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SAM BANDSrøddir

Fiskivinna og oljuvinna -  
lagnan hjá føroysku tjódini
Fiskivinna:
Tað var a heysti 1995, at reið- 
arar og fiskimenn hóttu før- 
oyskar politikarar við at leggja 
veiðiflotan 1. oktober 1995, um 
kvotuskipanin ikki varð avtik- 
ín og teimum veittur møguleiki 
at veiða upsameingið, ið eingin 
slapp framat vegna ov stóra 
íblanding av toski.

\Tæl bar til. Kanadiumaðurin 
•Jean-Jacques Maquire var 
funnin fressur í hesum leiki, og 
menn frøddist um hansara til- 
mæli at hækka veiðunøgdina 
av toski til 17.000 tons um árið.

Men emgin gav tí gætur, at 
hesin altjóða viðurkendi fiski- 
froðmgur i sama andarhaldi 
gjordi greitt, at »útlit er ikki til, 
at toskastovnurin á føroysku 
landleidim kann varðveitast á 
trvggum biologiskum støði 
uttan so, at veiðutrýstið mink- 
ar Hetta er orðarætt endur- 
givið frá síðu 30 í frágreiðing 
Maquires, skrivað á enskum 
mali.

Løgin ráðgeving, kann ein 
siga, frá manni, sum sjálvur 
mælir til at hækka veiðunøgd- 
ína við 17.000 tonsum í mun til 
tilmælið frá t.d. ICES-fiskifrøð- 
ingunum.

Fiskað verður nú 2 x 17.000 
tons árliga, og framvegis kem- 
ur eingin upsi í trolið. So tað 
lokabragdið eydnaðist væl.

Hetta eggjar sjálvandi til at 
royna eina nýggja rangsnúgv-

ing av veruleikanum, sum tó er 
roynd fyrr, men uttan úrslit. 
Roynt verður nú aftur at veija 
seg við, at hesin toskur, fisk- 
aður verður, er flytifiskur við 
svimjisporli, hóast somu menn 
sum limir í Skipanamevndini, 
sum sett varð at finna loysn 
móti teirri egnu hóttan um at 
leggja veiðuflotan 1. oktober 
1995, í frágreiðing og úrskurði 
sínum dagfest 8. februar 1996 
siga stutt og greitt á síðu 20: 
»samanumtikið tykist tað lítið 
sannlíkt, at økta veiðan 
stendst av, at toskur er komin 
aðrastaðni frá«.

Ovfiskiskapurin heldur 
ótálmaður fram, og veiðan 
verður flutt av landinum óvið- 
gjørd, meðan milliónaupp- 
hæddir verða goldnar í arbeiðs- 
lovsisstuðuli til keyp av russ- 
arafiski og til veiðu av undir- 
skots irmingarhavsfiski (tí 
hann ikki verður skorin og 
frystur umborð), samtíðis sum 
eisini er samtykt sambært 
uppskot frá úrmælinginum 
Óla Jacobsen at lata studning 
úr landskassanum til keyp av 
virðisleysum skrambulfiski úr 
somu londum, sum fáa tosk 
okkara avreiddan til viðgerðar.

Og í øllum hesum syndarliga 
óskili boðar fulltrúin á fiski- 
vinnudeildini í landsstýrinum, 
Andrass Kristiansen, fjálturs- 
stungin í sjónvarpinum frá, at 
her veit væl við. Hóast sjálvur

fiskifrøðingur, noyðist maðurin 
at hava størri atlit til leiðara 
sín í landsstýrinum, John 
Petersen, enn til stovnsrøkt- 
ina.

Eingin ábyrgdarstýring er í 
fiskivinnuni, eflirlitið er bert 
viðfáningur, tí fiskivinnuum- 
sitingin í Tinganesi og fiski- 
veiðueftirlitið Yviri við Strond 
tosa ikki saman, men skriva 
brøv sínaámillum. Leiðaramir 
báðir eru í løtuni lítið uppi í 
eftirlits- og fyriskipanar- 
arbeiðinum. Annar er so at siga 
ikki til arbeiðis í landsstýri- 
num, tí hann hevur privat 
vinnuvirksemi at síggja til 
bæði her heima og í íslandi. 
Hin er fulltíðarbundin av 
orlogsskipinum, fingið er til 
landið eftir tilmæli frá Jóannes 
Ejdesgaard og Ivan Johanne- 
sen og samtykt løgtingsins, har 
allir møttir tingmenn at- 
kvøddu fyri -  uttan ein. Skipið, 
sum er 25 ára gamalt sigst 
vera í slíkum standi, at tað lýk- 
ur ikki treytimar fyri at fáa 
siglingarloyvi, men tað er 
kanska ikki neyðugt hjá skipi, 
sum hevur kanón.

