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Upphøggingarspøkilsi
frá áttatiárunum
farið at ganga aftur
John Petersen hevur nú
megnað at avrikað tað
ótrúliga bragd at lagt fram
uppskot fyri tingið um upphøgging av øllum idnaðarflotanum móti fullum endurgjaldi fró Palliba!
Tað sigst, at endurgjaldið
er fyri mist veiðirættindi í
føroyskum sjógvi, sum hesi
somu skip hava fíngið
ókeypis fra hesum sama
Palliba!
Ikki nóg mikið við ti. Tó
hesin umboðsmaðurin fyri
borgarliga
Pólkaflokkin
rættiliga setur síni frælslyntu fíngramerki ó eitt
lógaruppskot, so skal almenna góvubuðin ikki bert
standa víðopin fyri verandi
flota, men so sanniliga
eisini fyri tey skip, sum
longu eru seld úr flotanum,
og sum reiðarin frammanundan hevur fíngið fullan
prís fyri.
Tað er, so ótrúligt tað Ijóðar, eingin treyt, at skipið er
í flotanum, fyri ut fóa hesa
almennu virðisløn fró tí
fram m anundan
hart
kroysta
føroyska
skattgjaldaranum
Aðrir reiðarar, sum hava
keypt skip ó tvingsilssølu
og asett prisin, fullvitandi
um
veiðiavm arkingam ar

og uttan nakrantið at hava
troytt hesi sonevndu privatu "O gnam ettm dU í føroyskum sjógvi, skulu sjólvsagt eisini hava í posa og
sekk, nevniliga eitt eykagjald upp a fleiri mitliónir,
sum teir sjólvt ikki í stnum
villastu
dreyrnum
hava
roknað við.
Tó spurt verður, um hesir
somu reiðarar ikkt ynskja
at fóa síni veiðirættindi
aftur - so er svarið í flestum førum tvørt nei! Hvf
skulu teir tað, tó teir
kunnu fóa henda sonevnda
upphøggingarstuðul
fyri
einki? E ingin grund er til
aflu r at leggja rygg til og
seta egnan perting r vóða,
tó alt kann faast fyri einki
úr landskassanum !
N ú skuldr ein trúð, at
hesi skip vóru slept upp ó
fjall og als einki hava notið
av hesi atmennu »afturberingarmani ■<, sum hevur riðið okkum sum ein m arra í
so mong harrans ór.
Nei
ídnaðarskipini
vórðu ikki gloyrnd, minni
enn so. Skipini hava so
sanniliga fingið jattað stuðul, fyrat 4S0000 kr til um
legging til norðsjóvarfískiskap t 1994. Stðan fíngu tey
250.000
kr. i part í stuðli

1995 og so aftur 300.000 kr.
fyri hvørt av órunum 1996
og 1997 T.v.s. hesi skip
kunnu hvørt sær fóa íalt
1,3 mió. kr. i almennum
stuðli yvir trý ór.
N ú vil so fískimólaróðharrin veita teimum tilsam ans 15,7 mió. kr. afturat í endurgjaldi fyri hesi sonevndu mistu veiðirættindi í føroyskum sjógvi.
Satt at siga, so er hetta
lógaruppskot so burtur av
allari leið, at tað betur ongantíð varð lagt fram.
Fyri tað fyrsta, so er talan um eina beinleiðis vanvirðing
móti
føroyska
skattgjaldaranum , sum nú
skal aleggjast enn fleiri
byrðar, bert fyri at nakrir
fóir útvaldir kunnu gera
sær dælt av nøkrum veiðiloyvum, sum teir ongantið
hava goldið eitt oyra fyri.
H arum fram t er uppskotið beinleiðis destruktivt, tó
vit við alntennum peningi
skulu gjalda fyri oyðilegging og avtøku av teimum
vinnutólum, sum eru sjólv
lívsæðrin og grundvøllurin
undir okkaru samfelag.
H er er nrsøk til at rópa
varsko, tí við slíkum undirgravandi vinnupolitikki, so
i býður ikki bøtur fyri hetta

