Skynsamur
oljupolitikkur
í famu viku varð síðsta hond løgd á
arbeiðið upp á lýsingina at bjóða út til
forkanningar stóran part av føroyska
landgrunninum í sambandi við eina
komandi kolvetnisvinnu í Føroyum.
Tað er oljuráðleggingamevndin, sum
landsstýrið setti nakað herfyri, ið hevur
gjørt lýsingina, ið av kønum fólki
verður mett at vera eitt gott og sera
gjøtla umhugsað arbeiðið. Heua er eisini ógvuliga týdningarmikið, ti júst
útbjóðingartilfarið til fyrstu kanningamar av føroysku undirgrundini verður
avgerandi fyri, hvat skal henda á hesum
økinum í framtíðini. Forkanningamar
ella taer seismisku kanningamar verða
tær, sum skulu rudda slóð fyri víðari og
meiri kostnaðarmiklum kanningum, og
harvið eru lær eisini fyrsta grundarlagið
undir eini møguligari komandi føroyskari oljuvinnu. Júst tí er alt útbjóðingartilfarið við treytum og krøvum av
so stórum týdningi.
OLJUIRÁÐLEGGINGARNEVNDIN
hevur valt at geva tvey loyvi og tryggjar
sær, at feløgini, ið fáa loyvini, bæði
skulu gera kanningar f økjum, sum
metast áhugaverd og økjum, sum ikki
hava tann stóra áhugan f dag. Tað er
greitt, at nevndin væl og viiðiliga hevur
kunnað seg við royndimar hjá øðrum
og tað má metast sum ein tryggleiki hjá
okkum øllum og ikki minst komandi
æuarliðum, at nevndin ikki leypir um
garðin, har hann er lægstur men
veruliga tekur hetta stóra málið f størsta
álvara og ger allar tær neyðugu kanningamar og fyrireikingamar. Og sjálvandi er tað rætt beinanvegin at krevja.

at alt økið verður kannað, og ikki bert
tann “góði” bitin, sum eftir øllum at
døma tykist vera økið nærhendis
brestku oljufundini f blokki 204 og so
økini kring Sandoyar banka og har
nærhendis. Hetta eru øki, sum eru
lutvíst kannað og vfsa seg at “goyma
okkurt”. Her e r bæði talan um
seismiskar lcanningar, sum W estem
gjørdi f 70-unum og um tyngdar- og
magnetiskar kanningar.
KREPPAN f Føroyum er vorðin høvuðssamtaluevnið millum manna, og tað
ger sjálvandi, at aðrir spumingar, eitt
nú spumingurin um at leita eftir olju og
gassi, eru ikki so frammaliga Tað kann
tykjast løgið, tf júst her hómast ein
glotli, tvs. ein nýggjur møguleiki at fáa
samfelagið í gongd aftur. Sjálvandi er
tað alt ov tiðliga nú at gera sær tankar
um eina komandi oljuvinnu, U' framvegis vita vit ov lítið. Kortini eiga vit at
geva hesum møguleikanum størri ans um ikki annað so fyri at halda lív í
vdninL
TAÐ er so nógv, sum í hesum úðum er
við at myrkjaleggja alt her á landi, og ú
hava vit veruliga brúk fyri onkrum,
sum kann halda lfv í vónini. Hetta er so
heldur ikki bert ein veruleikafjarur
ynskidreymur, ú longu nú er eisini so
nógv, sum bendir á, at olja og gass
uttan iva eru f okkara undirgrond: Heua
er so helst eisini ein av orsøkunum til,
at landsstýrið so fegið sær, at
seismiskar kanningar byrja sum skjótast
- tó ikki skjótari enn so, at vit sjálvi eru
før fyri at seta tey krøv og tær treytir,
sum tænir okkara landi og fólki.
Oljuvinna ella ikki - f hvussu er eiga vit
at brúka orku og tfð til at gera tær
forkanningar, sum skulu siga okkum,
um tað f heila tikið er nøkur orsøk til at

