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Framtíðarmøguleikar
Yerður hildið áfram sum higartil, so
er fullkomuliga líka mikið, um tað er
»hinum svarta gullinum« ella
reyðargulli, Føroyar standa á.Tí
tess størri ríkidømi, iðfinst, tess
størri verðitr armóðin fyri fjøldina,
itm stýrt og hýtt verðitr framhaldandi
eftir mafia-metodum, skrivar Dagfinnur Danhjørg í Sjónarmiðnum.
Tann fíggjarliga Itreppan,
sum vit eru í, krevur nýhugsan og ikki vanabunđnar hug&anir fyri at livilíkindini aflur kunnu ger
ast trygg. Eiu tflíkt ikki
vanabundið uppskot verður hcrvið lagt Iram til alment kjak.
Fleiri tekin eru um. at
vit eiga oljurikulomi í
undirgrundini. Um so er.
so kunnu vit tongu nú
lynreika joint venture avtalur við onnur lond. so
vit fíggjarliga heilt skjótt
kunnu fóta okkum aflur
Viðmerkjast skal. at tá
olja varð funnin í Noregi.
skaffaðu norðmenn sar
í flein ár, áðrenn vinnan
fó ríg o n g d - 10-ials
milliarđir. sum teir nýttu
til at útbyggja landið við.
Hesar mia. verða nú afturgoldnar við oljupcmngi.
Tankin aftan fyri ta
norsku avgerðina var eisini tann. at um biðað varð
cftir oljupengunum, so
varð tað minni setl í verk
tey ánm, ið gingu, áðrenn
oljupcnmgunn vísú seg,
og tá hann so kom. mundi
' ann fara at taka leir av
lotum.
Av somu orsokum eiga
vit alt fyn eitt at scta
tiggjarliga og menniskjaliga orku av til. so byrjast
kann tað neyðuga fynreikingararbeiðið. T.d.
kundi nevnda orka verðið
nýtt ui at tingið japanarar
áhugaðar i einum mogu
ligum komandi toroysk
um oljuríkidomi Ein
tflíkur áhugi skuldi helst
fort úl komandi avtalur
milium baði kvndini. Um
vitíem i tflíkari avtalu

m.a. kundu tingið umfíggjað lán laiulskassans
nl lagahgari lán, kanska
kundu fingið lámm rentuog avdráttarfrí nokur ár
og/ella fingið nýggj rakst
rarlán móti garantium og
sersomdum í oljuvinnum.
so hovdu vit havt munandi bctri moguleikar at
slýrt okkum burtur úr
katastrofum.
Føroy mgar samstarva
sum er við japanarar i
svartkjaftav innum Møguliga kundi samstarvið eisim umfatað arbciði á
landi. Japan hevur stóran
idna, ið framleiðir alskyns
vørur. Okkara arbeiðsleysu høvdu ikki havt
stórar trupulleikar við at
umstilla seg úl eina íyn
okkuin oll nýggja framleiðslu. Japanarar hava
bæði ta neyðugu vitamna
og tann neyðuga kapilalm, so møguliga kundi ein
loint venture avtalacisini
uintatað stovnan av
nýggjum v irkjum í Føroyuni Siálvandi kundu líknandi avtalur moguliga
t ingist aðrastaðm og
kunnu kanska eisini
'tinga seg íram, um eitt
nuðvíst samstarv við Japan gcvur úrslit, ú lá
kunnu onnur vilja vera
við og/clla buSða enn betri
avtalur, men cmastaðm
vkal byrjast. So tá her
verður víst á Japan, so er
taðm.a. ú:
at Japan hevur nógvar
møguleikar,
at vú sum er samstarva
við teir.
at teir eru ein framkomin liskiv innuljóð,
at teir hava somuleiðis
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ein frainkomnan ídna,
- al teir hava leiðsluhxttir, ið vit kunnu læra nógv
av.
at teu: hava tann neyðuga kapitalin,
og harnl kemur, sxð írá
okkara sjónarmiði okkum
lil fyrimuns, at tcir liggja
so fjart frá okkum og
hava eiU m álogeina
mentan, ið cr eins fjar frá
okkara máli og mentan, al
sjálvteitt umfatandi samstarv landanna millum
onganúð í so máta fer at
skaðaokkum
Mcn nakað annað er. at
fleiri og fleiri eru av ú
sannføring, at óansxð
olju og samstarv við Japan ella aðrar tjóðir, so er
ein avgjørd fyritreyt, fyri
at hctta samfclagið í framúðini ikki aflur skal koma
í somu støðu sum nú clla
verri, hon, at tann politiska skipamn í Føroyum
verður broytt soleiðis, at
fólkaræðið vcrður virt.
Verður hildið álram
sum higartil, so cr fullkomuliga líka mikið. um
tað er »hinum svarta gullinum« ella rcyðargulli.
Foroyar stamía á. Tí tess
storri rikidømi, ið finst,
tess størri vcrður armóðin
fyn fjøldina, um stýrt og
býtt verður framhaldandi
eftir malla-mctodum.
Dagfinnur Danbjorg
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