O lja og havum hvørvi

samfelag!
H vat verður tað næsta?
kann ein spyrja
Hvøiji
framleiðsluamboð standa
tá fyri tørni at verða upphøgd fyri skattgjaldarans
rokning?
Latið
heldur
skipini
royna seg við nýggjastu útgerðini, sum undir neyvum
eftirlitið tryggjar, at skipini
fiska »reint-.
Roynist henda skipan
væl, soleiðis at lyóveiðan
av
undirm áls
gagnfíski
kann haldast niðan fyri tey
ásettu 2r/<, so er eyðsæð, at
hesi skip ikki verða nøkur
hóttan móti føroysku fískastovnunum hvørki nú ella í
framtíðini.
T á serkunnleikin eisini
m ælir til eina slíka roynd,
so eigur eingin ivi at vera
um, hvør loysn ið verður
vald.
John Petersen
ger tær
sjólvum eina tænastu og
tak hetta uppskotið aftur,
og tað ongantið ov skjótt!
B jø m á H e y g u m

M á l o g m entan
Tó ið Friðrikur próstur ó
Nesi gekk t latinskula i Is
landi, varð hann einaferð
spurdur av k ennara sinum,
um honum ikki longdist
heim aftur til Føroyar,
svaraði
hann:
*Jú, til
oyggjaland mitt, Føroyar,
og moðurmólið."
N ú býður m æ r í lótur, tó
ið gesturin i Hrennideplinum í utvarpinum verður
spurdur, hvat hann heldur
um at vera føroyingur.
O nk u r ivast, onkur annar
svarar jánk asliga og heldur
seg vera meir t samleika
við ein evropeara og føroying.
Men gam li prósturin ó
Nesi ivaðist onga løtu.
Hann gloymdi ikki móðurmalið. sum hann var so
góður við, og sum hann við
sinum skaldsligu gavum
veitti føroyskum móli.
Um
skaldskaparligu
dygd Friðriks skal eingin
meting her verða gjørd,
men tað er eingin ivi um, at
so mætur maður, sum Friðríkur var fyri føroyskan
songskaldskap,
og
sum
hann sjalvur evnaði og
flutti úr islendskum máli,
hevur, ið hvussu er, alt tað,
ið hann hevur lagt eftir seg,
havt
ometaliga
stóran
týdning fyri føroyskt mál.
Ein hin kendasti sólm ur
Friðriks er »Tíðin rennur
sum streymur i ó«, sum
norska songkvinnan Sissel
Kyrkjcbø so vakurt hevur
lagt rødd til. Sálm urin
stendur í Songbok Føroya
Fólks, men sæst longu ó
prenti i mars mánaði í IH92
í Føringatíðindum, sum
komu ut í órunum 18901906
Meðan
Friðrikur
eitt
skifti virkaði sum prestur í
Ltúrum i Hvalba, hevur
Jóhs. Andr. Næ s, fyrrverandi skúlaráðgevi, fródliga
hugleitt
eitt
brot
í
Dimmalætting um ævisøgu
Fn ðn ks Salm urin
I niin
rennur sum streym ur í á«
varð yrktur, meðan Fríðrikur var prestur i Hvalba.
Ixingu tó ið tjóðskaparrørslan tók seg upp ímillum
studentar í Keypm annahavn, var Fríðrikur
ein teirra, ið fóru at yrkja
fosturlandssangir, sum tó
var eitt ókent fyribngdi
millum føroyingar. Sam veran fyó honum við íslendskar studentar hevur
gjørt sítt til at menna tjóðskaparkenslurnar
hjó
føroyingum.

