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Eíngi seismisk loyvi 
fyrr enn eftir páskir
PÓL Á KLETTI

Betri røkl av okkara 
heimligu fiskastovnum 
Øðrvísi fiskiveiAi/sølu- 
mynstur. Sølu av fesk 
um fiski. Framleiðsla til 
annað úr triðjalandsfiski 
(nýggj avtala við KS) 
Meira hurtut úr fiski 
skapinum við Flemish 
Cap(betri eftirlit viðøk- 
inum so at ovveiða ikki 
fer fram)
fylgja møguleikunum 
innan oljuvinnuna sera 
gjølla
Verja ríkisfelagsskapin 
Troyta møguleikarnar 
við sluðulsskipanum úr 
Danmark

Arbeiðsloysisskipanin er neyðug, 
men neyðugari er at skapa arbeiði
Varð lurtað eftir Sambandsflokkinum fyri 20 árum síðan, høvdu vit í dag 
eina arbeiðsloysisskipan, sum virkaði. Ella kanska høvdu vit einki ar- 
beiðsloysi havt! Verandi arbeiðsloysisskipan erein mylnusteinur um háls- 
in á vinnulívinum og arbeiðsfólkinum. Men nú arbeiðsloysið er vorðið ein 
so beiskur veruleiki, er alneyðugt at hava eina skipan, sum tryggjar tey, 
ið ongar atvinnumøguleikar hava, so at tey ikki verða slept upp á fjall

Terje Davidsen: - Ein arbeiðsloysisskipan er eitt trygd- 
arnet fyri tey, sum einki arbeiði hava, men gongda leiðin 
fram má altíð vera at Finna útve«ir fyri meira arbeiði

annað og meira umráðandi 
er at virka fyri umstøðum. 
sum núnka um arbeiðsloys- 
ið Og hvussu gerst tað? 
Hvør er leiðin fram?

»>Neyðugt er at troyta 
allar møgulcikar Nógv 
hevur veríð talað um møgu- 
leikar við ES-liniaskapi og 
møguleikum við triðja- 
landsfiski. Her eru nakrír 
møguleikar, sum neyðugt er 
at kanna gjøllari. Neyðugt 
er, at umsitingin av samfel- 
agnum verður bíligari við 
rationaliseringum og pri 
vatiserínguni Nevndur er 
møguleikin hjá føroyskum 
fiskiskipum at royna á 
fremmandum leiðum, t. d. í 
Sierra Leone. Neyðugt er, at 
søluprísimr hækka og at vit 
fáa betri prís fyri okkara 
framleiðslu,« segði Terje 
Davidsen.

Annað, ið neyðugt er at 
gera meira við, er:
- Økja virksemið innan 

ferðavinnuna 
í størri mun troyta lítið 
kendar ella ikki i fult 
mát royndar leiðir
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Sambandsflokkurin hevur 
seinasta árið havt ein ar- 
beiðsbólk sitandi at viðgera 
tað umfatandi arbeiðsloys- 
ið, sum er í landi okkara. 
Formaður í hesum bólki 
hevur verið Teije Davidsen, 
løgtingsmaður.

Núverandi arbeiðsloys- 
isskipan kom í gildi í 1992. 
Áðrenn tað vóru ymsi upp- 
skot um at seta í verk skip- 
anir áðrenn arbeiðsloysið 
gjørdist veruleiki. Sam- 
bandsflokkurin hevði upp- 
skot um hetta í 1975. Og 
seinni hava onnur uppskot 
verið frammi.

Tó varð einki ítøkiligt 
sett í verk fyrr enn arbeiðs- 
loysið var ein beiskur veru- 
leiki. Hetta var heldur seint, 
tí grundarlagið hjá skipan- 
ini at gjalda út varð so veikt.

Orsøkir til 
arbeiðsloysið
Á landsfundi Sambands- 
floksins næstseinasta viku- 
skifti legði Tetje Davidsen 
fram tilmæli arbeiðsbólk-
sins.

Víst varð á, at ymsi viður- 
skifti hava ávirkað gongd- 
ina so at vit 1 dag eru endað í 
stórari fíggjarkreppu og 
einum stórum arbeiðloysi. 
1. januar 1977 varð sjó- 
markið flutt út á 200 fjórð- 
ingar. Okkara fjarflskifloti 
fekk trengri ræsur. Land- 
grunnurin gav ikki so nógv, 
at hann megnaði at útvega 
landinum neyðugar inn- 
tøkur. Yvirtøkur kostaðu 
eisini fíggjarliga. Fíggjar- 
liga grundarlagið undir 
samfelagnum vóru læntir
pengar í storan mun.

Henda skeiva goncd... 
kundi ikki halda fram. Sam-
bandsflokkurin var tann, 
sum ávaraði eina harðast 
móti gongdini. »Synd at 
siga, at vit gjørdust populer- 
ir fyri tað,« segði Terje Da- 
vidsen.

