Alma - tað reina vatn móti aðrun^F
Uffe Ellemann-Jensen, fyrrv. uttanríkisrádharri:

Danir ikki ráð at
sleppa Føroyum
- T í t lig g ja su m ti t h a v a r e itl,
tit h a v a y n s k t a t ta k a a v g e r d
ir n a r og m u g u eisirn ta k a a
b y r g d in a . H ø v d u tit lu r ta e f tir
og ik k i g jo r t a l l a r a lm e n n u i
lø g u rn a r, so h e v d i h ø v u d s v in
n a n v e rid m u n a n d i b e tri fy r i
í d a g , s ig u r U ffe E lle m a n n
J e n s e n í sa m r ø d u vid S o s ia l i n .
M en ri k is fe la g s s k a p u ri n
b in d u r F ø ro y a r o g D a n m a r k
tæ t s a m a n b ú s k a p a r lig a og
m o r a ls k t. F a r a F ø r o y a r a
h ú sa g a ng, s o k u n nu d a n i r
ik k i b e rt h y g g ja a t. Tad h a v a
v it ræ tt o g s læ tt ik k i ra d til o g
ta d v il s k a d a o k k a r a fíg g ja r lig a u rn d ø m i ú ti í h e im i, s ig u r
fy r r v e r a n d i m in is ta rin
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Yvirlæknar
vilja vísa
góðan %
vilja
16,5 % %

T ím a lø n in
m á s e ta s l
u p p v ið

um fólk skulu hava eins
nógv eftir til egna nýtslu

—

—men so sku lu viðu rskiftin i fy rst
fá a st í ræ ttlag, su m liggja á láni,
sig u r A n d ers H arboe Ree, form aður í S erlæ kn afelagn um
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U ffe E llem a n -Jen sen :
Eokalpolitikkurin í Føroyum hevur stóran part
av sksldim , \ n kreppuna

Orfi og myndir:
Jan Miiller

UJfe
EllemannJensen .
andstoduleiðari á
fólkatinifi og
íxrrv. uttan
ríkisráðharri:

Danmark ikki ráð
til at lata Føroyar
fara á húsagang
-Tit ligxjti sum tit hava reitt. Tit hava sjálvir ynskt at taka
avgerðirnar, og nú mugu tit so sanniliga eisini takafullu
ábyrgdina av teimum. Høvdu tit havt lurtað meira eftir
ávaringunum og atfinningunum, so høvdu tit ikki gjørt so
nágvar íløgur í tunlar, vegir og havnir, og tað hevði gjørt. at
tykkara høvuðsvinna hevði verið munandi hetri fyri í dag.
Hetta sigur fyrrverandi danski uttanríkisráðharrin Uffe
Ellemann-Jensen og núverandi andstøðuleiðarin áifólkatingi í
samrøðu við Tíðindahlaðið Sosialin.
Hann ásannar, atføroyingar hava dugað so mikið illa
at húsast og hava einki lagt upp fyri ringari tíðum, at einasta
gongda leið nú er at minka um livifótin fyri harvið atfáa eina
kappingarføra vinnu.
Føroyavinurin Uffe Ellemann-Jensen vísir tó á, at ríkisfelagskapurin bindur Føroyar og Danmark so tætt saman húskaparliga og moralskt, at skuldi tað komið hartil, at Føroyar
eru um at fara á húsagang, so kann Danmark ikki standa og
hyggja at. Danmark hevur rætt og slætt ikki ráð til at lata
Føroyar fara á húsagang.
Uffe Ellemann-Jensen leggur í samrøðuni stóran dent
á, at ein fortreyt fyri víðari danskari hjálp mugu vera grundleggjandi broytingar í føroyska samfelagshygnaðinum og enn
harðari krøv til politisku skipanina í Føroyum, sum má kunna
taka ópoppulerar avgerðir. ið tora at ganga ímóti
lokalpolitiskum áhugamálum.

