis har samme synspunkter som EU. Vi må jo varetage vores økonomiske 

interesser. ”       Rådgiver i udenrigstjenesten, Áki Johansen, maj 
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EU 

I ovenstående citat nævnes flere pointer. For det første et ønske om at vise over for 

Rusland, at Færøerne ønsker mere samarbejde. For det andet vil de vise, at de 

repræsenterer aktøren Færøerne, som distancerer sig fra EU’s Ruslandspolitik. 

Distancen til EU er nødvendig, fordi Færøerne er et tredjeland i forhold til EU, men 

Danmarks integration i EU besværliggør denne distancering. Derfor er distancen både 

af politisk og økonomisk karakter, idet der lægges vægt på synliggørelse af sig selv og de 

særlige forhold, der kan danne basis for en bedre varetagelse af blandt andet de 

økonomiske interesser.  

 

Det er tydeligt allerede, at behovet for distancering fra Danmark er ikke kun fra 

Danmark men ofte netop fordi, at Danmark er medlem af EU, som Færøerne ikke ønsker 

at blive blandet sammen med. Danmark og EU bliver derfor somme tider opfattet som 

samme modpart over for Færøerne. Ud fra færøske synspunkter ville trekantsmodellen 

derfor kunne illustreres på nedenstående måde:  

 

 

 

 

 

 

Ovenstående eksempel af de triangulære forhold illustrerer, at ud fra færøske 

synspunkter, er afstanden ikke stor mellem aktørerne Danmark og EU, og ofte opfattes 

de endda som sammenfaldende, selvom Færøerne er del af Danmark og ikke del af EU.  

 

Den nødvendige synliggørelse og distancering fra EU understreges i den færøske 

udenrigstjeneste således:  

”Det nytter ikke meget for os at sende danskere ud på vegne af os for at snakke om, hvor 

meget Færøerne ikke er Danmark. Det gør de jo ikke. Det har Danmark jo ikke interesse i. 

Så det er vigtigt for os, at vi skiller os ud ved at have egen repræsentation”.  

       Rådgiver i udenrigstjenesten, Áki Johansen, maj 

 

Det er ikke til at tage fejl af, at rådgiveren i Færøernes udenrigstjeneste mener, at 

Færøerne har behov for distance. Han mener ikke, at Danmark kan varetage denne 

DK 

FO 
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interesse for Færøerne, da det ikke er i Danmarks interesse at stå for denne 

distancering. Men Danmark og Færøerne arbejder godt sammen omkring 

frihandelsaftalen.  

 

”Færøerne er også i den særposition, fordi vi har brug for ikke at være Danmark. Og 

Danmark har brug for, at vi ikke er Danmark. Begge parter har brug for det…”  

                             Konsulent i fiskeriministeriet, Kjartan Hoydal, juli  

 

Kjartan hoydal påpeger også, at udover at hvert land kender sine behov bedst, så har 

Færøerne brug for ikke at være Danmark og omvendt. Dermed sagt kan det være en 

fordel for Danmark ikke at blive sat lig med Færøerne, hvis Danmark ikke er enig med 

Færøernes politik og ageren. Men ud fra et teoretisk synspunkt vil en stat forsøge at 

holde på statsintegriteten, og derfor er det svært at forestille sig, at Danmark aktivt vil 

distancere sig fra færøsk politik på den internationale scene.  

 

Hvis Færøerne af Rusland opfattes som en del af dansk udenrigspolitik, er der meget på 

spil for Færøerne, og det understreges af Høgni Hoydal:  

”Jeg kan slet ikke se, hvordan vores interesser og værdier på nogen som helst måde bliver 

plejet, når vi bliver opfattet som en del af dansk udenrigspolitik. Vores egen 

Ruslandspolitik kommer altid til at være begrænset direkte eller indirekte af at være del af 

Danmark.  Danmark kan have sin Ruslandspolitik, som er meget i takt med, hvad EU laver. 

Danmark har ikke fokus på det historiske fiskerisamarbejde og tager slet ikke hensyn til, 

hvis der opstår diplomatiske forviklinger. …(Danmark) lægger en type politik, som i langt 

højere grad skal tænke over, hvorvidt den russiske bjørn er ved at vågne og balancere efter 

det, mens vi kan vælge en mere pragmatisk tilgang”.  

                    Lagtingsmedlem, Høgni Hoydal, maj 2014 

 

Ovenstående citat tilkendegiver, at Danmark som EU-medlem fører en politik over for 

Rusland, som er i overensstemmelse med EU's politik. Det er ingen overraskelse, 

eftersom EU-medlemslandene forsøger at koordinere deres udenrigspolitik over for 

Rusland. Hvordan Danmark samtidigt kan tage hensyn til EU's og Kongerigets samlede 

interesser i Rusland er en balance. Høgni Hoydal er af den holdning, at Danmark 

prioriterer EU's linje, hvilket kan have konsekvenser for Færøerne, der ifølge ham 
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ønsker en mere pragmatisk linje ved at fokusere på andre politikområder som fiskeri og 

handel. Ordvalget ”pragmatisk” kan ses som en indrømmelse fra Høgni Hoydal af, at 

Færøerne ikke er i stand til eller store nok til at vælge en hårdere linje over for Rusland. 

Det ser vi netop i denne sag omkring Rusland, fordi Færøerne er ikke direkte er påvirket 

af Danmarks politik, men indirekte er der alligevel begrænsninger for, hvordan 

Færøerne så må agere.  

 

Sjúrður Skaale knytter følgende kommentar til, hvorfor det er vigtigt for Færøerne at 

repræsentere sig selv: ” Når det kommer til store forhold, så flytter dansk udenrigspolitik 

sig mere til Bruxelles. Når det kommer til Europa og Rusland, så styrer Bruxelles, så vi 

bliver ligesom tvunget at have vores egen politik på de her områder”.  