Tað, sum fór fram i Førhendir so eitt ódnartak, tó
ið Fróðskaparfelagið verðoyingafelagnum i Keypm annahavn, kveikti óhugur stovnað. Endam ól tess
in hja føroyingum heima í er at fáa til vega føroyskar
Føroyum, tó ið jólafundur- ^orðahøkur
Aðalhugsanin
in stutt fýri aldamótið v a rð ' njó felagnum hevur verið
stovnaður.
Høvuðseyðat búgva út føroyskt viskenni tess varð miltum
indaligt mól.
annað lýstur at vera at fáa
í einari frógreiðing á
Føroya m ál til æru. Tað
aðalfundi felagsins 17. deskveikti í tjóðskaparandan
em ber 1971 tók tóverandi
hja teimum, sum komin
formaður felagsins. H anus
vóru at lýða ó, tá ikki minst
Dehes Jæ nsen, sáli, m.a.
ein av vakrastu yrking
soleiðis til orða:
Friðriks varðsungin, -H vat
•Felagið hevur undir liðkann røra lyartastreingirini á sær eina gróðram al,
(1878), sum gjørd er eftir
sum gerast kann livdarislendskari fyrimynd.
garður fyri øllum føroyskGam li Svabo varð fyrstum sam an við alm ennari
menning, men eisini - um
ur, ið setti sær fyri at festa
orð a føroyskum móli eftir
ikki rætt og hovliga verður
honð at
kann gerast eitt
Ijoðbundnu
skipanini
haft og ein spillu, ein smoga
skrivaði sum tað varð sagt.
V. U. H am m ershaim b - eisfyri bróðræsi og likasælu.
eg hugsi her aftur um tað
ini nevndur faðirin
at
skriftmólinum - helt seg til
mólsliga, sum - hvussu
víkir og vendir - altið fer at
ta upprunafrøðiligu skipanina - tað er skriftmálið,
verða okkara meginvem d
og aðaleyðkenni Metra, vit
sum er galdandi i đag.
Svabo var fosturlandsleggju inn undir okkum av
vinur, men eingin tjoðskaphæ gn undirvising, størri
arm aður í ti týdningi, sum
verður vandin fyri mólið, tá
seinni varð lagdur ó hugið vit sjólvir ikki eiga menn
takið. H ann só onga fram- ella nog hugaðar r nn sum skilja ella leggja lag i
tíðarvón fyri føroyskum
máli. Sjalvur m álbar hann
henda vandun
seg, at føroyskt mál var eitt
Tað er eingin ivi um, at
•miksmaks- - eitt blandað
her er talan um greiða
mól - men har að n r fúllu
støðu, ið táverandi forfirá, vórðu tað aðrir, ið
maður i nevnd Føroya
knvttu aftur i endan, sum
Fróðskaparfelags
setur
slitin var.
sær fyri sum frenjsta mól
Ikki minst hevur øll
og mið at m enna førnyskt
mál a vísindaligum støði,
kvæðasavningin og orðog sum eisini hevur stuðið i
savningin hja Svabo havt
ómetaliga stóran týdning
viðtøkum felagsins, men
fyri eftirtiðina hja før
tað er ein vanlagna fyri føroyskt mól i dag, at broytti
oyskum
m álgranskarum ,
hughurðurin hja núverandi
og ikki minst hevur savnnevnd Føroya Froðskaparingin lagt dygdargott støði
felags hevur víðkað um
undir føroyskt orðabókaorðabókagerðina, tó felagið
arbeiði.
la*t alm enninginum nýggju
S pum ingurin
um
at
donsku-føroysku orðabókvinna
føroyskum
móli
ina. H eldur enn, at málið
heimarætt bvrjaði við einskal fara í tvíningar, átti
um uppskoti um danska
núverandi nevndin i Fróðfólkaskúlaskipan,
sum
skparfelagnum at tikið sær
seinni skuldí hava gitdi í
um reiggj og leitað aflu r til
Føroyum. O g tann, sum
ta groðram al, sum undanendaliga tekur støðu til
gongumenn okkara vóm
m álspum ingin, er V. U.
við til at leggja lunnar
Ham m ershaim h.
Hann
undir føroyskt orðabókaleggur lunnar undir skriftsmið
málið i 1846
Við Ham m ershaim b sum
Eg skal her taka eitt
dømi við bakskeytu end
undangongumanni hevur
ingini sum við -tión, t.d.
føroyskt skriftmól fíngið
traditión,
konstruktión,
frið at ment seg, ti almenn
sum sam bært núverandi
ingurin hevur tikið málið
nevnd Føroya Fróðskapartil sin sum sitt egna og verfelags hevur fíngið innivist
ið góður við málið, hóast
í nýggju donsku-føroysku
ógangurin á alt føroyskt í
orðabókini. Tað kennist her
dag er harður, einamest
ikki sørt minni djuphugni
mólsliga.
til føroyskt orðasmíð, at
Um siðir fyri jól f 1962

