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Leiðarin fyri ST vapnaeftirlitsfelagsskapinum, Richard
Butler, visir aftur, at hann
hevur ætlanir um at taka seg
aftur sum leiðara fyrí felagsskapmum, ið skal hava eftirlit
við. at irakisku hopoyðingarvápnini verða burturbeind

| Neyðugt er við serligum
igongdsetanarætlanum og
við meira barnaansing, so
j fleiri kvinnur skulu sleppa ut
á arbeiðsmarknaðin. segði
Karin Kjolbro á fundi i
Havnar Kvinnufelag

John P Danielsen er nýggjur
formaður i nevndini fyri
Fíggingargrunnin frá 1992
Samstundis, sum gamla
nevndin hevur lagt frá sær.
hevur hon latið eina frágreiðing um virksemi grunsins
siðstu árini.
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H eim atíðindi

Butler
tekur seg
ikki aftur

Serlig tiltok
skulu til fyri at
hjálpa kvinnum

Fíggingargrunnurin
nýggja nevnd

Heim atiðindi
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Uttanlandstiðindi
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Høgt spæl um svartkjaft
Svartkjaflurin í føroyskum sjógvi
fer at avgera lagriuna hjá fleiri av
nvggjastu førunum i føroyska
flotanum. Alt bendir á, at tá vit
eflir ár 2000 fara til samráðingarborðið við russar, norðmenn og ES
mugu velja millum tvær loysnir antin at avhøvda nótaflotan ella
flakatrolararnar
GKOKti L. P ktkkskn
Kenmr svartkjafturin í føroyskum sjógvi
uiuiir eina kvotaskipan ar 2000, sum alt
bendir á, fer tað at ganga hart ut yvir
flotan. Faa vit 2(K).tHK) tons, suin væntað,
verður einki at keypa tosk fvri fra russum.

norðmonnum og ES - i dag keypa vit tosk
fyri 190.000 tons av svartkjafti. Afturat
hesum kunnu tslendingar Fiska frítt i førovskum sjógvi, eins og vit kunnu í teirra.
Sostatt er talan um eitt undirskot av
svartkjafti eftir ar 2000.
Svartkjafturin. sum ft*kk so ringt orð á
seg i 80-arunum i sambandi við svartkjaftaævintvrið. er eitt tað virðismesta til
feingið i føroyskum sjog\ i í 80-árunum
vóru stórar ætlanir um at fiska til matna,
nu*n einki bar til. Men størru notabátarnir
hava framvegis svartkjaftin sum ein týdningarmiklan part av teirra veiðu, sum
eisint er makrelur og sild.
Allir notahatarnir í føroyska flotanum
hava i dag svartkjaftaloy\ i. Talan er um
Norðborg, Krúnborg, .Jupiter, Finn Friða.
Trond i tiøtu, Christian i Grótinuni.
Saksaln-rgog Jon Sigurðsson 011 g»-ra ikki

nytslu av loyvinum, ti skipim íkki nvegna
at fiska s\ artkjaflin. Men ætlanir t»ru um
fleiri nvggj skip. Afturat hesum hava skipini 60.000 tons i ES sjogvi
Tað er N'EAF, sum usetir raest loyv’du
liskivieiði á okkara øki c>g rlorðurhøvum
annai•s. Ein mest loyvda vifiðili.ellaTAU .er
ásett. nu n hevur onga a\•irkan, ti veiðan
er ikkí býtt millum londimi.Ti er fiskiskapurin 1'riur. Asetta TAC-ið er 650.000 tons
It NKAF-økið. og taið er hetta. sum
semn i skal bvtast.
Mel i gravgangurin eftir svairtkjafli og at
vinna sa*r søgulig rættincli eir stórur. M.a.
liskaO*i Noreg einsamalt m«nra enn tc*v
asettii 650.000 tonsini i 1árn
verður ikki nógv í part. hii•ast samluðii
veiðaiu verður hækkað, um n<irðmenn fara
al seta hart moti hørðum
Fyr i at verandiskip og i

itaflotanum skuiu kunna
hava tey bruk Ivri umletð 200 00(
av svartkjafli samanlagt. Men hc•tta kem
ur i alvarsliga motsøgn við tann
mgarpolitikk. sum Føroyar hiivii mutvegia
ES. Noregi <>g Russlandi, ti vit hava altíð
latið svartkjicft afturfvri tosk.
I loluni hava russisk skip rætl: at fiska
120.000 tons av svartkjafti i lørtivskum
sjogvi, norsk skip 40000 tons <>g KS skip
'KI.IKM) tons. Ixmgu her kemur ve iðan upp
ímoti 200.000 tonsum. ella just ti tev førovsku notaskipini hava bruk 1'yri Har
verður einki eftir.
Vit royndu . gjar iit faa fatur a Jørgin
Nielitsen. landsstyrismamu <<).I Jiikup