             MF, Sjúrður Skaale, juni 2014 

 

Det interessante i ovenstående er understregningen af, at dansk udenrigspolitik, som 

kan – og måske burde? - dække hele kongeriget Danmark flytter sig mere og mere mod 

Bruxelles. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om hele kongerigets udenrigspolitik så 

læner sig op af EU's politik, eller om det kun gælder den del af Danmark, der er medlem 

af EU. Det er ifølge Sjúrður Skaale tydeligt, at Færøerne fører egen politik på dette 

område som direkte konsekvens af, at Danmark læner sin politik mod Bruxelles.   

5.2.4 Delkonklusion    

I denne delanalyse har jeg undersøgt, om der er uoverenstemmelser mellem Færøerne 

og Danmark, hvad angår kompetencefordelingen mellem de to. Handelspolitik ligger tæt 

på udenrigspolitik, hvor handel hører under de færøske kompetencer, og 

udenrigspolitikken hører under de danske kompetencer. Der er tegn på spændinger, da 

Udenrigsministeren kommer med en subtil advarsel, og andre folketingspolitikere 

kritiserer Færøerne. Det falder ikke i god jord i Færøerne, og specielt Lagmanden har 

travlt med at understrege, hvor lidt Færøernes politik over for Rusland har at gøre med 

udenrigspolitik. Andre færøske politikere er dog af den holdning, at Færøernes 

handelspolitik har visse overlap med udenrigspolitik. Selvom Danmark nok kan trumfe 

færøsk handelspolitik, så udvikler situationen sig ikke dertil, hvor der kommer politiske 

sammenstød. Det tyder på en fælles interesse i, at Færøernes Ruslandspolitik ikke 

resulterer i politiske sammenstød mellem Færøerne og Danmark.  
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Når det er sagt, så viser delanalysen også, at det at være del af Danmark påvirker 

Færøernes paradiplomati på den måde, at Færøerne ønsker og har brug for at 

repræsentere sig selv over for Rusland. Der er både et ønske om at udvikle egen 

administration og at synliggøre sig egen aktør og kompetencer uden at talen er om 

løsrivelse. Færøsk paradiplomati har både økonomiske, kulturelle og politiske 

bevæggrunde og nærmer sig i visse tilfælde til protodiplomati. Men da formålet med 

protodiplomati er selvstændighed, er det ikke en passende beskrivelse af Færøerne 

paradiplomati, selvom dens formål og ønsker kan minde om det.  

 

Det er specielt Danmarks medlemskab i EU som påvirker Færøernes paradiplomati og 

rum at handle i. Med Danmarks medlemskab i EU fører det til, at der kan opstå en rum 

at handle, hvor Færøerne selv kan føre egen politik over for Rusland, da disse områder 

fra dansk side bliver flyttet til eller koordineret med EU. Da interesserne er så 

forskellige mellem Færøerne og Danmark ses det nødvendigt fra færøsk side at at 

distancere sig fra Danmark og specielt EU, som Færøerne jo ikke er en del af. 

Trekantsforholdet kan være forvirrende for andre lande, og derfor bliver det afgørende 

for Færøeres paradiplomati at oplyse omkring det komplekse forhold. Færøske 

politikere og embedsmænd ønsker selv at stå for distanceringen, da Danmark nok 

hverken kan eller vil.  

Ovenstående færøske synspunkter er alle af den holdning, at Danmarks integration i EU 

medfører et stigende behov for distancering og en mere selvstændig politik på områder, 

som Danmark flytter til Bruxelles. Det er ikke altid tydeligt, om der ønskes distancering 

fra Danmark eller EU, og hele det triangulære forhold er derfor i spil her. Det er også 

interessant, at der fra færøsk side ikke altid skelnes mellem Danmark og EU, og at der 

bl.a. andet ønskes distancering fra Danmark pga. Danmarks EU-medlemskab.  

Varetagelse af egne interesser gøres bedst ved at være til stede selv i eget navn. 

Selvrepræsentation og distancering hænger uløseligt sammen, da begge har at gøre med 

at opnå den bedste varetagelse af egne interesser. Behovet for distancering kræver 

selvrepræsentation, og at der er politisk opbakning til synliggørelsen af Færøerne som 

en selvstændig aktør distanceret fra EU.  
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FO       EU 

5.3. Tredje delanalyse -  EU’s indspil  

I denne delanalyse vendes kameraet mod EU, og 

hvordan EU kommer ind i billedet omkring Færøernes 

paradiplomatiske tilgang til Rusland.. For det første er 

EU med til at gøre situationen kompleks for Færøerne. 

For det andet bliver de tidligere tiltag fra EU mod 

Færøerne taget op som et argument fra Færøerne i 

forhold til EU’s forventning til tredjelande. I 

forlængelse heraf kommer Færøernes solaritets-

spørgsmål med EU på banen.  

5.3.1 Diplomatisk balance – Færøerne mellem Rusland og EU 

Selvom Færøerne er et tredjeland til EU, stiller denne situation Færøerne i en noget 

ualmindelig situation: 

  

”På grund af, at EU boykotter os, har vi solgt mere fisk til Rusland og Ukraine, og nu er det 

netop disse lande, som er brændpunktet i en strid. Vi kan bruge ufattelig meget energi på 

at bygge op et marked i Rusland og Østeuropa, som bliver påvirket af strid i 

magtbalancen. Hvis EU laver et rigtig boykot mod Rusland, så kan vi selvfølgelig sige, at vi 

fortsætter med at have handelsrelationer til Rusland, men det ville påvirke os alligevel 

direkte eller indirekte.  

