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Nýggj v eg le ið a n d i fó lk aatk vøða
Laí okkum fáa fólkaatkvøðu heldur enn primitivan nevabardaga, sum Finnbogi ísaksson mælir til

Tað er hugstoytt hjá 
mongum føroyingi at 
hoyra teir loysingar- 
sinnaðu meyla um 
blokkstuðulin, sum 
er ein partur av tí, ið 
ríkiseindin gevur.

Fyri 1995 er tann 
danski stuðulin kr. 
868.400.(XX),00.

Tað hevði verið 
áhugavert at fingið 
greiðu á, hvaðani vit 
skuldu fingið inntøk- 
umar til samfelagið, 
um blokkurin ikki 
var.

Tingmaður Tjóð- 
veldisfloksins Heini 
O. Heinesen sigur, at 
allar tær vanlukkur.

sum hendar eru før- 
oyska samfelagnum, 
tær eru komnar av 
ríkisfelagsskapinum.

Tá ið løgtingsmál 
nr. 24/1994 um kann- 
ing av samanlegging- 
ini av Sjóvinnubank- 
anum og Føroya 
Ðanka var til við- 
gerðar, tá hovrdu vit 
sama meylið frá 
Finnboga ísaksyni, 
men hesin demagog- 
ur fór nógv longur 
enn Heini O. Heine- 
sen.

Hann sigur m. a.: 
»Tað vóru fyrst og 
fremst danskarar, 
sum kúgaðu tann

fólkavilja, sum kom 
til sjóndar 14. sep- 
tember 1946. Tað eru 
danskarar, sum hava 
alla skylduna av teirri 
vanlukkustøðu, okk- 
ara samfelag er kom- 
ið í. Tá ið Heimastýr- 
ið varð sett í verk, fór 
fram eitt so umfat- 
andi fólkarættarligt, 
statsrættarligt og jur- 
idiskt svans, at tað 
einsamait hevði 
uppiborið eina dóm- 
arakanning.

Danir hava nú í 
hálva øld í roynd og 
veru rikið hjáianda- 
politikk í Føroyum 
og Grønlandi«.

Vit hava so mang- 
an hoyrt hetta postu- 
latið áður, men tað er 
ikki ríkisfelagsskap- 
urin, sum hevur eyð- 
rænt fiskagrunnamar 
-  tað er ikki ríkisfel- 
agsskapurin, sum er 
orsøkin til stóru lán- 
tøkumar -  og tað er 
ikki ríkisfelagsskap- 
urin, sum krevur, at 
vit ár um ár brúka 
meira enn vit vinna.

Og um eingin 
blokkstuðul var, 
høvdu enn fleiri verið 
arbeiðsleys og helst 
fleiri føroyingar 
fluttir av landinum.

Tað er eisini ein 
løgin tankagongd hjá 
teimum loysingar- 
sinnaðu, tá teir tosa 
um størri frælsi og 
sjálvræði, men sam- 
stundis siga nei takk 
til at fremja yvirtøkur 
við gjaldsskvldu. 
Teir halda. at tað er í 
lagi, at danir fram- 
haldandi gjalda.

Fleiri lóysingar- 
sinnað siga, at tá 
samanum kemur. fáa 
danir fíggjarliga líka 
nógv burturúr ríkis- 
felagsskapinum sum 
føroyingar fáa, jú, 
men er tað ikki júst 
tað, vit kalla eina 
góða og positiva av- 
talu, har báðir partar 
síggja fyrimunir ?

Vit piaga at rósa 
íslendingum fyri 
brøðrasinni, tí ísland 
er einasta landið, 
sum letur okkum fisk 
uttan at fáa nakað aft- 
urfyri, og rætt er tað -  
teir vísa gott brøðra- 
sinni.

Danir lata okkum 
nær við 9(X) mill. um 
árið -  er tað ikki eis- 
ini at vísa brøðra- 
sinni?