F ø r o y in g a r v ið í T h e F a ro e s P a rtn e rs h ip
Hygg væl eftir
fløskuni mitt á borðinum. Tað, sum er í
henni, er orsøkin til,
at hesir menninir
vóru so fróir í gjár.
Nevniliga oljtt

Asláttur
í masterclass
✓

26 ára gumli kluksvíkingurin Hegni Klakk
stein, sum millum unnuð
er kendur úr eksperimenteriuidi
tónleikabólkinum Knek, ht*vur
valt at lata dreymin um
at gerust trummuspælari í heimsklassa stýra
síni lívsleið. Hann gungur í løtuni á Los Angeles
Music Academy, har la*rararnir ikki hara eru
hvør, sum helst.
Fýraogtredivu
boikar
ætla sær at vera við í
l'rix Føroyar ‘99 kappingini, sum byrjar longu
um smáar tvær vikur. í
blaðnum i dag er fullfiggjað yvirlit yvir tær
fýra
undankappingarnar, prát við fyrireikararnar og frásøgn um

stóru
ina.

tónleikakapping-

-Spælistøðin ella Play
statiun, sum hon eitur a
enskum, fær nu eisinj
pláss í Megaheitinum. (
blaðnum hesaferð veróa
tey fyrstu spølini til
spælistøðina ummield
Men vanliga heimateldan er ikki gloymd fyri
tað, og Megabeitið hevur,
umframt at hava spælt
við spælistøðina. eisini
kannað
Voodoo
2
grafikkortið.
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Og í Kykmyndahøllim er
umrøða av nýggja filminum "Enem.v of the
State-

Sem ja í apríl um
u n dirgru n darm ark ið
N ú er komið so langt
áleiðis við samráðingunum millum Føroyar
og Bretland, at ein
avgerð fæst á áralongu hólmgonguni
innan leingi
I n c i R a s m i ''SSEN________
Ein kelda, sum Dimmalætting hevur tosað við, sigur, at avtalan um undirgrundarmarkið við Bretland helst kemur upp á
pláss fyrst í apríl mánaði.
Føroyski
samráðingarleiðarin A m i Olafson sigur,
at um alt gongur uttan
stórvegis trupulleikar, so
kann møguliga staðfestast
í apríl, at partamir em
samdir.
- Men ein semja er ikki
fingin i lag, fyrr enn vit eru
samdir um alt - og tað em
vit ikki enn, leggur Á m i

r

Olafsson staðiliga dent a.
Dimmalætting skilir, at
semjan millum partarnar
hevur við sær, at fiskimarkið verður varðveitt
Partarnir hava i staðin
samrátt seg fram til eitt
kompromis, ið úsetir markið á undirgrundini. sum
víkir frá fiskimarkinum
millum londini.
Eftir øllum at døma
leggur undirgmndarmark
ið seg i nánd av miðlinjuni.
Føroyski
samráðingar
leiðarin, Árni Olafsson, vil
kortini ikki váttað slíkar
detaljur á núverandi stigi
Men hann vísir samstundis á, at føroyska støðan hevur alla tið veríð, at
ein loysn, sum ikki virðir
miðlinjuprinsippið onkursvegna, heldur ikki kann
góðtakast.

Privata foroyska oljufelagið Atlantic Petroleum er nu
partur av oljusamtakinum
The Faroes Partnership I
gjar skivaðu stjórar, leiðarar og partaeigarar undir
avtaluna, sum inniher, at
føroyska felagið ikki longur
stendur einsamalt 1 avgerðum sínum, tá ið førovska
oljuævintýrið byrjar.
Atlantic Petroleum er
fimti ■partnarin* í samtakinum, og hevur hetta
við sa»r, at umboð fyri
felagið koma at sita til
horðs saman við teimum. ið
taka tær stóru avgerðinar,
sum stjórin hjá Atlantic
Petroleum, VVilhelm Petersen i standandi), tók til.
Føroyingar vænta sær
nógv av samstarvinum, eitt
ihi hevur felagið nu la ttari
við at greiða møguligum
nyggjum partiieigarum frá,
hvat tað er, arbeitt verður
við. Hetta fer vónandi at
hava við sær, at tey nýggju
partahrøvini, sum verða
hjoðað út skjott, fara at fáa
hein at ganga á.