Situationen i Ukraine er ikke færdig endnu, og Færøerne må tage stilling til, om det er 

smart politisk og om det overhovedet kan lad sig gøre, at vi råber juhuu nu åbner vi i 

Moskva, mens hele Europa og resten af verden er i dyb konflikt med Rusland. Det ville jo 

også være et mærkeligt signal at sende, som også kan skade os på andre måder. Så det er 

den store diplomatiske balance, som vi hele tiden må tage stilling til.  

                    Lagtingsmedlem, Høgni Hoydal, maj 2014 

 

Ovenstående citat indikerer, hvordan Færøernes paradiplomati over for Rusland kan få 

konsekvenser i forhold til den storpolitiske strid mellem EU og Rusland. Her bliver 

Færøerne nødt til at tænke sig om, og passe på ikke at sende signaler, som kan skade 

Færøerne på andre måder.  
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” Hvis der kom en alvorlig konflikt mellem Rusland og EU, og EU boykottede samarbejdet 

med Rusland, så havde Færøerne, som står udenfor EU, men repræsenteret af den danske 

stat i forhandlinger, været i en meget mærkelig situation… Rent symbolsk ville det også 

være et mærkeligt signal at åbne repræsentation samtidig, mens Danmark igennem EU 

sanktionerer Rusland” 

                MF, Sjúrður Skaale,  maj 2014 

 

Også dette citat hentyder til, at selvom Færøerne ikke er en stat og fokus ligger på det 

handelsmæssige, så kan færøsk paradiplomati sende signaler ved at åbne en 

repræsentation i Moskva, samtidig med at denne strid foregår.  

 

Færøsk erhvervsliv udtrykker også bekymringer omkring det komplekse forhold 

mellem Færøerne, Danmark og EU:  

(…) Nu er Rusland udsat for sanktioner, og det kan have konsekvenser for os. Vi 

eksporterer nu til Rusland, som ingenting er sket. Men hvis vi går ind i 

handelsforhandlinger, så tror jeg, at det kan blive problematisk, fordi EU tænker, at det 

gør man altså ikke lige nu, mens denne krise står på. ” 

”Hvis danskerne siger, ja gør I bare en aftale, kan det alligevel tænkes, at man i Færøerne 

tænker, om det nu er smart at lave en aftale med Rusland nu, mens andre lande ser på. Det 

kan have konsekvenser for Færøerne, som f.eks. at det bliver besværligt at afsætte på EU 

markedet, fordi de kan blive sure. Sådan noget politisk spil. 

          Direktør for Færøsk industri, Marita Rasmussen, maj 2014 

 

Ovenstående citat vidner om, at færøsk erhvervsliv også har EU med i sine overvejelser. 

Det kan få konsekvenser for færøsk eksport at lave en aftale med Rusland, hvis det 

skaber problemer med at afsætte varer på EU's marked. Denne bekymring antyder, at 

der også i færøsk erhvervsliv er opmærksom på på balancen mellem Rusland og EU, og 

det understreger, at EU spiller en rolle for Færøernes politik over for Rusland, også 

eksportmæssigt. 

 

 

 

Også i Udenrigsministeriet påpeges, at Færøerne kan komme i klemme:   
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”Som ikke-EU medlem har Færøerne jo mulighed for at lægge deres egen linje i forhold til 

Rusland rent handelspolitisk. Om den færøske handelspolitiske linje så kolliderer med 

rigets samlede udenrigspolitik over for Rusland, vil tiden måske vise.”… ”I forhold til 

Færøernes handelsinteresser i Rusland, er der vel en balance, som Færøerne skal finde. Jeg 

kan forestille mig, at Færøerne kunne komme i et dilemma, hvis EU beslutter at lave en 

omfattende handelsboykot mod Rusland… Men det er alt sammen hypotetiske situationer 

lige nu”.                                                             Kilde i Udenrigsministeriet, maj  

 

For det første er ovenstående citater endnu en understregning af, at Færøerne tidligere 

i foråret ikke førte paradiplomati, der direkte kolliderede med dansk udenrigspolitik. 

Der er imidlertid signaler om, at Færøerne nærmede sig grænsen i september med 

Lagmandens visit i Moskva, men som jeg har undersøgt det i den tidligere analysedel, er  

endnu ikke nogen store officielle politiske konfrontationer. For det andet, så viser 

ovenstående citat, at Færøerne ville mere mellem to negl, hvis det var EU, som havde 

taget initiativ til eksportembargo til Rusland. Her ville Færøerne igen have mulighed for 

at være ”ligeglade med EU”, men det antydes, at konsekvenserne ville kunne skabe 

større spændinger i relationen til EU, fordi Færøerne i nuværende situation ”bare” er et 

land, som ikke er ramt af Ruslands importembargo, mens et eksportstop fra EU, ville 

kræve mere af Færøerne. Dermed ville det få større konsekvenser for Færøernes 

paradiplomati over for Rusland.  

Det lykkes dog Færøerne ikke at blive omfattet af den russiske embargo mod EU. 

Hvilken kan tyde på, at den færøske indsats om at tydeliggøre distancen fra EU kan have 

påvirket til resultatet.  

 

5.3.2. Lakseventyr i Rusland versus solidaritet med EU 

 

EU har klart tilkendegivet forventningen om, at tredjelande afholder sig fra at udnytte 

nye handelsmuligheder, mens EU bliver sanktioneret af Rusland (bilag 6), hvilket 

Danmarks udenrigsminister også har understreget.  
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Jeg har tidligere citeret den danske udenrigsminister for, at Færøerne kan fastholde sin 

eksport til Rusland, samtidig med han gør opmærksom på, at det er både EU's og dansk 

opfattelse, at Færøerne ikke bør udnytte situationen.  