heai orð em trokað inn í
føroyskt mál.
N u formaður í mentanarnevnd løgtingsins hevur
lagt fram uppskot um at
játta 20 milliónir til at útvega orðabøkur ur heimsm álunum í føroyskt og
øvugt, eigur spum ingurin
fyrst at verða greiddur,
hvar
avm arkingin
skal
vera, tá tað snýr seg um
føroyska orðabokagerð.
í sendingini -Fim m aranum« bar sami løgtings
maður fram, at Fróðskaparfelagið skal átaka sær
hetta orðahokaarbeiði, sum
fevna skal um eitt tiggju
ára skeið, men eingin hevur - ikki so mikið sum eitt
vet - latið við seg koma,
hvussu ein tilik orðabóka
gerð skal skipast, t.e. hvørji
orð skulu fóa inmvist i føroyskum máli og ikki
Málfrøðingurin Jógvan í
Lon Jacobøen nevndi I
sendingini eitt ahugavert
dømi um en dingam ar tión ella sjó n H ann helt,
at vit áttu at sett okkum
sum fremst amól at fíngið
greiðu a skriftmálið, t.d.
um endingin av orðinum
konstruktion
eigur
at
verða skrivað við -tión ella
sjó n
Sam bæ rt
ntstjomini,
sum nevndin í Fróðskapurfelagnum gav út ta Føroysku-Donsku Orðabókina
(1961)
og
Donsku-Føroysku hjó Jóhannesi av
Skarði (1967) eiga danism u m ar við endingunum
tión ella -sjón ikki heimarætt í føroyskum móli.
Á gan gu n n ó alt føroyskt
i dag er harður, og vit
búgva ikki føroyskt orðabókaarbeiði á visindaligt
mál, tó vit víðka avm arkingina fyri fremmandum
orðum.
Serliga
nú
vit
nærkast eini møguligarí
oljuvinnu, har tøknifírøði
gevur okkum nýggjar avbjóðingar, áttu vit heldur at
staðið sam an - so fóment
vit em - sum ein vem d argarður um málið.
K nðin T h o m s e n

N vliga hevur grtún staðið í
bløðunum. har harmast
verður um, at Føroyar ikki
enn hava tikið við tí sonevndu
O S PAR-konventiónini um havumhvørvið. í
greinunum verður o{juróðleggingam evndin, ið undirritaði er formaður í, løgd
undir at vera atvoldin til
hetta, við tí í kvittanum at
landsstýrið
skal
kunna
bjoða oljufeløgum at virka
a føroyskum havøki undir
linari
umhvørvistreytum
enn í okkara grannalondTað er ikki hvørt gildi,
ein skal fara til, og hvørt
orð ein skal svara til. So
hoast hesa rættiliga alvarsomu skuldseting hevði eg
ietlað nuer at latið greinina
farið aftur við borðinum.
M en eg eri vorðin v a m r
við, at greinir, ið nerta við
oljuspurmngur, ofta verða
týddar til onnur tungumál
og lisnar við áhuga i altjóða
oljufeløgunum. Ti er vandi
fyri, at hesar illgitingar.
verða tær standandi osvaraðar, kundu verið tiknar
fyri fúlt, ikki minst av lesam m , ið vita, at greinskrivarin er eingin minni enn
ein týðandi føroyskur umhvørvisfyrisitari, nevniliga
leiðarin
av
umhvørvisdeildini á Heilsufrøðihgu
Starvsstovuni, Jákup Pauli
Joensen. Hann er eisini formaður i tí nevnd, sum
landsstvrismaðurin i umhvørvismalum
m.a. eftir
óheitan frá undirritaða
setti fyri knøppum ari síðan at dagføra ta loggavu, ið
er galdandi fyri føroyska
havumhvørvið.
E g eri ikki serlrøðingur i
havumhvørvismalum. Men
A m e Nørrevang, professari, ið situr tum havumhvørviskønur limur i oljuraðleggingamevndini, hevur altíð i nevndini verið
hiútur forsprakan fyn at
faa Føroyar við í O S P AR sóttmólan, m.a. fyn at fóa
atgongd til tær sakkønu
nevndir, ið setast skulu
undir hesum sattm ala So
hevði Jakup l ’auli lagt i.