Tað, sum er galið 
við blokkstuðulinum 
er, at hann kom, áðr- 
enn vit vóru búgvin 
at taka ímóti honum, 
og at hann hevur ver- 
ið illa umsitin.

Brúka vit felags- 
skapin positivt, ber 
væl til at venda 
gongdini rætta vegin 
aftur, men slíkt tos 
frá Finnboga ísak- 
syni og aðrar líknandi 
niðurgeringar av 
okkara størsta samar- 
beiðspartnara ger, at 
broytingin kemur í 
drag.

Sum tað so ofta 
áður er sagt, er ríkis- 
felagskapurin so 
nógv annað enn 
pengar, men er ikki 
stundin komin, har 
vit steðga tí aftur- 
vendandi meylinum 
um fyrimunir og 
vansar við verandi 
ríkisfelagsskapi ?

Hetta kjak, sum nú 
skjótt hevur vart í 50 
ár, loysir ongar trup- 
ulleikar, men gevur 
bert óneyðugar 
miskiljingar partanna 
millum og eisini 
miilum føroyingar 
sjálvar. Hví brúka so 
nógva tíð og orku til 
tað, sum skilir. heldur 
enn til tað, sum savn- 
ar ?

Vit kunnu taka 
undir við sjónarmið- 
inum hjá Rcgin Eik- 
holm, ið mælir til, at 
vit nú taka eina veg- 
leiðandi fólkaat- 
kvøðu um støðu okk- 
ara í ríkisfelagsskap- 
inum. ið kundi givið 
okkum eina ábending 
um fólksins vilja.

Greinin hjá Regin 
Eikholm, sum stóð í 
Sosialinum tann 18. 
januar í ár er væl- 
skrivað og beinrakin, 
hann skrivar m. a. so- 
leiðis um ríkisfelags- 
skapskjakið: »Harða 
kjakið hevur til tfðir 
borið brá av funda- 
mentalistiskum und- 
irtónum, eins og vit 
kenna tað frá øðrum 
fanatiskum aktørum, 
sum í síni sjálvsøkni 
ikki ynskja at skilja 
ímillum realpolitiska 
veruleikan og ævin- 
týrkendu dreyma- 
verðina«.

F'ramhald av tí 
drúgva kjakinum um 
loysing ella ikki loys- 
ing, um fólkaatkvøð- 
una í 1946 ella um 
Bergen sáttmálan, er 
nyttuleyst og elvir 
bert til split millum 
føroyingar.

Latið heldur fólkið 
tala, so viðurskiftini 
millum Føroyar og 
Danmark aftur kunnu 
gerast meira virðilig 
og uppbyggjandi.

Vit kunnu ikki 
framhaldandi bert

yppa øksl, tá ið Finn- 
bogi ísakson og 
hansara samsintu 
niðurgera verandi 
samstarv millum 
Føroyar og Dan- 
mark, teir umboða 
hóast alt ein stóran 
part av Føroya fólki.

ídag er tað ein 
minniluti í løgtingin- 
um, sum tekur undir 
við verandi heima- 
stýrislóg, men er tað 
eisini ein minniluti 
millum fólkið?
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Ncystabø
Hon hcldur, al for 

oyingar mugu gera upp 
við scg sjálvar. um teir cru 
til reiðar at góðtaka dóm 
stólin í Haag ella ikki. Is- 
lcndingar vóru ivasamir í 
toskastrfðnum. søgdu, at

teir ikki fóru at lcggja sítt 
Ifvsgrundarlag undir al- 
tjóda dóm.

Tað cr hatta, sum er 
eitt sindur álvarsamt. at 
•>gambla« vió sjálvum 
lívsgrundarlagnum. sigur 
Helena l)am á Neystabø.

I Haag ræður líka ofta tilvildin sum rættvísi
ognarrættinum til undir- 
grundina, ber illa til.