Han tydeliggør sit budskab her: ”der er de lande, der ikke boykotter Rusland, og som 

derfor ikke bliver boykottet. Det kræver, at man holder tungen lige i munden, og har en 

balance i det. Jeg tror, de fleste lande vil forstå, især i lyset af det år, vi har haft med EU-

boykot, at Færøerne opretholder forbindelsen til Rusland. Jeg tror omvendt, at man skal 

holde det på et fornuftigt niveau. Hvis man laver en meget stor offensiv og var begyndt at 

hugge markeder fra andre lande, så kunne det godt være, at der var nogen, der ville kigge 

til Færøerne med onde øjne”(Johannesen 2014). 

 

Definitionen på, hvornår et land udnytter situationen i forhold til EU's forventning er 

ikke tydelig, men Færøerne bliver i medierne beskrevet som et land, der er usolidarisk 

med EU. Uden at det skal blive en diskussion her, om præcis hvornår lande udnytter 

sådan en sitation eller ej, så er det utvisteligt, at i Færøerne er politikere og 

erhvervsrepræsentanter glade for ikke at være omfattet af det russiske boykot, og de vil 

gerne eksportere mere til Rusland. Alene i september tidobler Færøerne lakseeksporten 

til Rusland (Djurhuus 2014). Det kan diskuteres, hvorvidt det er at gå over grænsen i 

forhold til EU's forventning, men Færøerne har fået en mulighed at sælge mere og det er 

det, de gør.  

 

Denne situation, hvor Færøerne ikke er omfattet russiske sanktioner, kan derfor ses 

som en gylden mulighed for et færøsk handelseventyr, men samtidig er det en situation 

som sætter Færøerne under pres, da der bliver stillet spørgsmål til Færøernes 

solidaritet over for EU og Vesten.  

 

En email korrespondance fra september, som Kringvarp Føroyar, Færøernes nationale 

radio og fjernsyn, har fået indsigt i, kan dog tyde på, hvordan færøske myndigheder 

manøvrerer i dette dilemma. Fra russisk side ønskes mere færøsk eksport, og færøske 

myndigheder svarer, at den færøske myndigheder ikke kan pålægge færøske 

virksomheder at sælge sine varer til Rusland. I samme email understreger den færøske 

udenrigstjeneste, at de færøske myndigheder kan dog motivere færøske virksomheder, 

og i denne forbindelse ville en frihandelsaftale gøre det nemmere for færøske 
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myndigheder at motivere færøske virksomheder at sælge til Rusland (Thomsen 2014b). 

Det kan forstås som at Færøerne forsøger ikke kun at beholde tidligere eksport niveau, 

men direkte opfordrer Rusland at indgå frihandelsaftale med Færøerne, så færøske 

virksomheder finder det tiltrækkende at dække større del af den russiske efterspørgsel. 

Det kan ikke tyde på andet, end at udenrigstjenesten ser denne situation som en gylden 

mulighed at komme igennem til russiske myndigheder med ønsket om en 

frihandelsaftale.  

 

EU's sanktioner mod Færøerne står soleklart i beslutningstagernes hukommelse, og 

denne strid bliver der ofte refereret til, når EU’s forventningspres til tredje lande 

kommer på dagsorden.  

 

”Selvfølgelig har EU påvirket os, når de boykotter os, men ikke så mange andre ting har 

påvirket vores position over for Rusland. Ser vi geografisk hvad der er sket, så er alle 

havne i EU lukket for Færøerne, også vores transit veje, som gør, at vi må finde andre veje, 

og der har Rusland været af stor betydning … EU boykottet har på en måde været godt for 

os faktisk, fordi vi har været nødt til at tænke, at ikke bare EU eksisterer, men at vi må 

finde andre markeder til vores varer, og det har man så gjort, og det er lykkedes os…” 

                        Handelsminister, Johan Dahl, maj 2014 

 

Færøernes lagmand understreger også nødvendigheden af eksporten til Rusland: 

”Når EU boykotter os, er vi nødt til at finde nye markeder til vores fødevarer. Og det har vi 

blandt andet gjort i Rusland. For vi er totalt afhængige af vores fiskeeksport” (Boje Jensen 

2014). 

Lagmanden mener, at der er en direkte forbindelse mellem EU’s boykot og Færøernes 

eksport til Rusland. Og han understreger, at det ville være “sindsygt”, og at det ville 

skabe store problemer i relationen mellem Færøerne og Danmark, hvis EU, som for kort 

tid siden sanktionerede Færøerne, skulle bede Færøerne om at sanktionere Rusland 

(Levring 2014). 

 

Det er tydeligt, at selvom kernen i færøsk paradiplomati er økonomisk diplomati, så er 

færøsk markedsadgang helt grundlæggende nødvendig for Færøernes velstand. 

Solidaritetsspørgsmålet bliver hurtigt fejet af vejen med reference til EU's boykot mod 
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Færøerne. Derfor kan man sige, at udover at Færøerne nyder godt af 

eksportmulighederne til Rusland, så er det nemmere for Færøerne at afvise nogen form 

for solidaritet med EU efter EU's boykot.  

 

Man kan spørge, om det er fordi Færøerne mangler et argument for at forklare sin 

etiske position over for Rusland. Der er dog reelt en sammenkobling, idet EU’s boykot 

mod Færøerne varede helt frem til den 20. august 2014 og var  samtidig med, at 

Færøerne frygtede at være omfattet af russisk boykot. Scenariet med en blokade til både 

EUs marked og det russiske marked var derfor ikke langt fra virkeligheden, og 

Færøerne var i slutningen af august i en ekstremt presset situation.  