Hvørl mansbarn í Føroyum kennir clla hcvur
hoyrl navnið Uffe Ellemann-Jensen. Hvør minnist ikki at hava sæð hann í
sjónvarpi ella í bløðunum
við tráu í hond og so
sínum cyðkcnda halli
Hann er hclsi lann at
donskum polilikarum .
sum hcvur vitjað oftast í
Føroyum. Sjálvur vil hann
vera við, at hann hcvur
venð í Føroyum á naTum
hvørjum ári scinastu 16
árini, og hesi scinastu 10
árini sum danskur uttanríkisráðham.
Hann hcvur allíð dámt
al rópa seg Føroyavin. Um
hetta cr so kunnu lesararnir mcta um, men í hemn
sínum og á skrivstovu síni
á Christiansborg hevur
hann flciri málningar, sum
føroyskir listam álarar
hava gjørt. Tcirra millum
Zacarias Heinescn og
Tróndur Patursson.
Og millum bøkur sínar
cru cisini flciri føroyskar
og tann nýggjasta í røðím
av føroyskum bókuin cr
scinasia bókin við skcmtitekningum hjá ó la Petersen. Tær hcvur hann
ncvniliga sera gott eygað
á.
Tíðindablaðið Sosialurin vitjaði inn á gólvið
hjá Uffe á Christiansborg í
famu viku. Eftir 10 spcnandi ár sum uttanríkisráðharri hevur hann nú
tikið við sum oddamaður í
andstøðuni á fólkatingi
sum formaður í Vinsuaflokkinum. Men hvussu
hevur so hansara samband
verið við Føroyar spurdu
við Uffe Ellcm annJensen!

-Mítt samband við Føroyar røkkur væl longur
attur enn tey scinastu 10
á r i n i
s um
utlanrikisráðharri. Eg var
eitt skifti í ncvndim fyri
Realin, og tað gjørdi, at eg
hevði møguleika al fylgja
væl við, hvat hcndi á lí
búskaparliga økinum í
Føroyum - ikki minst hvat
Ráðgcvandi nevndin segði
í 70-árunum.
Eg sknvaði og tosaði
iongu tá rætliliga kritnskt
um búskaparligu gongdina
í Føroyum. Og lað, sum
eg serliga gjørdi vart við,
vóru tær stóru íløgurnar
føroyingar gjørdu í inlrastruktur ivs. vegir. tunlar.
havnir ol. Ikki minst la
sera kostnaðarmiklu útbyggingina av cini sjónvarpsskipan.

Líggja sum tit
hava reitt
Tá cg nú lílið aflur urn
bak og havi støðuna í Føroyum í dag í huganum, so
má cg siga sum ein góður
vinur av Føroyum, at tit
hava sjálvi ábyrgdina av
støðuni. Tit liggja, sum til
sjálvi hava reitt.
Uffe Ellemann-Jensen
sigur víðari, at sjálvandi
hava føroyingar ikki
skyldina av, at altjóða
konjunkturin hcvur verið
vánaligur, og náttúran
hevur gjørt fortrcytirnar
uppaftur torførari, men vit
hava sjálvi skylduna av, at
støðan cr so mikið ring, u'
vit hava cinki lagt uppfyri.
-Hetta hevur verið tykkara egna val, og mín mcinmg sum dani cr tann, at vit

við ikki at lcggja okkum
út í tykkara avgerðir, ha\a
v ís t
v irð in g
fy ri
hcimastýrisskipanini og
tykkara siðum. Tu hava
sjálvir viljað hetta og
fingið lað solciðis.

flvaringar
F'yrrvcrandi uttanríkisráðharnn sicur tó. at lað hcvur ikki skortað uppá ávar
ingar og atfinningar Men
føroyingar hava einki
gjørt og hava við hcsum
minkað so nógv um mótstøðucvnið, at krcppan nú
rakar so mikið harðari.
-Føroyar valdu cisini at
standa uttanfyri F.F, og tað
var eisini tykkara val. Har
hevur tað alla u'ðina verið
mín mcining, at henda
støða tykkara fór at minka
um búskaparligu møguleikamar hjá Føroyum, og
rokningin fyri hesa tykkara egnu avgcrð cigur
heilt greitt at verða goldin
av føroyingum sjálvum.
Uffe Ellemann-Jenscn
dylur ikki fyri. at hann
hcldur avgerð føroyinga at
halda seg uttanfyri EF var
skeiv. Men hann leggur
áherðslu á, at hetta er ein
avgerð, sum føroyingar
einsamallir hava ukið.
Hann hcldur cisim tað
var skeivt av grønlendingum at taka scg úr EF.
Nú tosað verður um,
hvat kann gerast fyri at
bctra um støðuna, so heldur Uffe Ellcmann-Jenscn
tað vera rætt at taka allar
tær risastóru íløgurnar,
støðu føroyinga til EF og
hctta. at cin ikki hcvur

Tiðindablaðið f g f r j j
lagt nakaft uppfyri møgu
ligum ringum tífSum inn í
mynđina.