Th« Faiot% Partncrnhip

(Jmhoð fy ri tey fý r a fe lo g in i, suni h ig a rtil h a va m ynduð T h e Faroes P artn ersh ip , siggjast her vin stru m egin ,
m an n sterk ir sita hogru m egin . A v ta la n e r u n d irs k riv a ð og nú eru fim m fe lo g í sam takinum

Hans Biskopstø nýggjur
landsverkfrøðingur
Finnbogi Arge, landsstýrismaður, hevur
eflir áheitan frá
starvsfólkunum á
Landsverkfrøðinginum sett Hans
Biskopstø í starv sum
Landsverkfrøðingur
Eftir at hava havt nakað
ógreið stjórav iðu rsk i ft i í
eina tíð, avgjørdi Finnbogi
Arge at seta ein av royndu
starvsfólkunum á Lands-

verkfrøðinginum í starvið
sum stjóri á stovninum.
Umframt at hava dagligu
leiðsluna
skal
stjórin
standa fyri útgreiningum
og kanning av virkseminum hjá stovninum, herundir at lysa møguligar bygnaðartiílagingar og rationaliseringar. Hans Biskopstø er 66 ara gamal. og
hevur starvast a stovninum siðan 1964 sum
yvirverkfrøiMngur og deildarleiðari fyri maskindeildina.

ADR.:
www.dimma.fo

Lesið tíðindi
á Interneti
- dag sum nátt -
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H e im a t íð in d i

- F y r im u n u r in e r tan n, at nú h a va v it a tg o n g d til bæ di fø r o y s k fó lk o g fo ro y s k a v ita n í F ø ro y u m , segdi
R iv h a rd H ard m an , le itin g a r s tjó r i h já A m e ra d a Hess, e f t ir at a v ta la n um. at A tla n tie P e tro le u m í
fra m tíð in i skal v e rð a e in p a r tu r av T h e F aroes P a rtn a rs h ip , v a r u n d irs k iv a ð í g já r
Mynd Kaimur
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D ir ø in flílr ttiíl^

T r íg g ir tu n g ir d r e in g ir í fø r o y s k a v in n ilív in u m o g nú e is in i í T h e F aro es P a rtn e rsh ip , fr ó v in s tru : P oul
M oh r, M o rta n J oh a n n e se n o g Ó li H a m m e r
Mynd: Kaimar

Atlantic Petroleum saman við teimrnn stóru
Privata føroyska
oljufelagið Atlantic
Petroleum legói í gjár
saman við teimum
fvra feløgunum, sum
arbeiða undir
navninum Faroes
Partnership. Axtalan
inniber, at Atlantic
Petroleum nú er
javnstillaður
•partnari' í føroyska
oljusamtakinum
L e if L a a d a l _____________

- Hetta er ein stor løta. I kki
bara fyri okkum, men fyri
alt føroyska samfeiagið.
segði ein av teimum stóru
partaeigarunum i Atlantic
Petroleum. Poul Mohr. á
tiðindafundinum i holun
um hjá The Faroes Partnersiiip i gjár. Orsøkin til ta
stóru løtuna, sum Poul tosar um. er, at føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum
nu tekur upp samstarv við
Amerada
Hess, Lasmo,
Norsk Hydro og DONG.
Samstarvið hevur við sær,
at føroyska felagið ikki
stendur einsamalt, nú førovska oljuævintýrið stendur á gáttini til eina byijan.