”Det har stor betydning, fordi som alle ved, har vi været omfattet af et importforbud til EU 

nu i knapt et år, og havde vi ikke haft Rusland, eller har vi ikke Rusland, så er det utrolig 

begrænset, hvor vi kan sælge vores varer”(Mikkelsen 2014). 

           Færøernes eksportråd, aug 2014  

 

Ovenstående citat understreger, at var det ikke for Rusland, så ville det være utroligt 

begrænset, hvor Færøerne kunne afsætte sine varer, og som tidligere understreget har 

den internationale handel stor betydning for Færøernes nationale interesser.  

”…. Vi kan ikke pludselig blive drevet med og lade Danmark og EU tage en beslutning over 

hovedet på os. Det er det, som er kernen i denne sag. Jeg tvivler om boykot er det rigtige, 

og selvfølgelig er det sådan i udenrigspolitik, at man har principper og nogle realistiske 

målinger. Forestil dig nu, at EU-boykottet mod os ikke var trådt ud af kraft på dette 

tidspunkt, og vi så fik et boykot til på grund af, at Danmark og EU, hvor ville vi så stå? Vi 

må have egen stemme, vi må have egen udenrigspolitik”  

                                            Lagtingsmedlem, Høgni Hoydal, aug (Godtfred 2014) 

 

At han er utilfreds med, at Danmark og EU kan tage en beslutning henover hovedet på 

Færøerne, indikerer, at Færøerne er langt fra ligeglade, og at man ønsker at være med 

ved forhandlingsbordet. Han er klar over, at Færøernes paradiplomati over for Rusland 

skal føres ud fra realistisk politik, som kan forstås ud fra, hvad Færøernes kan påvirke, 

og hvad er nødvendigt. EU-boykottet bliver direkte sat i forbindelse med, hvordan 

Færøerne kan handle paradiplomatisk. Det handler for Færøerne om at overleve.  
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”Det ville være skæbnens ironi, hvis vi ville være boykottet EU landene i dag og af Rusland i 

morgen. Så er det måske den første dag, hvor Færøerne har en udenrigspolitik, fordi 

Danmark har ingen. Danmark er bundet af den politik, som EU fører…… jeg mener, dette 

burde være et wake-up call for færinger, om at vi nu skal selv tage magten, fordi det er 

pinligt, at andre lande skal tage en beslutning over hovedet på os” 

                       Lagtingsmedlem, Jenis av Rana, aug(Godtfred 2014) 

 

Angsten for, at Færøerne ville blive afskåret både europæiske og russiske markeder, 

stiller færøske politikere i en situation, hvor der er behov for at bestemme selv og ikke 

lade andre lande tage beslutninger på vegne af Færøerne. Ovenstående citat refererer 

også til Danmarks udenrigspolitiske koordingering med EU landene, og han påstår, at 

Danmark ikke har en selvstændig udenrigspolitik længere, fordi Danmark er bundet af 

EU. Det medfører endvidere, ifølge Lagtingsmedlemmet, at det bliver nødvendigt at 

overtage det udenrigspolitiske område. Han reagerer samtidig kraftigt på EU's 

forventning til tredjelande: 

”Vi skal ikke for enhver pris lægge os ned på knæ for lande, som er fuldstændig ligeglade 

med os, vi skal ikke for enhver pris forsøge at stå godt i øjnene på dem, som uden at blinke 

boykottede os, 48.000 mennesker boykottet af en halv milliard?”(Godtfred 2014). 

 

Det viser tydeligt, at færøske politikere er pressede. EU presser Færøerne ind i et 

hjørne, hvor det bliver tydeligt, at det ikke kun handler om økonomi men også om en 

grundlæggende sikring af Færøernes økonomi og dermed overlevelse. At EU gik imod 

Færøerne i fiskestriden og sanktionerede Færøerne har medført, at færøske politikere 

ikke ønsker at bøje sig for EU’s forventning i forhold til Færøernes ageren over for 

Rusland.  

5.3.3 Choose your battles carefully 

Analysen viser, at det er vigtigt for Færøerne at distancere si fra EU og Danmark i sit 

paradiplomati over for Rusland. Men hvordan distancerer Færøerne sig, uden at der 

bliver sat spørgsmålstegn ved Færøerne moralske standpunkt? Fra Lagmandens 

udenrigstjeneste tilkendegives det, at økonomisk diplomati er Færøernes ”core 

business”, og at Færøerne ikke ønsker at snakke med Rusland om krig og konflikter.  
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”Det var bevidst fra udenrigstjenesten, at man ikke gik med på EU’s sanktioner, det var på 

grund af det økonomiske. Vi må tænke på vores økonomiske interesser. Der er også mange 

forskellige vinkler på det, som sker nu. Krim har hellere ikke altid været ukrainsk og så 

videre. Selvom Rusland ikke havde lagt mærke til sanktioner fra Færøerne, ville Rusland 

have reageret på dem. Vi må ligesom have tilgangen choose your battles carefully. Hvad 

skal vi kæmpe for? Skal vi kæmpe for os selv? Eller skal vi - og hvor meget - kæmpe for 

andre?  

                              Rådgiver i udenrigstjenesten, Áki Johansen, maj 

 

Ovenstående vidner om, at Færøerne har forsøgt at finde sin tilgang til spørgsmålet om 

Krim, og ud fra ovenstående er det ikke samme linje, som Danmark og andre EU lande 

har taget. Om det er i trods mod Danmark eller det er af frygt for at blive omfattet af 

kommende sanktioner fra Rusland er ikke tydeligt. Færøske politikere og 

embædsmænd har i hvert fald ikke tænkt at blande Færøerne i kampen om etik og 

moral angående Ukraine. Dermed har Færøerne valgt at tage den kamp, som handler 

om at have retten til at selv bestemme, hvor de vil afsætte fisk - uafhængigt af Danmark 

og som tredjeland til EU.  