Hjalpandi hond
Uffc E llcm an n Jcn scn
hcldur tað vera rætt. at
føroyingar sjálvir taka
ábyrgdina av støAum. nú
hon í stóran mun cr cilt
úrslit av tí rikna politikk
inum.
Mcn hann vísir tó á
týdningin av ríkisfclags
skapinum.
Hyggja at støðuni í
dag, st» síggja vit, at lað er
ciu búskaparligt samhand
millum Føroyar og Danmark, cins og talan cisini
cr um citt politiskt og
mcnniskjansligt tilknýu
og fclagsskap.
Tí ci fað fyri mær hcilt
nátúrligt, at danir rætta
toroyingum cina hjálpandi hond, solciðis sum
tað cisini cr hcnt, mcn cg
haldi tað cisim vcra rímuligt og ræu, lá talan verður
um so stórar upphæddir.
at danir kunnu scta krov
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Uffc Ellcmann-Jcnscn
hddur annars. at torvur cr
at at frcmja broytingar i
polilisku skipamm í Før
oyum solciðis at skilja. at
tað cr okkara poliUska av
gcrðarskipan og lokal á
hugamál. sum cru orsøkin
td.
al føroyingar hava
livað yvir cvni tvs. hava
brúkt pcning uppá slikt.
sum cin annars í cinuin
sunnum húsarhaldi ikki
hcvði brúkt.

Upp til tøroyingar
-Men hevur førovska samfelagib við teimum mongu
bygdunum og ovggjunum
ikki havi tørv á einum

Politiska skipanin
- \ u hevur diinska \tjórntn
longu twcr fcrflir verifl vifl
ttl at bjarga fø ro y sk u
ÍHinkunum I m tafl skulJi
hent. at tafl gongur gahfl
trifl/u ferfl. hvørja á b vrgj
hevu r D anm ark s<< at
h/alfhi td aftur

Tað cr scra torlort at
svara
hasum
spurmnginum nú. Tí tað
cru flciri viðurskitli cin
má hyggja at. Eitt cr
spumingurm um lað kann
koma at skapa slikt misálit
á
ta
b u sk a p a rlig u
skipanina. al tað i
vcrulcikanum kcmur til at

tn hava tikið

So kann cin sjálvandi
sp>rja, hvi tað ikki hcvur
vcrið moguligt jt gcrast
kappingarfonr a vvVum
vvkjum. og tað kann sjálv
aiuli hava samhand við. at
Førøyar hava duvjð so
nógv uppá cm scklor og jt
alm cnni scktorurin cr
vaksin so knappliga. so i
vcrulcikanum hava føroy
ingar sjalvir forkouuð
moguleikanum at vcrj
kappmgartvHui
Spurmngunn cr ú, lyn
at siga tað bart ut cru
løroyingar tonr fyri at
skapa citt kappingarUHið
aftur. sum trcvtar. at cin

siggja lað skilagoðj i hjs
um. mcn førtr tað bcrt ul.
at gongdin hclđur Iram
ultan at tit táa cin buskap
su m
v erð u r
kjppingarlørur tig tu ikki
royna jt scta á stovn
k jp p m g a rlo r jr liam
lciðslur j vvðrum økjuni.
so hcndur cingin hati
Ialan vcrður bara um jt
utscta sitvðuna
Uffc Ellcmann Jcnscn
mctir stoðunj i Forovum i
dag at vcra cma ta siørstu
avbioðingina nakrantið
hja t! førovska đcmokrati
inum

Skyldur mótí
tøroyingum
-Men hvat hendur. um
Føroyar fara á húsagang.
og hvørja ábygd hevur
Danmark tá mátvegis
teimum 47.000 íbúgvunum íFøroyum?
-Har meini eg, at tað
finst ein bæði búskaparligur og moralskur lagnufclagsskapur millum Danmark og Føroyar, sum
gcr. at tað kunnu vit ikki
góðtaka, og tað fcr Danmark heldui ikki at loyva
kann henda.

