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M arknam álið ikki egnað at m isbrúka í valstríði
Bæði undan fólkatingsvalinum 
og nú upp undir løgtingsvalið 
rovna javnaðarmenn og Sosial- 
urin at draga marknamálið 
uppí og sáa iva um handfaring- 
ina av marknamálinum.

I seinastu viku var eitt av 
valevnum Javnaðarfloksins í 
Suðurstreymoy, Heri Niclasen, 
uti í Sosialinum. Hann letst, 
sum hann hevur vitan og mikið 
skil fyri málinum.

Tað er harmiligt, at menn í 
einum so viðbreknum máli 
fara alment út og látast klókir 
út frá tí, teir, ivaleyst í trúnaði, 
hava fingið at vita frá sínum 
floksfeløgum, ella tí teir hava 
lisió í Sosialinum.

011 vita, hvussu týdningar- 
mikið málió er fyri Førya fram-

tíð. Tað er tí so mikið meir av- 
gerandi ikki at sáa ógrundaðan 
iva og ikki signalera til bretar, 
at teir í hesum málinum 
kunnu vænta betri sømdir frá 
Javnaðarflokkinum í Føroy- 
um. Hetta er ábyrgdarleyst. 
011 vita, hvussu veikir javnað- 
armenn eru yvir fyri sínum 
egnu, dønum sum øórum út- 
lendingum.

Sosialurin samanber
marknamálið við bankamálið. 
Var trupulleikin í bankamáli- 
num ikki júst, at javnaðar- 
menn og aðrir boygdu seg fyri 
dønum. Er tað veruliga so, at 
teir ætla at gera tað sama mót- 
vegis bretum í marknamáli- 
num?

Tað eru umleið 20 ár síðani,

hesar samráðingar byijaðu, og 
seinastu sjey árini hava føroy- 
ingar ført samráðingamar. Tað 
eru mangir leikir í longum 
talvi, so eisini í hesum, um 
bæði er opnað skeivt og leikað 
skeivar leikir í 16 ár undan 
mær.

Valevni Javnaóarfloksins 
finst at mær fyri ikki at vilja 
tosa við bretar, herundir uttan- 
ríkismálaráðharran Douglas 
Hurd, og fyri, at málið nú er 
ført upp á hægsta politiska 
støðið. Hetta er burturvið.

Eitt tað fyrsta, eg gjørdi sum 
løgmaður, var longu í februar 
1995 at fundast við bretska 
uttanríkisráðharran Douglas 
Hurd, nettupp fyri út í æsir at 
greiða honum frá føroysku

sjónarmiðunum. Hetta hevur 
Sosialurin langar reportagur 
um.

Samráðingamar hava síðani 
hildið fram á embætismanna- 
stigi uttan nøktandi úrslit. Av- 
talaða tíðin var um at ganga 
undan, og málið kundi sostatt 
endað við dómstólin í Haag.

Tað eydnaóist mær í staðin 
at lyfta málið upp á hægsta 
politiska stig, upp til bretska 
premierministaran Tony Blair 
og danska statsministaran 
Poul Nyrup Rasmussen, áðr- 
enn tíðin rann út. Málið kann 
nú fáa politiska viðgerð av 
hægstu monnum í Bretlandi og 
Danmark, sum sjálvsagt leggja 
doyin á at fáa málið loyst. Alt 
annað hevði verið prestigutap

fyri teir báðar.
At billa fólki inn, at bert 

javnaðarmenn em upp í leiki- 
num, so gongur alt sum smurt
-  hava vit nógv dømi um tað 
mótsetta, t.d. í bankamálinum
-  og tað, sum verri er, sam- 
stundis at signalera til bretar, 
at Javnaðarflokkurin ætlar 
sær at slaka upp aflur meira, 
tað líkist ongum.

Bæði Sosialurin og valevni 
Javnaðarfloksins áttu at verið 
so mikið at sær komin í eini 
samráðingarstøðu og hugsað 
meira um framtíðarognir før- 
oyinga og Føroya væl.

Edmund Joensen
løgmaður

verid ødrvísiMangt
Tá ið summir loysingarpolitik- 
arar uttan skomm standa fram 
í fjølmiðlunum og siga blokkin 
einki gagn gera, tí at hann fyri 
tíðina mest fer til at gjalda 
rentu og skuld aflur til donsku 
stjómina, er tað ikki undarligt, 
at veljarin má spyija seg sjálv- 
an, um henda skuldin ikki fyri 
ein stóran part so ella so er 
íkomin av teirri einføldu orsøk, 
at blokkurin frammanundan 
hevur verið ov lítil til at nøkta 
tær ábyrgdir, sum loysingar-

kundi
politikarar í mongum førum 
hava verið við til at leggja á 
fólk okkara.