 

”Men Færøerne gør smart i, at ikke blive inddraget ind i den generelle danske 

udenrigspolitik, altså det med Rusland, EU og Ukraine lige nu. Færøerne bliver nødt til at 

forholde sig til det, som vi kan samarbejde omkring. Vi kan ikke påvirke 

menneskerettigheder i Kina eller Ukrainsk og russisk politik. Det kan Danmark nødig gøre 

hellere”.                                                        Konsulent i fiskeriministieret, Kjartan Hoydal , juni  

    

Der peges her på, at Færøerne skal undgå at blive inddraget i Danmarks politik over for 

Rusland, og at Færøerne i relationen til Rusland skal forholde sig til det, de kan 

samarbejde om. Tilkendegivelsen af, at Færøerne ikke kan påvirke russisk politik, er 

også en realistisk tilgang til, hvor Færøerne står i forhold til striden mellem EU og 

Rusland.  

”Et lille og økonomisk sårbart land som Færøerne har næppe råd til at føre en idealistisk 

udenrigspolitik. Man må føre en realistisk udenrigspolitik. Nej Færøerne fører ikke meget 

udenrigspolitik ellers”. 

                                           Tidligere færøkonsulent, Árni Ólafson, juni  



 87 

 

Det vidner endnu en gang om, at Færøerne har meget at miste, hvis Færøerne tager et 

idealitisk standpunkt, og i denne situation forsøger at påvirke Rusland. Mister et land så 

stor procentdel af sin eksport, som Færøerne risikerer at gøre, hvis de taler imod 

russisk ageren international, vil det ramme færøske økonomi hårdere end det endnu 

har ramt mange EU-lande, idet Færøerne kun har fødevareeksport. Det bringer mig 

tilbage til første analysedel, som konkluderede, at færøsk paradiplomati er drevet af 

økonomiske interesser for at sikre landets velstand.  

 

Folketingsmedlemmet, Sjúrður Skaale, peger også på forskellen mellem moralpolitik og 

realitetspolitik:  

”Hvad ville der ikke ske, hvis en færøsk politiker sagde, at han ikke syntes, at det var godt 

nok i Rusland? Konsekvenserne ville kunne være voldsomme. Og desværre er det 

realitetspolitik, at de, som har markedet, har stor magt. Der ser vi også i sagen mellem EU 

og Færøerne, at EU har markedet og dermed har det meget større magt og kan lukke den 

for Færøerne.  

 

”Når det handler om markedsadgang, så går lande helt utrolig langt, altså der skal meget 

til, før man kritiserer et stort marked. Så man kan tænke sig, at Færøerne ville have utrolig 

meget at miste … sandheden er vel, at … man skaber sig selv med sine meninger. Men 

realpolitisk er det sådan, at lige meget hvad Færøerne ville have sagt, ville det ikke skade 

Rusland på nogen måde, og kun skade Færøerne.”                                MF, Sjúrður Skaale maj 

    

Færøerne er for små og må sikre egen økonomiske overlevelse. Det er gennemgående 

for Færøernes paradiplomati. Hvis Færøerne er solidarisk med EU enten ved at indstille 

sin eksport eller gennem officielle tilkendegivelser risikerer Færøerne, at Rusland vil 

reagere på dette. Skaale indikerer dog, at han er klar over, at det nok ikke er den bedste 

moralpolitik, idet Færøerne skaber sig selv med sine holdninger.  

 

Færøerne er for små til at blande sig i storpolitik, men ifølge Høgni Hoydal, er man 

stadig i spillet:  ”Vi er for små til at snakke med Rusland om krig. Men vi er alligevel en 

bonde i skakspillet, og som bonde kan man ikke bare springe ud af skakbordet. Det har en 

betydning, at den bonde er klar over, at hvis den bliver rykket, i hvilken retning det så er, 
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og hvordan den kan forsvare sig og ikke bare bliver flyttet rundt, som magten nu har lyst 

til…”  

                             Lagtingsmedlem, Høgni Hoydal, maj 

 

Ovenstående vidner om, at selvom Færøerne er lille og ikke kan diskutere krig med 

Rusland, så har Færøerne alligevel nogle paradiplomatiske muligheder. I hvert fald må 

Færøerne være bevidst om, hvordan storpolitik påvirker Færøerne, så Færøerne bedre 

kan forberede og  forsvare sig i sine argumenter.   

5.3.4. Delkonklusion 

I denne delanalyse har jeg fokuseret på den sidste del af det triangulære forhold, nemlig 

hvordan EU spiller ind på Færøernes paradiplomatiske muligheder over for Rusland. 

Jeg har vist, at EU spiller ind på mange forskellige måder.  

Færøernes paradiplomati er helt grundlæggende indrettet efter, at Færøerne står 

udenfor og er tredjeland til EU. EU’s strid med Rusland stiller Færøerne i en særlig 

situation, og det betyder, at der må findes en diplomatisk balance mellem disse to 

markeder. De russiske sanktioner mod EU gør, at der opstår et stort marked for 

Færøerne og diplomatiske muligheder for at indlede de forhandlinger om en 

frihandelsaftale, som Færøerne længe har ønsket. Eksporteventyret til Rusland er ikke 

uden problemer, idet EU har en klar forventning om, at tredjelande ikke udnytter, at EU 

lande nu ikke har adgang til det russiske marked. Derfor er EU’s forventning direkte 

med til at stille Færøerne i dårligt lys internationalt, og der sættes spørgsmålstegn ved 

Færøernes manglende solidaritet med EU.  