Lokalpolitikkurin
lu meimir harvifl ai tafl
er serhga er lokalpolu
tkkurin \u m slapt he\a
torfcru uøflu

la ð dugir cin og hvoi
at siggja Hyggtð hen eítir
%'llum tunlunum. havn
unum og storu skipunum
Hcvði lokalpolinkkurm
ikki havt so nogv al siga.
so høvdu lit ikki havi giøn
allar hesar mongu il**gumar
Nu er lu sjalvur i and
støflu Hesfli tu verifl stfl i
\ii<‘'n iiu nu hi>n hevur
g øri avlalur vtfl / Ø'. sar.
hesflt tu g ;e'i ø fl'sist avlaiur ’

Nci Fg hcvði gjoci just
tað sanu sum nuvcranđi
stjvlmin hcvur gi*vn Avlciðingamar av hcsi jvtalu
mugu so vcrða ta r, at |*>litiskj skipjmn í r**r.>vum
tmnur ut av at ticm ja
hcsar avtalur
<>nku' heldur. al / C'
<‘sar eig a ikkt nogvar
gtiflar vinir i llanm ark i
hesi rí7l Hevfli tu senfl
m e i'a p o sitn u r m<>tvegi\
før<<\ingum enn danska
slj‘ 'nin h e su ' s e n ' .'uð
um tu hevfli
skula
samráflst wð tør, <nngar

Ikki ráð at lata
Føroyarlara á
husagang
Nógv hcvur í seinastum
verið tosað um. hvat
hendir. um bankamir og
landið alt fcr á húsagang:
Hvorja viðmerking hcvur Uffe Ellcmann-Jenscn
til hcnda stóra spuming!
-Danmark hcvur ikki
ráð til at lala Føroyar fara
á húsagang, tí tað fcr at
minka um áliuð á danskar
statsobligatiónir
Uffc Ellemann-Jcnsen
hcldur tó ikki, at stoðan í
Føroyum sum cr hcvur
nunkað um álitið á danskar slaisobligaiiómr.
-Men lótu vit bara føroysku bankarnar fara á
heysin, so høvdu vit læuliga kunnað komið í ta
óhcpnu støðu. Og lað
kunnu vit ú ikki gcra.
Fyrrverandi danski ultanríkisráðharrin vísir við
hesum til oddagrcin í
Jyllandspostcn herfyri, har
tað ma. stcndur "Skatleydeme i Danmark má i
solidaritel stá dem (fænngernc, blaðm.) bi, til de
ígen kommcr ul hægtcmc.
Dct tjencr beggc parter
bedst".
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Sum Føroyavinur eigur Uffe Ellemann-Jensen nógvar fø r,,\\k a r málningar ng bøkur og ein tann setnasta hann
hevur útvegafl sirr er Skemt 92 vifl tekningunum h/á ó la Feter.sen
úthygdum infrastrukiun '

-Tað cr greitt, mcn so
vil cg scta spurningin:
hvat er hcnt á teimum
plássum. har ut hava lagt
nógvar pcngar í vcgir,
tunlar og havnir! Hava
íløgumar vcrið við til at
varðveita hcsi bygdasam
fcløgini clla hava tær havt
við sær, al tað tvørturímóu
hcvur verið nógv lættari at
slcppa sær burtur frá hcsum bygdasamfeløgunum!
-M en
la t
m eg
cndurtaka. hctta cr upp til
føroyingar sjálvar at mcta
um. Tað cru tit, sum hava
ábv rgdina av gongdmi og
hvussu hon skal vera. Mcn
ikki slcpst undan, at júst
hctta verður úkið við í
orðaskiftinum um ta
kreppu, sum hcvur rakt
samfelagið og ta skuld,
sum nú eisini Danmark
skal hjálpa við at gjalda.
-Undrar tafl tkkt tafl at
t.d donsk kreditfeløg hava
verifl so fegin um at gera
íløgur í Føroyum. hóast
tafl hevur verifl ávarafl so
nógv um gongdina?
-Tað gcr tað.

kosta okkum. Nakað ann
að cr, um tit í Føroyum - í
politisku skipanini
sjálvir cru førur fyn gera
nakað við trupullcikarnar.
og harvið sannfora
danskar politikarar. at nú
vcrður nakað gjort fyri al
fáa vcnt gongdini
Uffe Ellcmann-Jcnscn
lcggur aftrat. al ein tann
slørsta avbjóðingin føroyingar í dag stanđa fyn
er spumingurin, um oll
tann pohtiska skipamn í
Føroyum er før fyri at
grciða hcsar upullcikar á
cin slíkan hátt. solciðis at
tað skapar álit i Danmark.