kundi hann fra oljuraðleggingam evndini havt fíngið
heitastu viðmæli um at faa
Føroyar
undir
OSPARsáttmálan.
Eg havi skilt, at O S P AR sáttmálin er undirritaður í
1992 og skal avloysa tveir
aðrar sáttm álar um liknandi evni, nevndir óvikavist Oslo- og Paris-sóttmólan. O SPAR-sóttm ólin kemur í gildi, tó ið nóg nógv
lond hava goðtikið (ratifiserað) hann. Hetta væntast
at henda i sum m ar Danmark hevur góðkent hann,
men við fyrivam i fyri Før
oyar. í Føroyum skal hann
góðkennast
av
løgtinginum, men samstundis skal
tryggjast, at havumhvørvislóggóvan í Føroyum uppfyllir tey krøv, ið íondini, ið
gangu undir sattmalan,
ataka sær
Malsøkið "havumhvørvier ikki vvirtikið sum sermal. Havumhvørvislóggavan á føroyskum havøki er
donsk lóggáva, sett i kraft
í Føroyum við kongligari fyriskipan, við teimum
broytingum, ið tey serligu
føroysku
viðurskiftini
verða hildin at krevja.
Tann nevndin, ið greinskrivarin,
Jakup
Pauli
Joensen, er formaður I,
arbeiðir við eini nýggjari
kongligari fynskipan, ið
dagførir føroyskar havutnhvørvisreglur, m.a. so at
tær kunnu gera Føroyar
førar fyri at luka krøvim i
OSPAR-sáttm alanum . Eisim skal nevndararbeiðið
avklóra, um tað framhaldandi skulu vera danskir
u mh vørv is mynd ugle ika r,
ið umsita havumhvørvisárinið fra møguligum olju
virksemi, ella um tað skulu
vera føroyskir myndugleika r Hetta kundi verið náttúrligt, eftir at malsøkið «raevni i undirgrundini- er
yvirtikið sum sermal. Av
hesi orsøk eru bæði oljuraðleggingarnevndúi og o|jufyrisitingin umhoðaðar i
nevndini
Oreinskrivarin
hevur sostatt havt stuttan
veg, um hann helt tað vera

vert at kunna seg um, hvut
landsins ojjumvndugleikar
halda um samhandið millum otøu- og umhvørvispolitikk, áðrenn hann for í
hløðmi við ti.
Tað tykist m æ r hugstoytt, at hugsanin um at
slaka i umhvørviskrøvum
yvir fyri eini møguligari
oljuvinnu yvirhøvur verður
havd a lofti. Hetta kann
bert tæna til at skapa íva
um tað, ið eg einø og bæði
oljuróðleggingam evnd og
oljufyrisiting higartil havi
hildið
verið
sjólvsagt,
nevniliga at furoyska havumhvørvið er ikki til sølu,
og at tað sjalvsagt eru tey
fremmandu oljufeløgini, ið
skulu laga st‘g eftir føroyskum
havumhvørvisreglum og ikki uvugt.
Við tí kunnleika, ið o{juráðleggingam evnd og o|jufyrisiting hava fingið til tev
oljufelug, ið higartil hava
víst ahuga fyri at arbeiða
undir Føroyum, haldi eg, at
hesi feløg høvdu verið sera
bilsin, um tey, sum Jakup
Pauli
rekur
framundir.
høvdu fíngið eitt -tilboðum at dálkað tað føroyska
havumhvørvið meir enn
havumhvørvið i samanberíligum
ha\ukjum
í
grannalondum okkara. Tey
høvdu helst svarað, at tey
fíngu ikki tikið av vegna
tey
strongu
umhvørviskrøv, ið tey sjálv hava sett
aær innanhýsis. S erliga
hevði -tilboðið« komið datt
við hja teimum oljufeløg
um, ið longu sjólvboðin
hava brukt (lening til fyrireikandi
havumhvørviskanningar
við
Førovar,
m.a. fyri at fóa kanningar,
ið tey vænta, at mvndugleikam ir kortini fara at
krevja av teimum. so tiðliga i gongd, at t<er ikki
faru at darva einum komandi leitingarvirkseuu.
Kg vóni, at eg við hesum
rcglum havi gjørt tað, ið eg
kann. fyri at bøta nakað
aftur av ti skaða uteftir, ið
grein Jaku p l*aula kann
hava verið atvold til. At
emluetismaður við ábyrgd