E in g in p o lit is k u r
íy r im u n u r
Stóri spurningurin er so.
hví The Faroes Partnership
tekur upp samstarv við eitt
pinkufelag úr Førovum, ið
hevur tað sama i partapeningi, sum eitt av hinum
feløgunum brúkar til at
pussa vindeyguni í kontorbygningum sínum arliga.
Richani Hardman frá
Am erada Hess dylir heldur
ikki yvir. at samtakið nú
stendur
sterkari
og
samstundis
hevur
ein
fyrim un í Føroyum, men
hann leggur dent á, at fyri-

munurin ikki er yvirfyri
landsstýrinum, tá eitt nú
oljuleiðimar undir Føroyum skulu býtast.
- FsTÍmunurin er tann.
at nu hava vit atgongd til
bæði føroysk fólk og føroyska vitain 1 Føroyum. sigur Richard Hardman. leitingarstjóri hjá Amerada
Hess.
- Føroyska íelagið kann
hjálpa okkum á nøkrum
sera tvdnmgarmiklum økjum. eitt nú umhvørvi, fiski
og trvgd, sigur Richard
Hardmann
Afiurfyri fara tey fýra
feløgini. sum higartil hava
mvndað ’J’he Faroes Part-

nership, at hjálpa Atlantic
Petroleum at menna seg.

Ik k i so stó ra n v á g a
Kjartan Hoydal er nevndarformaður í Atlantic Petroleum og hann heldur, at
partaeigararanir, sum higartil eru 800 í tali og umboða tær 28,9 millónimar,
sum eru í partapeningi,
hava fingið eina góða avtalu.
- Hetta er ein reint
vinnuhg avtala, sum ger, at
vit nú ikki standa einsamøll. tá ið peningurin
mennist, sigur
Kjartan
Hoydal, sum vegna parta-

eigaram ar nú kann gleða
seg um tann minni vága,
sum felagið í framtíðini
skal arbeiða undir.
Sjálvt arbeiðsøkið hjá Atlantic Petroleum í samtakinum verður í fyrstuni
at fyrireika fyrsta útbjóðingarumfar.
- Vit fara at taka aktivan
lut í at bjóða uppá teir
fyrstu blokkamar, sigur
Kjartan Hoydal.

M e iri e gin p en in |{
Atlantic Petroleum hevur
fingið loyvi at hækka
partapeningin upp í 55
milliónir, og nevndarfor-

maðurin sær nakrar heilt
greiðar fyrim unir við hesum samstarvinum, tá ið
talan er um m øguleikamar
at sleppa av við tey partabrøv, sum nú verða tøk.
- Hetta samstarv hjálpir
okkum at gleiða fólki frá,
júst hvat tað er, ið vit fáast
við, og haraflurat fer tað
vónandi hjálpa okkum, tá
ið tey nýggju partabrøvini
verða boðin út, sigur Kjartan Hoydal.
Ihnboð fyri nakrar av
teimum, sum longu hava
sett pt*ning í Atlantic Petroleum, og eisini manna
nevndina, vóru við á tíðindafundinum. Poul Mohr

minti á, at felagið var eitt
vinnurekandi
felag
og
hevði einki við hansara arbeiðspláss, Skipasmiðjuna
at gera, meðan Mortan
Johannesen tosaði um, at
føroyingar nú mátti venja
seg við, ikki at arbeiða eflir
einum leisti.
- Allur peningurin plagar at verða settur i fiskivinnuna, men tað vísir seg,
at tey feløg, sum arbeiða í
hesi vinnu, sjáldan megna
eitt
ættarskifti,
segði
Mortan Johannesen, sum
minti á, at samfelagið stendur sterkari, um ikki alt er
tengt at tí eini vinnuni.

M eira útbúgving og m eira bam ansing
Næ stan tveir triðingar av øllum arbeiðsleysum í ndinum eru
kvinnur. Fyri at bøta
um hetta skeiva býtið
er neyðugt við serligum og ígongdsetaraætlanum til kvinnur,
og fleiri bam aansingartilboð skulu til
R a n d i J a c o b s en
Tað er íkki nakað serføroyskt
fyribrigdi,
at
kvinnur
verða
harðari
raktar enn menn av arbeiðsloysi. Soleiðis er eisini
aðrstaðni, og tosað verður
um
proletarisering
av
kvinnum.
Líka síðan arbeiðsloysisskipanin kom í Føroyum í
1992. hevur størri helvtin
av arbeiðsleysum í Føroyum verið kvinnur, og í
august í fjør var býtið
milJum kynini so skeivt, at
tveir triðingar av øllum
arbeiðsleysum vóru kvinnur og ein triðingur menn.
Nýggjastu
tølini,
frá
januar mánaði í ár, eru eitt
sindur frægari: 59% kvinnur og 41% menn. T il tað er
at viðmerkja, at hesin
mánaðurin altíð er ring
arbeiðstíð hja monnum, við
tað at nógv mannfólkaarIjeiði liggur stilt orsakað av
veðrinum, ikki minst er
lítil útróður.
M ánakvøldið hevði Kvinnufelagið í Havn fund í
M ettustovu, og har greiddi
K arin Kjølbro. sum er for
kvinna í stýrinum fyri ALS,
út frá hagtølunum frá tí
skeiva kynsbýtinum, og
hon tosaði eisini um, hví
k vinnu m ar hava verri við