At enda má spyrjast, hvat 
sigur og ger landsstýrismaður- 
in í fiskivinnumálum John 
Petersen?

Sum fyrrverandi limur í 
Vinmmevndini hevur hann í 
áliti nevndarinnar frá 8. mei 
1996 undirskrivað hesa við-

merking til løgtingsmál nr.
96/1995:

Nevndin hevur eisini viðgjørt 
spumingin um fiskiskap eftir 
toski, og vfsir tað seg, at fiski- 
skapurin verður størri enn upp- 
runaliga væntað, serliga tí at 
skip hava loyvi at fiska inni á 
teimum stongdu toskaleiðunum, 
mælir nevndin til, at landsstýrið 
fær heimild at seta tíðaravmark- 
að veiðubann á ávísum leiðum. 
Mælt verður til at broyta orðingi- 
na í grein 9 hesum viðvíkjandi.

Og grein 9 í lógini um vinnulig- 
an fiskiskap fekk so hetta orða-
Ijóðið:

Landsstýrinum verður heimilað 
at gera reglur um tfðaravmarkað 
veiðubann á ávfsum leiðum við 
ávfsum reiðskapi eftir tillaging- 
artørvi fiskidagatalsskipanar- 
innar.

Eitt stutt brá tóktist tað, sum 
John Petersen kendi seg 
bundnan av síni stovnsrøktar- 
ábyrgd sambært samtykt løg- 
tingsins, tí hann boðaði frá í 
Utvarpi Føroya, at neyðugt var 
at seta í verk veiðubann. Men 
dagin eftir var vent í holuni, tí 
tá boðar landsstýrismaðurin 
frá í útvarpinum, at eingi 
stovnsrøktartiltøk eru neyðug, 
tí eingin veiðubólkur hevur 
fiskað út um sín tillutaða pro-

sentpart av heildarkvotuni, t.e. 
allir oyða javnt eflir lógarinnar 
prosentbýti.

Harrin náði okkum, og ein 
má so miriliga biðja um um- 
bering fyri, at mynd skaldsins í 
orðunum: fávitskan lýsir ... 
gyklast fyri eygunum.

Avreiðingarnar av toski utt- 
anlands kunnu ikki leggjast 
fiskimonnum til skuldar, men 
avreiðmgin av fiskivinnumál- 
um í hendur stovnsoyðaranna 
er ábyrgd Sambandsfloksins.

Oljuvinncu
011 oljuvinnan er enn ein opin 
og ósvaraður spumingur bæði 
viðvíkjandi tilfeingi og ognar- 
rættinum. Og mangt bendir á, 
at vit kunnu koma í ta sera 
óhepnu støðu, at tilfeingis- 
spurningurin verður greiddur, 
áðrenn ognarrættindini eru 
staðfest.

Boðað verður javnan frá 
stórum elefantkeldum, sum 
verða funnar tætt við markið, 
vit stríðast um, og eingin ivi 
kann vera um, hvønn veg snáp- 
ulin vendir.

Oljukeldir eru ikki ótømi- 
ligar, hetta er støðan í Noregi 
besta dømi um. Nú eftir 25 ára 
oljuvinnu í Norðsjónum hevur 
norska oljumálaráðið boðað 
Jens Stoltenberg, oljumálaráð- 
harra, sum nú eisini vendir 
snápulin móti Føroyum, firá, at 
norska oljuframleiðslan vil 
vera minkað við heilum 65% 
um ár 2010.

Forsøgnin ger vart við, at í 27 
framleiðsluøkjum í Norðsjón- 
um, sum ídag tilsamans fram- 
leiða 3 milliónir føt um dagin, 
fer framleiðslan at minka til 
0,4 mill. føt um dagin í árinum 
2010, ein minking uppá heili 
85%. Viðvíkjandi størstu

norsku oljukeldunum Gull- 
faks, Oseberg og StatQord, sum 
ídag framleiða 44% av allari 
norskari oyu, verður sagt, at 
framleiðslan fer at minka 
meira enn 50% komandi 5 
árini.