s k n v ar greinir um málsøki, hann vegna stovn sín
og Føroya landsstvri umsitur, har hann kemur við
ógrundaðum skuldsetingum og illgitingum moti øðrum stovnum, man neyvan
vera til gagns ínnanhvsis i
Føroyum heldur, men tað
er eitt annað mál, ið eg ikki
leggi i at viðgera her
At enda fari eg at ynskja
Jakup Paula og nevnd
hansara goða eydnu við
arheiði teirra við at dagføra
havum hvørvisreglum ar a
Førova-økinum Somuleiðis, at landsstýri og løgting
fara at taka væl ímoti øllum skilagoðum uppskotum
fra nevndini, m.a. við ti
ursliti,
at
føroyingar
oskammaðir kunnu fara
inn i OSPAR -sam vinnuna,
aðrenn
langt
umliður.
Hoast tað ikki em altjoða
sattmalar.
sum
t.d.
OSPAR -sattm alin,
men
tær innlendsku umhvørv'isreglurnar,
ið
gera
av,
hvussu væl havunihvørvið
verður vart, kann luttøka i
( iSPAK-sattm alanum
helst hava eitt avist -signalvirði- lu»*ði inn- og uteftir
Afturat hesum kemur, sum
nevnt om anfyn. atgongdin
lya føroyskum serfrøðingum til ta*r arbeiðsnevndir,
ið settar verða undir sattmalanum
Ikki minst í
samhandi við eina møguliga oljuvumu rieður um. at
føroyskir
m vndugleikar
nvta slik høvi til at kunna
seg um ta tøkmligu menningina og tær avhjóðingar,
hon setir havumhvørvinum.
1 Keypm annahavn
tann 7 m ars 1997

Á rni OlaftiMun

Alitid um nýggja fólkaskúlalóg
att. E i l i f Samuelnen.
landsstýrism adur
U n dim ta ði er ráðgevi hjá
l-andsskulafynHitingini og
l^indsmiðstøðini fyri undirvisingaramboð og hevur
fíngið alitið um nyggja
fólkaskulalóg sendandi til
ummælis. E g eri hiðin um
at gera minar viðmerkingar til uppskotið og senda
tær til lundsstýnsmannin i
undirvisingarm alum
óðrenn 17 fehm ar 1997
Alitið um nyggja fólkaskulalog er sera áhugavert
og inmheldur ymsa spennandi nýhugsan, men eg
haldi, at tiðin til at viðgera
ólitið í hevur verið alt ov
stutt, og kann hetta koma
ukkum aftur um brekku Ti
haldi eg, at vit áttu at givið
okkum meira tíð, so lærarar, skúlanevndir, foreldur og politikarar kundu
viðgjørt alitið meira gjølla
og so sett lógina i gildi um
3-6 ár
Lita vit aftur um bak og
hyggja
at, hvussu
tær
ymisku sku lalógim ar hava
roynst, so hava tær eitt
felagseyðkenni: Thnn ftg g j
a rlig t k a rm u rin h eeu r ikkt
verid i la g i, tá ló g trn a r
hava verið settar i g ild i.
Hetta hevur m.a. ført við
sær, at læ rarar og næminga r koma i klemmu, ti hoskandi la>ribøkur, undirvisingaramboð, tól og hølir
hava ikki verið til taks í
neyðugan mun. Harafturat
hava
møguleikarnir
at
eftim tbúgva læ rarar eisini
verið ov vónaligir.
Vit hava júst havt eitt
tógvið stríð fyri at fíngið
skú la m ar til at gjørt lesiætlanir eftir galdandi lóg,
og fáa vit nú eina nýggja
skulalog, so skal alt endurskoðast umaftur. Hetta er
sera óheppið og kostar
eisini pening.
Fyri fáum á m m síðani

