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Undirgrundin -  tann 
frelsandi eingilin?
Undirgrundin er kanska størsta avbjóðingin til politisku skipan 
okkara í nýggjari tíð, tí at avleiðingarnar eru stórar, horisont- 
in long, møguleikarnir stórir, og møguleikarnir fyri fiasko eru 
sanniliga eisini stórir, um vit ikki bera okkum rætt at.

Tí má tað vera soleiðis, at henda lóggeving má umfata 
meira enn eina samgongu, ogføroyski Klondyke-mentaliteturin 
ella "revagarðsmentaliteturin" hann má í hvussu er leinkjast, tí 
annars verður eitiki skil í skrivar Tummas Arabo, landsstýris- 
maður í greinini.
TaO avgcrandi, sum er henl 
taO seinasla árifl í hesum 
nógv umrødda máli, sum 
eilur undirgrundarmáhð. 
er, at føroyingar nú hava 
yvirvaldsrætt yvir ráevn- 
unum í føroysku undtr- 
grundini. Eftir stendur so al 
vita, hvussu stór henda 
ólukku undirgrundin er, ti 
marknaóartrætan vióBret- 
land er íkki loysl enn, og 
hon verflur neyvan loyst í 
hesum ánnum.

Hetta foróar tó ikki f y n. at 
vit kunnu gera kkum hugs- 
anir um og fyrireikingar til 
tað sum skal henda. Hetta 
eru møguleikar fyri virk- 
semi í framu'Óini. Emgm ivi 
um taó. Hetta uttan mun úl, 
um nakaÓ fmst í undir- 
grundini ella einki fmst. 
Spumingurin er bara um 
aflrir, sum kunnu hugsast at 
gera nýtslu av undirgrund- 
ini, trúgva uppá, at nakað er 
her.

Okkurt týflir uppá. at so 
er. VinnulíviÓ og vanliga 
fólkið sær her møguleikar 
fyri at fáa mein virksemi i

landinum, og vælkendi før- 
oyski fepurin -  hctla at 
veróa skjóu ríkur -  hann cr 
vió at grípa um scg. Seinasl 
vit høvdu slíkar »inf1uens- 
ur« var í fýrsunum. Vit 
høvdu farmaskipafcpurin. 
vit høvdu svartkjaftafepur 
in, og vit høvdu alifepurin 
Úrsliúð av hesum fepur- 
epidemium gjørdi so tað, at 
paúentunn tað føroyska 
samfelagið -  er voróið hál v- 
ur mvalidur og nærum 
deyóur, og skipammar. ió 
virkaóu v ió úl al hesin fepur 
varó meira umfatandi enn 
neyðugt -  eg hugsi um 
bankaskipanimar -  ja, lær 
eru eisini nærmast hálv- 
deyóar.

Nú er so at vóna, at vit 
hava lært, og at taó næsta 
úífeingisævintýrið veróur 
viðgjørt við so mikið av viú 
og skili, at samfelagið, van- 
Itga fólkið, fær ágóóan av 
hesum.

Eg havi mangan sagt og 
sknvað, at politikkur snýr 
seg um framúó, og at poli- 
úkkur er at skapa fyritreyúr
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seta seg í samband vifl 
neyóug fakfólk ásosialaøk- 
inum.

Systkinaskeiflið verður 
væntandi eúl íntematskeið, 
og taó verður hildió onku- 
staðni úú á bygd mánaðar- 
skifúð mars/apríl.

Nærri verður lýst seinni 
um freist fyri úlmeldan, 
sum er alneyðug, ú tað er 
eill intematskeið, vit tosa

Tey. ið vilja vita meira um 
skeiðið -  hvat tað cr. og nær 
tað er. em vælkomin at 
ringja úl skrivstovuna hjá 
Javna, llf. 14817. Opifl er 
mánadag. mikudag og 
fríggjadag kl. 14-16. og 
hósdag klokkan 14-18 Tað 
ber eisini úl at spyrja 
onkran nevndarlim, sigur 
Javni í úðtndasknvi

Bergmenn
eru altíð til reiðar at spæla til veitslur og  
annað.
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hjá landsins borgarum at 
virka undir og karmar at 
virka innanfyri 

Hyggja vit at cinari 
møguligari oljuvmnu, so er 
taðikki heiltrættbenatsiga 
hetta.linú fáapolmkaramir 
eina uppgávu, har teir eisini 
skulu skapa fyntreytir og 
karmar fyri útlendingar at 
virkacfúrog innanfyri. Eru 
vit fønr fyri lafl? Ja, tað er 
ein stórur spummgur Vit 
hava í seinastum samtykt 
lógir, ið æúamn er skulu fáa 
útlendskar fyritøkur og út- 
lendskan kapital ul landið 
Her hugsi eg um tær nýggju 
skaúalógtmar fyn parta 
fcløgog partvís eisini FAS- 
slupanina. Úliendingar 
krevja politiskan stabilitet. 
og skulu vit gera okkum 
dreym um at fáa údendingar 
úl Landifl at gera nýtslu av 
hesum lógum, so er tafl púra 
greilt. at vit kunnu ikki 
broy ta tær í tíð og úrúð. Tað 
boðar ú ikki frá góðum, at 
longu tað kvøldið. tá tann 
nýggja partafclagslógin 
varð broytt var longu broyt- 
ingaruppskot í unginum um 
at markifl fyn upphæddina 
skuldi lækkast. Heoa upp- 
skot fall, libetur

V it skulu ikki geraokkum 
hugsing um at verða mett 
sum eitl poliúskt stabilt 
samfelag, um úUendingar 
halda ella fáa varhugan av, 
at vit í tíð og únið broyta 
lógir, sum umfata teirra 
virkisøki her í landinum. 
Tað stendur fast.