Sostatt er tað væl skiljandi, 
at Jens Stoltenberg og onnur 
stórmenni ínnan oljuvinnu 
vísa svøvnskarvunum í Føroy- 
um størsta áhuga.

Samráðingamevndin í
marknatrætuni við bretar tyk- 
ist hava góða tíð, hóast hvør 
dagur, ið fer, kemur bretum væl 
við. Longri avgerðin dregur út, 
minni meining er í fyri føroy- 
ingar at beina málið til dóm- 
stólin í Haag, og tá standa vit 
skák.

Skarvurin hevur nú ligið á 
reiðri í so ruma tíð, at vandi er 
fyri, at hann bølir á deyðum 
unga.

Abyrgdin er okkara -  sam- 
bandsmanna, og hevur verið 
tað seinastu tvey árini gott og 
væl.

Lopra,
tann 3. septembur 1996
Jákup Joensen

Oneyðugar byrðar
Samgongan, og harvið eisini 
Verkamannafylkingin á 
tingi, hevur sett sær tann 
setning at minka um øll 
óneyðug gjøld hjá vinnuni, so 
tað kann gerast lættari at 
útvega fleiri arbeiðspláss.

Sjálvsagt ber tað illa til at 
hava eitt vinnulív heilt uttan 
avgjøld, men tey mega vera so 
fá og so bílig sum yvirhøvur 
gjørligt, og tað var júst enda- 
málið hjá verandi samgongu. 
Eisini undanfama samgonga 
hevði somu ætlanir.

Tí er tað harmiligt at

síggja, hvussu skjótt ávísir 
politikarar gloyma tey settu 
endamálini.

Vit skulu her nevna tvey 
avgjøld, sum hava áhuga í 
løtuni, og sum eru avgreidd 
beint í stríð við samgong- 
unnar endamál, nevnliga

A ) : hækkan av frítídarpro-
sentinum og

B ) : gjaldid til ALS

til A ): Fyri at lætta um I\já 
vinnuni varð frítíðarprosent- 
ið lækkað, og kom hetta sum

ein stór hjálp hjá nógvum 
arbeiðsplássum, ið annars 
noyddust at lata aftur ella 
fremja fleiri uppsagnir. Eitt 
skilagott tiltak, sum øll ork- 
aðu at bera.

Men gleðin var stokkut. 
eJavnaðarflokkurin og aðrir 
við honum vildu hava nevnda 
lætta burtur, áðrenn tíðin var 
búgvin til tess -  áðrenn bil- 
bugt var fingin við kreppuni. 
Og teir fmgu sín vilja -  av- 
gjaldið bleiv aftur hækkað frá 
10,25 % upp til 12,00 %.

At taka burtur omanfyri

nevnda lætta frá vinnuni var 
viðgjørt og góðtikið á lands- 
fundi Javnaðarfloksins, áðr- 
enn teir rýmdu úr samgong- 
uni.

Kappingarførið fall og 
vinnan varð aftur noydd at 
knugga undir eini eyka 
byrðu, soleiðis at kostnaðar- 
stigið aftur hækkaði, sam- 
stundis sum vónimar fyri 
nýggum arbeiðsplássum  
aftur fjaraðu undan.

til B). Tá arbeiðsloysið var 
vorðið so stórt og tyngjandi, 
var neyðugt at hækka av- 
gjaldið til AIJS -  frá 2 % upp 
til 2,75 %.

Men nú, tá bráfeingis- 
kreppan lyá ALS  er avhæsað, 
kunnu teir aftur klára seg 
við einum avgjaldi uppá 2 %

og sum ein natúrlig fylgja av 
hesum, biður stjórin og eitt 
einmælt stýri um, at avgjald- 
ið aftur verður 2 %.

Ein slík lækking hevði 
komið væl við hjá øllum, bæði 
hjá løntakara og hjá allari 
vinnuni, sum enn hevur tað 
figgjarliga sera trupult.

Men hvat hendir? Vinstra- 
vongurin vísir tenn, og sigur 
korta nei. Hvørki løntakarin 
ella tann tyngda vinnan skal 
hava nakran lætta. ófatuligt!

