Hvis du kunne bestemme, ville du så forbyde Grindedrab på Færøerne - hvorfor, hvorfor ikke?

Hvis Færøerne løsriver sig fra Danmark, skal unge så stadig have lov
til at tage en gratis uddannelse i Danmark?

Færøerne får over 600 millioner kroner i bloktilskud hvert år er det en
god ide? Begrund din holdning

Hvis Færøerne bliver selvstændig bliver Danmark geografisk mindre synes du, vi skal støtte dem i selvstændighed eller skal vi forsøge at
holde på Færøerne i rigsfællesskabet?

Hvis man taler om “et fællesskab”, skal der så være lige vilkår for alle
uanset om man bor i Danmark eller på Færøerne (eller Grønland for
den sags skyld)? Uanset hvad det koster? Begrund dit svar

De fleste skolebøger i folkeskolen er nu på færøsk - det betyder at
nogle unge får problemer senere i deres uddannelse, da de ikke kender fagene på dansk. Skal man lave et krav om at et vist antal skolebøger skal være på dansk, eller skal man støtte færingernes proces
med at styrke det færøske sprog?

Er det et dilemma, at medierne i Danmark ofte fremstiller Færøerne
som et stillestående umoderne folkefærd ude af trit med den globale
virkelighed? Og skal den danske regering gribe ind for at ændre på
dette?

Færøerne er ikke med i EU. Hvis EU forbyder fuglefangst generelt,
skal Færøerne så også rette ind, eller fortsat fange og spise søpapegøjer, som er en delikatesse på Færøerne?

Er det et dilemma, vi bør gøre noget ved, at danskere generelt er uvidende om færøsk politik, økonomi og kultur, når vi nu er et rigsfællesskab?
(Og færingerne ved en masse om danskernes kultur, økonomi og
politik)

Hvis du skulle bestemme hvor der skulle spares på Færøerne, hvis
bloktilskuddet fjernes - skulle det så være på uddannelsesområdet eller sundhedsområdet?

Færøerne har deres eget fodboldlandshold og er med i kvalifikationen
til fx EM. men de må ikke deltage i OL som nation - er det i orden?
Begrund dit svar.

Hvis Lagtingsformanden (svarende til formanden for Folketinget i
Danmark) ønsker løsrivelse, er det så i orden, at han bliver væk, hvis
Kronprins Frederik inviterer til reception på kongeskibet Dannebrog
under et besøg på Færøerne? Eller skal han deltage af pligt?

Hvis færingerne stemmer ja til løsrivelse, skal de færinger, der ønsker
det, have tilbudt at blive danske statsborgere?

Skal det forbydes at spise grindekød fordi der er sundhedsskadeligt
kviksølv i kødet, eller skal man have frihed til at fortsætte den
kulturelle tradition?

Grønland, Færøerne og Island lavede for et halvt år siden en fælles
aftale om samarbejde. Det har den danske udenrigsminister ikke accepteret - og lader ikke de tre indgå selvstændige aftaler. Skal regeringen i Danmark blande sig i det?

Skal børn i skolen på Færøerne selv vælge om de vil lære dansk eller
ej. Måske de allerede nu ved, at de aldrig vil læse i Danmark?

Når skoleelever på Færøerne skal lære dansk, er det så ikke rimeligt,
at danske børn lærer færøsk?

Pga. Rusland annekterede Krimhalvøen med magt, har hele EU stoppet dele af samhandlen med Rusland - bl.a fiskehandlen. Det koster
de danske fiskere og det danske samfund mange penge. Færøerne er
ikke med i EU og de sælger derfor mange fisk til Rusland nu, og tjener
godt på det. Er det ok, når de er med i rigsfællesskabet?

Kan dronning Margrethe stadig være dronning for Færøerne, hvis landet ønsker selvstændighed?

Hvis Færøerne løsriver sig fra Danmark, skal meget syge mennesker
så stadig behandles gratis i Danmark? Alternativt kan de måske dø?

Hvis 51 % af den færøske befolkning ønsker løsrivelse - skal Danmark så acceptere dette uden at stille krav? Hvis vi stiller krav kan det
få betydning for Færøernes succes med løsrivelsen, hvis vi ikke gør
kan det koste Danmark økonomisk. Hvad synes du og hvorfor?

Konservativ Ungdom i Danmark har udtalt, at ”Færøerne bare kan erklære sig selvstændige, hvis de ikke vil have indblanding.” Er du enig i
det - begrund din holdning

Skal færingerne stoppe grindedrabene for ikke at støde turisterne,
hvilket så bliver på bekostning af en kulturel og historisk del af det at
være færing? Begrund dit valg.

Hvis der findes olie på Færøerne skal pengene, der tjenes ind ved
det, så deles med den danske befolkning, eller er det Færøernes egne penge?