Hyggja vit nú aftur at und- 
irgrundim, er tað givið, at 
her verða tað útiendingar. 
sum koma at vcrða lcir, sum 
koma at úunna vukscmið í 
hcsum sambandi. og vit 
verða teir, sum koma al lul- 
taka í arheiflinum, um vit 
eru nóg dugnaligir. Her 
ræður um líka frá byrjanmi 
av at hava ein langsiktaðan 
suategi við ú lóggávu, sum 
verður gjørd. Heua inmber 
so aftur. at tær lógir, sum 
verða gjiudar, ætlandi inn- 
anfyri einar 3-4 mánaðar. 

> verða víðar rammulócir

Lógir. sum ikki fara inn á 
smálutir. ú jú meira dctalj- 
craflar vit gera lógimar. jú 
støm er vandin fyn, at vit 
mugu fara inn at bmyta lær 
aítur scinná. Rælt er ú at 
byrja við viðum karmum.

Indirgrundsavbjóðingin 
ul poliuska mynduglcikan 
er samstndis ein veldug av- 
bjóðing ul Føroya løgling. 
Tað hevur í mong ár vcrið 
soleiðis. at tá samgongur 
eru skipaðar. rekur sam- 
gongan sin politikk. og øll 
tvðandi mál verða so 
stemmað ígjøgnum ungið 
við samgonguatkvøðunum 
Andstøðan stemmar tradi- 
tionelt ímóu ella letur vera 
við al stemma Hatta er tann 
vanhga gongdin.

Viðvikjandi undirgrund- 
armálinum hugsi eg. at lað 
verður neyðugt at broyta 
hesa tradiuón, ú hvør skal 
trúgva uppá Føroyar sum 
lóggávuøki, sum kenmr 
hesa merkiligu og ncgativu 
tradiúón, vit hava? Tí verð- 
ur tað neyðugt, lá undir- 
grundarlógimar verða 
gjørdar, at andstðan eisini 
luttekur í at fáa hcsar lógir 
smkkaðar til soleiflis, at vit 
mótvegis úthciminum 
kunnu siga. at tað er so at 
siga eitl samt iøgling, sum 
hcvur samtykt hesar. So- 
leiðis at úlhcimunn veit, at 
sjálvt um tað kcmur ein 
nýggj samgonga, verða 
hesar fyritreytir ella hesar 
lógir ikki broyttar. Tað er 
heilt avgcrandi ncyðugt, at 
so verður gjørt.

Viðvíkjandi møguleikan- 
um fyri vmnuvirkscmi er 
tað soleiðis, at har er ni*_w i- 
leiki fyn at fáa fólk inn f 
vinnuna longu nú, mcn tað 
er alt. sum týðir uppá, al tey 
arbeiðsplássim koma ikki at 
liggja i Føroyum. Tað kann 
hugsast, at nakað av fólki 
kann fara út og artviðaaflra 
staðni, og í løtuni er so 
nakað av fólki fan út í vinn- 
una.

At trúgva, at vit fáaakúvi- 
teúr á landi í Føroyum inn-

anfyn tey fyrstu tvcy ármi. 
cr bláoygt Tað skuldi líka 
vcnð. um skipasmiðjumar 
vóru nóg mikifl úu um scg. 
at tær fingu okkuri umvæl 
ingararbeiði Mcira dugi cg 
ikki al síggja 

Viðvikjandi gongdim, 
hvat seruligum virksemi 
viðvikur. skal etn rokna við. 
at hálvtannafl ár gongur frá 
ú. at scismiskar kanmngar 
eru byrjaðar, ul tað kann 
vcra klán ul at bjóða øki ut 
Ul bortng í føroysku undu 
grundim. Frá ú ganga aflur 
cini 2-3 ár, so um skilagott 
verður arbeitu so kann tað 
vera, at vu áðrcnn aldar 
skifufl hava setl hol á før 
oysku undirgrundina Hvat 
úrslitið tá verður, ja. tafl veit

cgikki
Unđirgrundin sum so 

lciðis cr kanska størsu av 
bjóðingin ul politisku skip 
amna hjá okkum i nýggjari 
tið. ú at av lctflinganur cru 
stórar, horivvntin er kmg. 
møgulcikamu cru stóru. og 
møguleikamir fyn ftasko 
em sanmliga cismi stónr. 
um vit ikki bcra okkum ræu 
aL Tí má tafl vcra soioðis, 
at hcnda lóggeving má um- 
fata meira cnn cina sam 
gongu, ,g  føryski Klon 
dykc-mcntaliteiunn ella 
•revagarðsmentalitclurin«. 
hann má í hvussu so er 
leinkjast. ú annars verður 
einki slol í.

Thomas Arabo
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