Verkamannaumboðið Axel 
Nolsøe sigur nei, hann vil 
leggja til síðis til nngar tíðir. 
-  Hava vit ikki júst ringar 
tíðir í dag?

Tað plagar at vera í góðum 
tíðum heldur enn í kreppu- 
tíðum, ein skal hugsa um at

spara upp?
Vit forða ikki fyri nýggjum  

uppsøgnum, seta á stovn 
nýggj arbeiðspláss ella gera 
fleiri íløgur við at savna pen- 
ing í kassan hjá ALS?

Vit skapa arbeiði við at seta 
pening í umfar, men tað 
skapar einki arbeiði at tyngja 
vinnuna við óneyðugum 
gjøldum fyri síðan at goyma 
óvirkna peningin í eini kald- 
ari bankaboks, sum framm- 
anundan er full av pengum.

Tað er væl ikki so galið, at 
landsstýrið bert ætlar at 
standa sum askoðari, tí Axel 
Nolsøe við nýggju skipanini 
hevur fingið heimild at forða 
vinnulívinum í at mennast 
fíggjarliga?

trygvi f  guttesen

Fotoskeið verður í Havn
Vikuskiftisskeid uerdur í foto á 
Tórshavnar Kvøld- og Ungdómsskúla

Frigjgadagin 27 septem- 
ber kl 19.30 byrjar skeid í 
fotolæru á Listaskúlanum 
(Gomlu Dimmalætting).

Á  skeiðnum verður dent- 
ur tagdur á, at hvør ein- 
stakur fær møguleika at 
geva sær sjálvum avbjóð- 
ingar, sum hann kanska 
ikki er so vanur við -  at 
ein flytur síni egnu mørk, 
tá ið ein tekur myndir. 
Uppgávan snýr seg um at 
taka myndir av fólki, sum 
tú ikki kennir, og á ein 
hátt, sum ber dám av sam- 
bandi og na*rleika. Stað: 
Tórshavnar býur

Arbeitt verður við svørt/ 
hvítum filmi.

Tá ið myndatøkan er av, 
er ætlanin, at luttakarar- 
nir sjálvir skulu kopiera 
sínar mjmdir. Skeiðið end- 
ar við einum felags orða- 
skiíli um úrslitið 

Tað er neyðugt, at lut- 
takararnir hava nakað av 
kunnleika til svart/hvíta 
kopiering

Pláss er fyri 10 luttak- 
arum á skeiðnum. Skeið- 
leiðari er Olav Schneider

Vikuskiftisskeid í 
fotolæru veróur í 

Tórshavnar Kvøld- & 
Ungdómsskúla

Skeið í at skriva 
og at spæla leik
Ert tú ímillum 14 og 20 ár?

Hevur tú hug at spæla 
sjónleik?

Hevur tú av og á hugsað, 
at tað hevði verið stuttiigt, 
um ein sjónleikurin, tú 
sást, var øðrvísi, enn hann 
var, at tú hevði avgjørt, 
hvat leikaramir søgdu og 
gjørdu á pallinum?

So er nýggja skeiðið hjá 
Tórshavnar Kvøld- & Ung- 
dómsskúla óivað nakað fyn 
teg!

Skeiðið snýr seg nevni- 
liga um: at skriva og at 
spæla ieik.

Allan veturin fara ung- 
fólk frá 14 til 20 ár saman 
við Rakel Helmsdal at læra 
um at skriva sjónleik og 
siðan at venja og spæla 
henda leikin saman

Ikki er neyðugt framm- 
anundan at hava nakrar

royndir innan leik ella 
skriving. Undirvíst verður í 
grundleggjandi drama- 
venjing og improvisatión -  
bæði sjónleikarligari og 
skrivligari ímprovisatión, í 
dramatiskari uppbygging 
av leiki og í at skapa per- 
sónar I seinnu helvt av 
skeiðnum verður eisini 
lært eitt sindur um at gera 
bunar og pall og seta ljós og 
Ijóð til egnar leikir

Rakel Helmsdal, sum 
skipar fyri skeiðnum, er 
rithøvundur Hon hevur 
sknvað fleiri leikir, ser- 
stakliga bamaleikir, og 
hevur leingi verið virkin í 
sjónieikarlívinum í Havn

Skeiðið verður tvey kvøld 
um vikuna

Áhugað kunnu ringja til 
Tórshavnar Kvøld- & Ung- 
dómsskúla og melda seg til.