Ein mylnusteinur
Tað vóru fá alternativ til 
fískivinnuna. Sambands- 
flokkurin var f landsstýr- 
inum tá farmaskipaflotin 
varð bygdur út - sum eitt 
aitemativ.

»Tíverri hevði samgong- 
an 1985-88 - Javnaðar- 
flokkurin, Tjóðveldisflokk- 
urin, Sjálvstýrisflokkurin og 
Kristiligi Fólkaflokkurin -

ikki sama positiva áhuga 
fyri hesum møguleika, so tá 
skipini komu í tíðarav- 
markaðar trupulleikar var 
ikki nógvur vilji at varð- 
veita henda møguleika,« 
segði Teije Davidsen.

Sum alternativ til upp- 
skot landsstýrisins til ar- 
beiðsloysisskipan í 1992 
skjeyt Sambandsflokkurin 
upp at fíggja skipanina yvir 
fíggjarlógina. Hetta skuldi 
gerast vð sparingum og pri- 
vatiseringum. Men uppskot 
landsstýrisins varð samtykt.

»Eftir hesum samtykta 
uppskotið, ið varð sett í gildi 
sum lóg, varð stórt gjald 
lagt á vinnulívið. Hetta hev- 
ur havt við sær, at virki 
noyðast at snara lykilin um 
- og harvið økist arbeiðs- 
loysið. Henda skipan er ein 
mylnusteinur um vinnulívið 
og arbeiðsfólkið,« segði 
Teije Davidsen.

Hann segði, at skipanin er 
ein roynd at sleppa lands- 
stýrinum undan trupuileik- 
um av teimum arbeiðsleysu. 
Sambandsflokkurin metir 
hetta vera eina skiva skipan. 
Longu 3/4 ár eftir, at út- 
gjaldið byijaði, var skipanin 
í trupulleikum og tørvaði 
pening.

Haldbarari skipan
Síðan er tað hent, at ar- 
beiðsloysisskipanin er vorð- 
in partur av avtalunum mill- 
um ríkisstjómina og lands- 
stýrið. Hetta ger, at skal ein 
broyting gerast í skipanini 
nú, er neyðugt at fremja tær 
í samráð við donsku stjóm- 
ina.

Aftur nú í mars-apríl er 
skipanin í fíggjartrupulleik- 
um. »Hetta, at grundin und- 
ir skipanini er so svikalig, 
hevur við sær, at tey ar- 
beiðsleysu ikki hava eina 
trygga skipan. Tey eru 
ótrygg. Neyðugt er við eini 
meira haldbarari skipan,« 
segði Teije Davidsen.

Sambandsflokkurin hev- 
ur nú lagt uppskot fyri ting- 
ið um at gera broytingar í 
skipanini so inngjaldið 
verður tryggari við tað at 
landskassin átekur sær t. d. 
60% av inngjaldinum.

»Ska! henda broyting 
gerast, er neyðugt við 
nýggjum samráðingum við 
donsku stjómina. Hugsandi 
er, at danska stjómin fer at 
góðtaka eina skipan, sum 
átøk er teirri donsku, har tað 
almenna letur eini 70% av 
inngjaldinum til skipanina

meðan partarnir á arbeiðs- 
marknaðinum lata eini 
30%, segði Teije David- 
sen.«

Við hesum helt hann, at 
vit fáa tann frið og ta trygd,

sum neyðug er.

lA-iðin fram
Eitt er at hava eina arbeiðs- 
loysisskipan, sum virkar.

Enn hevur einki av teimum 
feløgunum, ið søkt hava 
landsstýrið um loyvi at gera 
forkanningar í føroyskum 
sjóøki, fingið loyvi. Og 
einki verður greitt fýrr enn 
eftir páskir.

Martin V. Heinesen á

V it ha
■ feF JA L L
W R A V E N
rygtfsekkir
Annars stórt 
úrval av 
ryagsekkum 
t.a.Lotus
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Føroya Jarðfrøðisavni, ið 
umsitur málið, sigur, at ein 
hevði vónað at kunna givið 
tí ella teimum feløgum, ein 
vildi hava, svar fyri páskir, 
men at málið er drúgvari at 
avgreiða enn so.

- Frá byijan hava fleiri 
feløg verið inni í myndini, 
og júst hvar vit eru í pro- 
cessini er ilt at siga beint nú, 
tí tann kontaktin, ella vant- 
andi kontaktin, vit hava 
havt við summi feløg, er 
nakað, ein eigur at fara still- 
isliga um hurðamar við inn- 
til endaligt svar verður giv- 
ið, sigur hann.

Miðað verður fmóti at 
byija forkanningarnar í 
summar. Bara tvey kiyvi 
verða givin, og Martin V. 
Heinesen sigur, at tað meira 
enn so kann henda, at eitt 
einstakt felag fær bæði

Ein Miele fer væl 
við hondunum
Hon er eisini orkusparandi. 
Tað loysir seg betri at vaska 
við Miele enn at vaska við 
hond
w fáiim m m m
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