at sleppa upp í part á
arbeiðsmarknaðin um.
Hagtølini vísa, at 75% av
øllum kvinnum og 85% av
øllum monnum í vinnuførum aldn eru á arbeiðsmarknaðin um.

Og tað verður bara torførari og torførari, jú meira
virksemið nú økist.
Ein
fundarluttakari
hevði hetta boð uppá,
hvussu fleiri baranansingarpláss kunnu utvegast:
- Konumar eiga at trýsta
menninar,
soleiðis
at
vantandi barnansing eisini
verður teirra trupulleiki, tí
upp a tann mátan verður
málið óivað prioriterað
hægri.

B royttu r
h u gb u rd u r
Hugburðurin hjá kvinnunum í Føroyum er nógv
broyttur hesi seinastu 25
árini, sum Karin umrøđdi a
fundinum. í 70-árunum
var ikki arbeiðsloysi her, og
tó komu javnan útlendsk
tíðindafolk at vitja hetta í
so máta
góða
landið
N ógvar
samrøóur vóru
gjørdar við kvinnur á flakavirkjunum. og tær hildu tað
vera gott bara at arbeiða í
tveir dagar í senn og so
hava fri. Møguhgur ar
beiðsloysisstuðul varð ikki
nevndur. Tær sóu inntøku
sína sum eitt gott ískoyti til
lønina hjá mannnum.
- Neyvan hevði nøkur
førovsk kona malfxirið seg
soleiðis í dag. segði Karin.
I 70- og HO-árunum var
arbeiði til øll í Føroyum, og
tað stóð so væl til, at tey
brekaðu
fyri ein
part
kundu faa arbeiði.
Men seinast í 80-árunum
fór at ganga hin vegin, og í
1992 varð Arbeiðsloysisskipanin stovnað, tí tá var
vælferðarsamfelagið hótt.
Arbeiðsloysið var 25%, tá
tað var ringast. nien seinasta árið hevur tað ligið um
7%, ið ikki verður roknað
sum arlieiðsoysi aðrastaðni. A ftrat koma tey arbeiðsleysu, sum ikki kunnu fáa
forsorgarhjálp, um hjúnarfelagin hevur inntøku, ella
tey eiga innistandandi
Sparingarnar, sum tað
alm enni setti í verk beinanvegin, tá kreppan for at

U n g a r m am m ur

la d v ó r u ik k i s e rlig a v ø k u r tøl, sum K a rin K jo lb r o h e v d i at k u n n ge ra um s tøð u n a h jó k v in n u n u m á
arb eid s m a rk n a ð in u m . K a rin h evd i n ó g v a r v ið m e r k in g a r til h a g tø lin i, ti u m fram t at v e r a fo r k v in n a í A L S s tý rin u m h e v u r K a rin n ó g v a v ita n um a rb e ió s m a rk n a ó in frá a r b e ið i sínum sum s o s ia ir á ð g e v i, o g lion
h e v u r sum k u n n u gt eis in i v e r ið p o litik a r i
Mynd: Kalmur

gera um seg, raktu kvinnurnar hart, tí fieiri arheiðspláss hvurvu, og skorið var
niður í arbeiðstiðini á almennum arbeiðsplássum.
Tað er serliga i aldurbólkinum frá 20 til 39 ár, at
kvinnurnar
hava
stóra
yvirvág sum arbeiðsleysar,
t.v.s. tær í burðardygga
aldrinum