Skulu vit ikki heldur síggja 
veruleikan í eyguni, at alt ikki 
er farió av lagi í samskifti okk- 
ara við Danmark, hóast vit 
mugu viðganga, at mangt 
kundi havt verið gjørt øðrvísi 
hesi seinastu árini. Vit hava tó 
enn atgongd á jøvnum føti við 
danir til nógvar vælvirkandi 
stovnar í Danmark. Søkja 
føroyingar sær ikki enn bæði

útbúgvin og heilsubót í 
Danmark -  líkamikið um teir 
eru sambandsmenn ella 
loysingarmenn, ja tað sigst, at 
sjálvt loysingarmenn søkja um 
danskan stuðul til útbúgvingar 
sínar, samstundis sum teir 
gera alt, sum gerast kann, fyri 
at eftirkomarar okkara ikki 
skulu hava sama rættin til 
hesar veitingar.

Eg havi sum útróðrarmaður 
ikki enn sæð nakað rokni- 
stykki frá teimum, sum kann

siga mær, hvussu nógv fleiri 
tons av fiski, vit skulu avreiða, 
fyri at eftirkomarar okkara 
skulu hava sama møguleika. 
Eingin ivi má vera um, at 
vælferðin í Føroyum hevur 
okkurt við sjógvin at gera -  ja, 
má koma úr sjónum.

Tí fer áheitan mín á tykkum, 
sum velja skulu til hetta valið, 
eisini á tykkum, sum velja 
skulu fyrstu ferð, um at hugsa 
tykkum væl um, áðrenn tit 
velja!

Ansið eftir, at tit ikki velja 
fyrimunir burtur, sum higartil 
hava verið ein sjálvfylgja í rík- 
isfelagsskapinum. Minnist til, 
at sjálvt tey, ið ráða tykkum til 
loysing, ikki kunnu vera hesar 
fyrimunir fyriuttan.

Margeir Toftegaard 
valevnið
hjá Sambandsflokkinum 
í Eysturoyar valdømi

Standið væl saman um Sambandsflokkin
Eitt valskeið er farið afturum. 
Hetta valskeiðið hevur Sam- 
bandsflokkurin staðið á odda 
fyri landsins leiðslu.

Sambandsflokkurin hevur 
øll fyra árini havt løgmann og 
tveir landsstýrismenn.

Stór framstig eru hend í Før- 
oyum hetta tíðarskeiðið.

Stórur munur er á, at tað er 
liviligari í Føroyum í dag enn 
fyri fyra árum síðan.

Tað er sera umráðandi at 
halda fast við tey framstig, 
sum skapt eru. Tað er eisini 
umráðandi, at hetta arbeiði 
heldur fram.

Sambandsflokkurin vil

framhaldandi arbeiða fyri at 
gera tað uppaftur liviligari hjá 
fólki í Føroyum.

Hetta skal gerast í góðum 
samstarvi við danir.

Tann kuril, sum í dag er í 
samskiftinum millum Føroyar 
og Danmark, verður best loyst- 
ur, um Sambandsflokkurin

framhaldandi stendur fyri 
landsins leiðslu.

Sum fráfarandi løgtingslim- 
ur Sambandsfloksins í Norð- 
streymoy heiti eg á allar sam- 
bandsveljarar í Norðstreymoy 
um at standa væl saman um 
Sambandsflokkin til løgtings- 
valið komandi hósdag.

Latið okkum uppaftur eina 
ferð seta ein sambandsmann 
inn á ting til at umboða Norð- 
streymoy komandi fyra árini.

Maria Hansen

Hví siga beinleiðis ósatt við vilja?
Havi nú mist talið á, hvussu 
ofta formaður Javnaðarfloksins 
alment hevur givið ósannar 
upplýsingar um Sambands- 
flokkin.

í áravís hava fleiri loysingar- 
flokkar tvíhildið um, at Sam- 
bandsflokkurin vil ongar broyt- 
ingar hava í verandi ríkisrætt- 
arligu støðu føroyinga.

Iletta er beinleidis ósatt!
Men hóast tað, so kunnu for- 

maður Javnaðarfloksins og 
ávísir aðrir limir í hansara

flokki nærum einki siga ella 
skriva uttan at endurtaka 
nevndu ósonnu skuldseting. 
Hví er hetta so alneyðugt fyri 
Javnaðarflokkin?

í vónini um at steðga hesi 
høpisleysu misskiljing fmgu vit 
á landsfundi 26. mars 1988 inn- 
ført í okkara lógir -  t.e. Stevnu- 
skrá Sambandsfloksins, eina 
orðing, sum skuldi taka burtur 
allan iva um, hvussu vit ynskja 
at broyta verandi ríkisrættar- 
ligu støðu føroyinga.