Annars hevur Ami Ol- 
afsson áður við fjølmiðl- 
am ar m zlt til at fara 
spakuliga um hurðamar 
og heldur miða fmóti eini 
góðarí loysn enn eini 
skjótarí loysn Men nú má 
so bcra ella bresta á nzsta 
samráðmgarf undmum 
við bretar i London f 
nzsta mánaði.

Men áðrenn tað fer Ed- 
mund Joenscn, løgmaður. 
sum umsitur marknamál. 
fyrst f komandi mánaði at 
hava fund við bretska utt- 
anríkisráðharran. Dougl- 
as Hurd, um markið Hes- 
m fundur vcrður í Keyp- 
mannahavn Hann skuldi 
vera í november sfðsta ár. 
men varð útsettur

Helena Dam á Neysta- 
bø. løgtingslimur, er for 
maður í marknaðamevnd 
løgtmgins Og í eini við- 
merking. Dimmalztting 
hevur biðið hana um í 
sambandi við orð danska 
forsztisráðharrans, sigur 
hon:

- F.g skilji orð forsztis- 
ráðharrans sum eini boð 
til bretar um at vera sinn- 
aðir til at finna eina sam-

ráðingarloysn nú og ikki 
draga málið longrí út. 
Sjálv erí eg ívasom. um 
tað er rætt av føroyingum 
nú at krevja málið fyrí 
dómstóhn í Haag

Spumingunn hvør 
stendur sterkarí, før- 
oyingar ella bretar, við 
dómstólin í Haag, cr ikki 
eyðsvaraður Vanligt er. 
at fiskimark og undir- 
grundarmark fylgjast og 
at miðlinjupríncippið f 
okkara føn tí átti at verið 
fylgt Løgfrøðiliga skulu 
liggja heilt serliga grundir 
fyn ikki at fylgja hesi 
rnannagongd. men He- 
lena Dam á Neystabø 
heldur dómstólin ofta við- 
gera mál sera tilvildar 
liga Jan Mayen-dómin 
heldur hon vfsa. at tilvild- 
in ráddi meira enn rztt- 
vfsi.

Hóast argumentim 
eru nóg greið, so deila teir, 
sum tilvildarliga tá sita 
sum dórnarar. eftir tf, sum 
tnr meta vcra rz tt og 
rímiligt Og tá kann ein 
spyrja seg sjálvan. 
hvøijum parti, dómarar 
nir eru í. Eitt er hvat poli- 
tikarar siga. men eg haldi. 
at tað er ið hvussu er teir.

sum eiga at taka stigið at 
beina málið fyrí dómstól- 
in f Haag og ikki em bzt- 
ismenninir, ið samráðast, 
sigur Helena Dam á

-  Ikki vís í at vit fáa 
okkara ynski uppfylt 
i spuminginum um 
mark millum Bret- 
land og Føroyar, sig- 
ur Helena Dam á 
Neystabø, formaður í 
mark naðame vnd 
løgtingsins

POL Á KLETTI

Poul Nyrup Rasmussen. 
forsztisráðham, hevur 
vegna danska parím av 
føroysku donskti nevnd- 
ini. sum tingast við bretar 
um markið millum Bret 
land og Føroyar í donsku 
fjølmiðlunum sagt, at 
stundín nú er komin at 
royna málið { altjóða 
dómstólinum í Haag 

Við sjónvarpið týsdag 
m segði Ami Olafsson, 
formaður í donsku før 
oysku samráðingar 
nevndini. at stundin nú er 
komin at vita, hvar ein 
flýtur i marknamálinum. 
tí oljuáhugamál leika nú 
eisim á. Og at gera nakað 
munagott á tf økmum utt 
an at vtssa er fingin fyrí

Helena Dam á Neystabø: Eg skilji orð forsztisráð-
harrans sum eini hnA til bretar um at vera sánnaðir til 
at finna rina samráðingarloysn nú og ikki draga málið 
kmgri ut. Sjálv eri eg ivasom, um tað er rztt av før 
nyingum nu at krevja malið fyrl dðmstólin i Haag