Bert ein vinna
Um høvuðstrupulcikan hjá
føroyingum sigur Uffe
Ellcmann-Jcnsen, at hann
er tann, at vit hava ben
eina vinnu og al lað ikki
hevur vcrið møguligt at
byggja upp altcrnativar
vinnur.
-Hyggja vit cftir føroyska búskapinum sum
cin sjálvstøðug búskaparlig eind, so cru í dag
ikki nokk av ínniøkum
uttanfrá at gjalda rcntur og
avdráturav tcimum lánuxn

vclur cin munandi minm
livifót!
Hyggja vit cfur oðrum
londum í hciminum. so er
cin har noyddur úl at laga
livifóun cftir tí, sum cin cr
førur fyri al framlciða og
hvussu cin kann kappasl.
Og tí cr tað scra spell í
dag at síggja. at tað cru
gjørdar nógvar iløgur,
sum ikki vilja hjálpa ul al
fáa cin búskaparligan
góðan útviklmg.

Mugu siggja
broylíngar i
bygnaðinum
-lafl hevur frá føroyskari
síflu verifl víst á. at lániru
eru so mikifl stór. at vu
koma ongantífl uppundan
aftur. um ikki danska ríkifl
hjálpir okkum vifl at
gjalda hesi lán aftur’’ Er
nøkur onnur loysn
-Hasin tankin trúgvi eg
ikki fær undirtøku í Danmark, uttan so at cin vcrður sannførdur um, at úllit
eru til. at broytingar vcrða
gjørdar í sjálvum bygnaðinum í føroyska samfclagnum
Eg dugi annars væl at

Ráð til føroyingar!
Men hcvur lormaður í
storsta andstøðuflokkinum
í Danmark nakra loysn
uppá trupullcikamar í Før
oyum?
-Nci, eg havi onga
skjóta og fiksa loy sn
-Men nøkur gófl ráfl ’
-Eg kcnm føroyingur so
írægt. al cg veit, at tykk
um đáma ikki at fáa góð
ráð Mcn harfyn vcit cg
eisini. at føroyingar cru
arbciðssam ir og hava
nógv góð hugskot Eg cn
vísir í. at tað finnast fólk i
Føroyum við góðum
hugskoium og kunnu vit
geva tcimum møgulcika
fyri at fara í gongd, so
kann tað ganga tann rætta
vcgin.
-Sú nevmr tú politisku
skipamna í Føroyum sum
ein av forflingunum fy n at
fáa vent gongdim Uvat
hugsar tú her serliga um '
-Em skal hava trygd
fyri. at poliliska skipamn í
Føroyum cr før fyn at taka
og seta í verk avgerðir.
sum eisini eru illa umt ó k t a r
i
loka Isam fc lagnum.

l m tu vtð orðtnum
pttsiuvur hcidur. at cg
hcvði viljað givið llciri
pcngar og scu ( c m krøv.
so cr svar miu nci Ti cg
haldi ikki. al vil visa okk
um sum nakrar giíðar vm
ir um vit sljka uppá
krøvini og gjalda m ciu ur
kassanum
<>g la kunnu vit vcra
orsøkin til at hildið
verður fram við ábyrgdarloy sinum í Føroyum
L Ifc Ellcmann Jcnscn
lcggur aflrat. at hann hclst
hcvði scu íoroyingum cnn
harðari krøv. um hann
hcvði silið við sjmraðingarb»>rðið vcgna Danmark

EF
Vit spurdu Uffc Ellcmann-Jcnsen, um hann
siuðlar ynskinurn hjá
sambandsllokkinum. um
at Føroyar ciga at gcrast
Itmur í EF.
-Tað gcn cg avgjørt.
mcn heua má vcra tykkara
cgna val Eg lcggi mcg
ikki út í tað
-Men trýr tú. at Føroyar
kunnu klára seg einsamallar’
-Eisrni tað cr lykkara
cgna avgcrð. mcn u ð er
grcill. al cinsamallir vilja
lit fáa eina munandi lægn
liviíót enn unn tit kunnu
ímynda tykkum í dag Pcrsónhga haldi eg u ð hcvði
vcrið cin scra ólukkulig
støða. ú tað eru so gi’íð
v i ð u r s k if u
m illu m
Føroyar og Danmark
Uffc Ellcmann Jcnscn
vísir á. al cin stórur partur