Orðingin er soljóðandi: 
»Sambandsflokkurin er til 
reidar at gera tær stjórnarligu 
broytingar, id hatin heldur tæna 
fólkinum best.«

Her verður hugsað um broyt- 
ingar -  dagføringar í verandi 
heimastýrislóg. Taó verður 
einki tilskilað um ávíst mark 
av broytingum, men hinvegin 
hava vit ta avgjørdu treyt, at 
allar broytingar skulu vera til 
bata. Hvør broyting sær skal 
tæna fólkinum betur, enn um tú

ikki broytir.
Dømi um neyðugar broyt- 

ingar hava higartil verið lítið 
ítøkiligar, t.d. hevur verið 
frammi, at heimastýrislógin 
má broytast, fyri at Føroya 
Landsstýri kann fáa somu upp- 
lýsingar um bankar og spari- 
kassar, sum tann danska 
stjórnin fær.

Sambandsflokkurin tekur 
undir við hesum ynski um 
nevndu upplýsingar, og kann 
hetta gerast við at broyta ver-

andi banka- og sparikassalóg.
Heimastýrislógin setur ikki 

forðingar í hesum ynski okk- 
ara.

Sjálvur eri eg at finna mill- 
um teirra, sum halda, at tíðin 
er inni til at kanna eftir, í 
hvønn mun tað kanska er 
neyðugt at gera dagføringar í 
verandi heimastýrislóg, ið 
hevur fíngið grundlógarstatus.

Trygvi F. Guttesen

Sannføringin
So er aftur møguleiki hjá Før- 
oya fólki at vísa, hvønn tey 
vilja hava at umboða seg í 
framtíðini. Nógv valevni eru, 
sum bjóða seg fram, og enn 
fleiri meiningar og áskoðanir 
um ymisk mál koma í dagsins 
ljós.

Summi sjónarmið huga okk- 
um at hoyra, onnur heldur 
ganga okkum ímóti. Og soleiðis 
vil tað vera. Sum menniskju, 
eru vit ymisk, og tað skal so 
vera. Men hvat hava vit til 
felags?

Okkara sannføring er, at vit

tryggj3 best okkara land og 
fólk við at byggja á tey virði og 
tær sannføringar, ið kristna 
trúgvin, og harvið Jesus, gevur 
okkum. Boðskapurin um virð- 
ing fyri einstaklinginum, um 
at ofra seg fyri fólki og um at 
standa fast, eisini tá tað kostar, 
eru homasteinar, ið ikki lata 
seg vika, sjálvt um øldimar 
fara.

Flestu flokkar í Føroyum 
siga í 8íni stevnuskrá, at teir 
byggja á tað kristna mentunar- 
grundarlagið. í fyrstu grein 
Sambandsfloksins stendur,

merkingarnar til hetta, so sæst 
einki til, hvat hetta í veruleik- 
anum merkir.

Tíðin, vit liva í, er merkt av, 
at virði verða koyrd fyri bakka, 
uttan at hugsað verður um, 
hvat tað er, vit frásiga okkum. 
Okkurt treingir til endumýggj- 
an, og annað skal skiftast út, 
men homasteinarnir mugu 
verða verandi, eisini tá sam- 
felagið skal umbyggjast og út- 
byggjast. Tí er tað ongantíð 
meira neyðugt enn nú at hugsa 
um, hvat tað er, vit byggja okk- 
ara sannføring og harvið poli- 
tikk á.

Gud hevur givið okkum 
menniskjum frælsi, so vit 
kunnu taka egnar avgerðir, 
men tað er sanniliga undir

ábyrgd. Tí hava vit eisini fingið 
ein vilja, so at vit ikki bara 
skulu liva eftir okkara egnu 
lystum.

Lat okkum ganga í okkum 
sjálvi og venda aftur til tey 
grundleggjandi virðini. Virðir, 
sum, hóast tey eru gomul, eru 
líka aktuell og, ikki minst, líka 
røtt, sum tey vóm á skapanar- 
morgni, og sum tey vera til 
heimsins enda.

Lat okkum borga fyri poli- 
tikki, ið byggir á kristna 
gmndarlagið á øllum økjum, til 
gagns fyri land og fólk.

Jóhan Petur Johannesen 
og Gunnar K  Nattestad 
valevni hjá 
Sambandsflokkinum
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• og vil á øllum økjum reka á kristiligum mentunargrui 
;in framtakshugaðan politikk arlagi.« Men hyggja vit í v