P á p a r n i r i- is in i
< * is in i h ø r n i n i
Kvinnur verða av summum arlx-iðsgevarum ikki

roknaðar fyri at vera nóg
álitandi arbeiðsmegi, ta
tæ r hava smábøm, tí tá
hørnini eru sjúk, noyðist
mamman ofta at vera
heima.
A fundinum mánakvøldið hildu fleiri, at tað nú
hendir oftari og oflari, at
pápar eisini eru heima hjá
sjúkum bømum. Konumar
hava
líka
ábyrgdarfull
størv sum menninir og
kunnu líka so litið sum teir
loyva sær at vera ov nógv
burtur frá arbeiði. Tað

kemur væl við hjá kvinnunum, at menninir eisini
eru heima vegna sjúk børn,
tí harvið verður forstáilisi
størri fyri tí at hava bøm
Tosað varð eisini um
andsøgnina, at v it hava
arbeiðsloysi, men kortini
gongur illa hjá fiskavirkjunum at fáa fólk. Virkiseigarar hava sagt, at yvirlitini teir fáa frá ávisingini
yvir arUáðstøk fólk, eru
ikki eflirfarandi, tí øll hesi
fólkini eru ikki tøk. Ein
kvinna, sum ikki sleppur

til arlieiðis, tí hon skal ansa
børnumella gomlum, er
ikki tøk. Haraftrat er lítil
ahugi millum arbeiðsleys
fyri fiskaarbeiði, visti eitt
umboð fyri Arbeiðsooysisskipanina at siga á fundinum.
Fleiri fundarluttakarar
tóku fram spumingin um
bamaansing. Kvinnur vió
smábømum kunnu ikki
vera tøkar, tá tær ikki fáa
bøm ini ansnð, og tað er so
trupult at fáa hamuansingarpláss.

Hesi seinastu árini hava
vit fingið ein stóran bólk av
ungum kvinnum við ongum arbeiði. T á tær em
lidnar við skúlan, er einki
arbeiði til teirra. Tæ r fáa so
børn, og so ber als ikki til
fáa arbeiði.
Onkur var inni á, at A LS
átti at skipað fyri tiltøkum
fyri hesar kvinnum, men
aðrar hildu, at hetta fellir
uttan fyri A1,S, við tað at
ALS er ein tryggingarskipan fyri partam ar á
arbeismarknaðinuin. Ungar kvinnur, sum koma
beint ur skúlanum, hava
einki við arbeiðsmarknaðin
at gera.
Karin harmaðist støðuna
hjá hesum ungu mammunum, sum óivað í royndini
at finna ein identitet, faa
børn tíðliga.
- Hesa idealiseringina av
bømum haldi eg vera eina
brotsgerð móti teimum
ungu kvinnunum, ti tað
kostar eisini blóð, sveitta
og tár at standa einsamøll
við børnum og við ongum
pengum, segði Karin.

S tu ð u l til at
fa r a í g o n g d
Nú em næstan 20 ár liðin,
síðan tær í Kvinnufelagn-

um í Havn fór at tosa um at
gera eina ígongdsetanarætlan fyri kvinnur. í 1980
varð farið at savna inn
pening til ein slíkan stuðulsgrunn. 150.000 krónur
standa á bók. Tá tær
byijaðu, var rentan høg, og
tær vamtaðu, at eftir fáum
ám m fór at bera til hjá
gmnninum at veita stuðul
til kvinnur, sum ætlaðu
sær í gongd við onkmm,
men vantaðu fígging. Men
so hendi tað, at rentan fail,
og vit fingu figgjarognaravgjald,
so
stovnsfæið
veksur ógvuliga seint.
Fleiri á fundinum tóku
undir við, at tað hevði
komið væl við hjá nogvum
kvinnum, um tað fanst ein
ígongdsetanarætlan, tí tað
em dømi um kvinnur, sum
vegna vantandi figging ikki
sleppa i gongd. Og fáa tær
íkki bømini ansað, ber als
ikki til.
- Tað er so lítið, sum skal
til, at tað munar nógv.

G ó d a r r o y n d ir
Karin Kjølbro hevði nøkur
góð tiðindi at siga frá Arbeiðsloysisskipanin i, og tað
var viðvikjandi arbeiðinum
at eggja arbeiðsleysum til
at fara á skeið, sum geva
teimum størri møguleiki at
fáa arlieiði.
Tá A L S byrjaði, snúði alt
seg bara um, at A LS
rindaði so og so nógv til
arbeiðsleys, men í august í
ár kom tann skipan, at
aftaná hálvt ár í skipanini
skulu øll arbeiósleys til
samtalu, og tey skulu hava
arbeiðsgevandi skeiðtilboð.
- Vit hava góðar royndir
av hesi skipanini, og dømini em nógv um kvinnur,
sum hava fingið arbeiði,
segði Karin.