Men ligesåvel som EU er en faktor, der er med til at stille Færøerne i et dårligt lys, 

afvejes enhver form for solidaritet med EU med EU’s tidligere sanktioner mod 

Færøerne. Solidaritetsspørgsmålet bliver også et spørgsmål om realpolitik for 

Færøerne, som understreger, at Færøerne ingenting har at vinde ved at blande sig ind i 

storpolitik, og at det kun vil have konsekvenser for Færøerne.  

EU's påvirkning udspringer ikke direkte af en konstitutionel ramme, da EU påvirker ved 

at være et vigtigt marked for Færøerne, igennem tidligere færøske erfaringer med EU 

samt igennem de forventninger EU har til tredjelande.  
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KAPITEL 6. KONKLUSION 

 

Ideen til dette speciale udsprang i en undren over Færøernes diplomatiske relationer til 

Rusland i lyset af den stigende konflikt mellem Rusland og EU. Færøerne er en del af 

Danmark, men dog udenfor Danmarks EU-medlemskab. Jeg fandt det derfor interessant 

at undersøge, hvordan dette særlige forhold mellem Færøerne, Danmark og EU spiller 

ind på Færøernes paradiplomati over for Rusland. Specialet tog udgangspunkt i 

følgende problemformulering: 

 

Hvordan påvirkes Færøernes paradiplomatiske muligheder over for Rusland af, at 

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark og står uden for EU? 

 

Specialets teoretiske gennemgang har undersøgt, hvordan man kan forstå 

paradiplomati som fænomen, samt hvilke enheder det omfatter. Da der er mange 

vinkler og delemner indenfor den paradiplomatiske litteratur, har jeg i min 

gennemgang af de forskellige teoretiske bidrag udvalgt de vinkler, som er relevante for 

besvarelsen af min problemformuleringen. Da paradiplomatisk teori overordnet 

handler om ikke suveræne stats-aktører og deres internationale politik, passer den godt 

til en case som Færøerne, som er en autonomi med en selvstyreaftale. Jeg har suppleret 

denne teori med en trekantsmodel, som analytisk ramme og struktur for at studere 

forholdet mellem mikroenhed, metropol og EU.  

 

Undersøgelsen af min problemstilling er designet som et casestudie, fordi det giver 

mulighed for at komme i dybden med denne empirisk drevne og omfattende 

problemstilling. Gennem interviews og officielle udtalelser suppleret med artikler har 

jeg i dette speciale belyst, hvordan det triangulære forhold mellem Færøerne, Danmark 

og EU påvirker Færøernes paradiplomatiske muligheder over for Rusland.  

 

Med dette udgangspunkt valgte jeg at opdele min analyse i tre dele. Analysen er 

empirisk drevet, men struktureret ud fra opertionaliseringen defineret i teorien. Første 

del er en indledende analyse, hvor jeg undersøger forskellige opfattelser af Færøernes 

paradiplomati og politik over for Rusland. I anden delanalyse analyserer jeg, om der er 

modstridende interesserer mellem Færøerne og Danmark over for Rusland, samt 
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hvordan det påvirker Færøernes paradiplomatiske muligheder over for Rusland at være 

del af Kongeriget Danmark. I tredje delanalyse analyser jeg, hvordan EU påvirker 

Færøernes paradiplomatiske handlemuligheder.  

 

Jeg giver i dette speciale bud på, hvordan Færøernes paradiplomatiske muligheder over 

for Rusland er i lyset af, at Færøerne er indenfor Kongeriget Danmark og udenfor EU. 

Samtidig er det specialet også et bud på, hvordan en dybdegående eksplorativ analyse af 

paradiplomati kan anvendes i praksis. Min undersøgelse fører frem til følgende 

konklusioner. 

 

Færøernes paradiplomatiske muligheder over for Rusland bliver påvirket af, at 

Færøerne er indenfor Kongeriget Danmark og udenfor EU.  

Selvom Færøerne officielt ikke har en selvstændig udenrigspolitik, så viser min analyse, 

at de har en række paradiplomatiske muligheder i deres interaktion med Rusland.  

Færøske politikere og embedsmænd har forskellige opfattelser af, i hvilken kategori 

Færøernes politik over for Rusland skal grupperes i. De forskellige vinkler og tilgange 

giver en forståelse for, at der er forskel på de formelle og  de uformelle muligheder. Det 

er tydeligt, at der fra færøsk side er enighed om, at de ikke har en “rigtig” eller “formel” 

udenrigspolitik.  

Selvom Færøerne er underlagt dansk udenrigspolitik og ikke har overtaget - og indtil 

videre ikke har ret til at overtage – det udenrigspolitiske politikområde, så er 

Færøernes politik over for Rusland alligevel en form for udenrigspolitik, både på grund 

af den formelle fuldmagtslov fra 2005, som giver Færøerne myndighed at indgå aftaler, 

som er Færøernes kompetencer, og fordi udenrigspolitik for Færøerne bliver set som 

sammenhængende med økonomisk diplomati og handelspolitik, som er i kernen af 

Færøernes nationale og internationale interesser.  

 

Forholdet mellem autonomien og dens metropolstat er kernen i den paradiplomatiske 

litteratur, og det lagde jeg vægt på i anden delanalyse ved at undersøge, om der er 

spændinger mellem landene, og om Færøerne er tilstrækkeligt repræsenteret udadtil. 