hevur Iæsiætlanam evndin
fflørt eitt megnararbeiði við
at utgeva bøkum ar -Fólkaskulin, almenni parturinog -Folkaskúlin, vrkisligi
partu nn - Haðar bøkum ar
eru út fra galdandi skulalóg, og ti er tað sera óheppið
longu nú at fara at gera
broytingar Hetta kostar
eisini pening.
Føroya
I-andsstýn
arheiðir just við einum
uppskoti um eina kommunusamanlegging.
Tað
kann ti henda, at skula
økini verða broytt
um
stutta tíð. Tí hevði verið
hetri, um kommunusamanleggingin varð framd, óðrenn vit fíngu eina nyggja
skulalog.
D anir hava just fíngið
eina nyggja skulalóg Áðrenn lógin kom i gildi, varð

ein nevnd undir Folkeskolerádet sett til at gera eina
kanning um m.a. -at vurdere den nye folkskolelov og
de kommende læseplaners
krav til undervisningens
indhold og arhejdsformer
Kanm ngin
vtsti,
at
nvggja
fólkaskulalogin
kom at kosta umleið 10
miltiardir kronur fyri stat
og kommunur.
í
Føroyum er etngin
kanning gjørd fyn at vita,
hvat ein nyggj folkaskula
lóg kostar. um vit skulu liva
upp til krøvim i nyggju
lógini.
Tær
føroysku
k om m u n um ar hava ongantið i nýggjari tið verið »o
illa fyri fíggjarliga sum
beint nú, og sitandi landsstýri hava kap|iast um at
seta storar sparingar i verk
a skulaøkinum Ti hendir

alt a, at hvørki landsstvnð
ella kom m unum ar hava
avsett nakrun (M*mng til
eina nýggja skulalog
Sam anum tiki meti eg, at
vit attu at givið okkum
betn tið til at viðgera
nyggja ólitið og so um
nøkur ar - ta vit vonandi
verða fíggjarliga hetur fyri
at fíngið eina nvggja
skulalog, soleiðis at vit ikki
uftur hesaferð gera sam a
feil, sum vit hava gjørt
flein ferðir óður
V in arlig heilsan

Hana Eli llansen
læ rugre ina raðgevi
PS. H ans Eli H ansen er
raðgevi hja latndsskulafyrisitingim og l-m dsnu ð
støðini fyn undirvisingaramhoð

Y v irlý s in g frá n o rd u re v ro p e isk a fu n d in u m m illu m
so lid a rite sfe lø g við K u b a
Umboðandi Danmørk,
Finnland, írland,
Bretland, Føroyar, tsland,
Noreg, Tyskland og
Svøríki.

Til
Uttan rík isráðh arram ar i
luttakandi londunum
Uttanríkism álanevndim
ar í tjóðartingunum
Jacques Santer, forseta í
Evropeiska Sam bandinum
Pressuna
Tann áhaldandi og herda
US-avbyrgingini av Kuba
er eitt álop ikki einans á
Kuha, men ó alt altjóða
samfelagið.

Helms/Rurton login hrýtur altjóða lóg oj; varð samtykt lieint ímoti fleiri
fylgjandi samtyktum á
Aðalfundi
Sameindu
Tjóða. krevjandi at avbyrgingin endai
Vit heita á londini í Evropa at styrkja um andstøðuna móti avbyrgingini og at stuðla ta støðu,
sum tikin er av Evropeiska Samveldmum viðvíkjandi
Helms/Burton
lógini til Heimshandils
Felagsskapin til urskurðar.
V it heita á øtjóm im ar í
londunum, aum umboðað
eru á hesum fundi, at viðurkenna, at avbyrgingin

vitandi og við vilja tekur
mat, heilivág og neyðøyi\jarvørur
fra
kubanska
folkinum og noktar Kuha
rættin til fullveldi og
sjálvavgerðarrætt.
Vit heita á stjornirnar í
Evropa at seta seg upp
imóti U S A og ikki akta
Helms/Burton lógina sum
ein hátt at koma sær upp
i ágangandi tiltøk móti
Kuba.
H esin fundur fordømir
uttan fyrivam i ta ólógligu
U S avbyrgingina sum eitt
beinleiðis alop a mannarætt kubanska fólksins og
sjólvsavgerðarrætt tess.
( loteborg 2. mars 1997