Færøernes paradiplomatiske linje over for Rusland bliver diskuteret mellem politikere 

og embedsmænd, og selvom de fleste er enige om, at det handler om et område under 

de færøske myndigheder, så åbnes der op for at handelspolitik og udenrigspolitik 
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hænger sammen. Danmark kan begrænse Færøernes paradiplomatiske muligheder over 

for Rusland ved at sige, at Færøernes politik over for Rusland er udenrigspolitik, idet 

området så vil komme under danske kompetencer, men da ingen af parterne har 

interesse i, at der opstår politiske konfrontationer, håndterer parterne situationen på en 

pragmatisk måde, som giver Færøerne et rum at handle i.  

Der er tydelige tegn på, at i Færøerne er politikere og embedsmænd overbeviste om, at 

det er færingerne selv, der bedst kender det færøske samfunds behov. Derfor 

fremhæves det som grundlæggende vigtigt, at det er den færøske administrationen, der 

skal trænes til at begå sig på den internationale diplomatiske scene. Dykkes der dybere 

ned i de færøske politikeres og embedsmænds synspunkter, er der tydelig efterspørgsel 

og behov for selvrepræsentation og distancering i færøsk paradiplomati. At 

repræsentere sig selv og distancere sig fra Danmark, kan være to sider af samme sag, og 

begge er tydelige i den paradiplomatiske teori, da det handler om at synliggøre sig selv 

som aktør - både som et politisk mål i sig selv, men også for at varetage egne 

økonomiske interesser.  

Færøsk paradiplomati er en blanding af politisk, økonomisk og kulturel paradiplomati, 

fordi der er et ønske om at være ”herre i eget hus”. Der tales ikke direkte om løsrivelse, 

men at synliggørelsen af Færøerne på internationalt niveau vil gavne Færøernes 

interesser, fordi Færøernes kompetencer og rettigheder derigennem gøres forståelige 

udadtil. Synliggørelsen af sig selv øger derfor Færøernes paradiplomatiske muligheder.  

 

Trangen til distancering fra Danmark skyldes mest af alt Danmarks medlemskab i EU. 

Dansk integration i EU medfører, at Færøerne risikerer at blive set som del af EU. I 

Færøernes ses dette som en direkte begrænsning, som er problematisk for Færøernes 

paradiplomatiske muligheder. Det kommer til udtryk i de færøske bekymringer både 

hos politikere, embedsmænd og erhvervslivet både inden og efter iværksættelsen af den 

russiske embargo mod EU. Trekantsforholdet mellem Færøerne, Danmark og EU ses 

derfor som en udfordring for Færøerne, specielt i kraft af Danmarks forhold til EU, og 

trods Færøernes tredjeland stilling i forhold til EU. Dansk udenrigspolitik, som som 

læner sig mod EU´s linie, påvirker Færøernes handlerum både ved at komplicere de 

hensyn, Færøerne skal tage i sit paradiplomati, men også ved at Færøerne får behov for 

og øjner muligheden for at overtage den plads, som flyttes til Bruxelles. Det vil sige, at 

Danmark og EU ikke altid kan skilles ad, da disse ud fra færøske synspunkter ofte bliver 



 92 

en og samme modpart til Færøerne. Det betyder, at trekantsmodellen kan justeres, da 

relationen opleves mere som Færøerne på den ene side og Danmark sammen med EU 

på den anden side.  

 

Færøernes paradiplomatiske muligheder ove rfor Rusland bliver også påvirket af EU på 

andre måder. EU sætter Færøerne i et dilemma, idet Færøerne ønsker at sælge fisk til 

Rusland og styrke de diplomatiske relationer for at komme nærmere en 

frihandelsaftale, men samtidig ønsker Færøerne ikke at sende de forkerte signaler til EU 

og brænde sine broer til det europæiske marked. Derfor ses EU overordnet som 

begrænsende for Færøernes paradiplomatiske muligheder over for Rusland.  

 

Endvidere spiller EU’s forventning om solidaritet fra tredjelande også ind på Færøernes 

paradiplomati, fordi Færøerne bliver stillet i dårligt lys, og det bliver et 

solidaritetsspørgsmål. I Færøerne ses denne forventning som uretfærdig, da Færøerne 

ikke frit kan udrulle sit eksporteventyr i Rusland, og de paradiplomatiske muligheder i 

Rusland kommer under pres. I denne forbindelse refereres der hyppigt til EU's 

sanktioner mod Færøerne, som varede indtil slutningen af august 2014. Så samtidig 

med at Færøerne ser sine muligheder begrænset af EU,  ses EU’s tidligere ageren over 

for Færøerne også som en mulighed for Færøerne til at forsvare sin paradiplomatiske 

linje over for Rusland. Færøske politikere og embedsmænd har ikke interesse i, at 

Færøerne blive blandet ind i konflikten, og færøske politikere og embedsmænd opfatter 

Færøerne som en for lille spiller til at tale med Rusland om konflikter. Det nærmeste 

Lagmanden kom denne snak, var at tage afstand fra EU's sanktioner mod Rusland. Der 

er et tydeligt udtryk for, at Færøerne har alt for meget at miste, skulle de følge EU's linje.   

 

Færøerne følger egne behov og interesser men må forholde sig til sin konstitutionelle 

handleramme. Skævridningen i Færøernes, Danmarks og EU's interesser over for 

Rusland, gør at der i Færøerne ses et behov for at tydeliggøre Færøernes egne 

kompetencer og distance fra EU. Forholdet til Danmark og EU sætter Færøerne under 

pres og påvirker Færøernes muligheder over for Rusland. Ud fra sin konstitutionelle 

status som del af Danmark, sejler Færøerne forsigtigt ud på diplomatiets store hav, men 

navigerer efter sine muligheder i Rusland uden at kappe linen til EU.  
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