fara viðari.
HÓAST onkur vil halda, at tað hcvur
gingið ov seint at fáa gongd á “oljuævintýrið”, so ero tað tey mongu, sum
fegnast um polilikk landsstýrisins um
ikki at leypa framav. Her hevur løgmaður, sum umsitur undirgrondina, fcrð
eftir ferð vfst á, at vit mugu læra av
mistøkum, sum ero gjørd áður og Ú ikki
skunda nakað ígjøgnum, uttan at tað er
væl og virðiliga kannað. Løgmaður setti
oljuráðleggingaroevndina úl at gera eitt
úlmælið, og hetta varð úl nógv umrøddu frágreiðingina, sum millum fakfólk og poliúkarar hevur verið nógv
róst. Tað er greiu, at landsstýrið tf
kennir seg trygt og torir at líta á
dygdina f víðari arbeiðinum hjá oljuráðleggingarbólkinum . T í varð eisini
avgjørt - m.a út frá oljuráðstevnuni,
sum varð hildin herfyri - at fara undir at
fyrireika útbjóðing av seismiskum
kanningum. Sosialurin hevur frætt, at
tað er sera stóror áhugi millum útlendsk
feløg fyri at vera við f hesum
kanningum og vit kunnu so bert vóna,
at hetta ger, at v k fáa júst tey bestu
feløgini úl at gera arbeiðið.
EIN skal ikki selja skinnið, fyrr enn
bjørnin er skoún, verður úkið úl. Og
hóskar helta orðatakið sera í hesum
viðfangi. Vit skulu ikki taka nakað sum
givið, áðrenn kanningarúrsliúni koma,
men kortini átti einki at veríð úl hindurs fyri, at føroyingar - í hesum sváru
tfðum, har alt tykist so svart fyri
framman - seta sítt álit til, at olja finst í
undirgrondini, og at hon er eitt ríkidømi
og eitt lilfeingi, sum skal tryggja
framúðina hjá ikki minst komandi ættar
liðum her á landi. Tað er ú greitt, at
komandi árið (árini) verður eitt tað
m est spennandi f Føroya søgu:

S o s ia lu rin s k a l ikki
o fra s a m h a ld s fa s ta
»Tað er ikki rcett at ojfra samhaldsfasta fyri at bjarga ALS. Skulu pengar lanast, eiga teir ikki
við lóg at verða latntirfrá teimum gomlu og teimum, sum gerast gomul. Samhaldsfasti eigur
eisini at verða varðveiddur, tí hann verður álitið íframtíðini«, skrivar Eirikur Lindenskov m.
a. í viðmerking til leiðaran í Sosialinumfríggjadagin.
Tað var hugstoytt at lesa
leiðaran í Sosialinum
fríggjadagin. Hann var um
arbeiðsloysisskipanina, og
heitú greinskrivarin beinleiðis á javnaðartingmenn
um at lata gjaldið úl samhaldsfasta fara úl ALS.
Sosialurin hqjdur, at tá vit
nú í 25 ár h ^ v bíðað efúr
eini eykaefúrløn, so kunnu
vit saktans bíða í eitt ár
afturaL Júst her haldi eg,
at Sosialurin er skeivari
leið.

Vit eiga at gera okkum
púra greitt, at tær 20 milliónimar, sum ætlanin er at
læna úr Samhaldsfasta
bjarga ongari arbeiðsloysisskipan. Tað verður bert
ein neyðloysn, so skipanin
kann skinlda vfðari f nakrar mánaðir.
Hinvegin verður henda
lántøka deyðadómurin yvir
samhaldsfasta, ú verður
gjaldið laúð nú, fer tað
neyvan aftur í samhaldsfasta.

Eingln loysnattaka
samhaldsfasta
Mín spumingur úl Sosialin verður ú: Hví skulu tey
gomlu við lóg tvingast til
at lctna ALS pengar?

Skal vera
prlnslppmai
Nú sigur greinskrivarin, at
nakrir javnaðarmenn hava
gjørt hetta úl eitt prinsippmál. - Sjálvandi er hetta

eitt prinsippmál hjá javnaðarflokkinum! Sum øllum kunnugt ero vit í einum valári, og okkurt er,
sum bendir á, at vit fáa
aðra leiðslu í Tinganesi
eftir valið. Verður javnaðarflokkurín ikki við í teirri
leiðslu, so kunnu vit vera
100% vís í, at samhaldsfasú verður avsagdur. f
løglinginum er poliúskur
meiriluú fyri at avtaka
grunnin. Krisúligi prestur í
Klaksvík hevur havt uppskot í únginum um at avtaka samhaldsfasta, og
hvørki sambandið ella
fólkaflokkunn vilja vita av
honum.
Tí má tað vera javnaðarfloksins uppgáva at fáa

gronnin at virka sum skjótast. Tá gronnurin er farin
at virka, verður hann ikki
avtikin aftur, og eftirtiðin
fer tá at vera teimum takksom, ið stóðu saman um
gronnin.
Fólkapensjónln er I
dag eln sjálvfylgja
Tað er í dag eingin sum
setur spumatckin við, um
vit skulu hava fólkapensjón - tað er ein sjálvfylgja. Men fara vit 35 ár
aftur f úðina, so var tað
javnaðarflokkunn
sum
koyrdi hetta mál hart fram
og fekk tað gjøgnumført.

nevniliga tá vit fáa at vita anún olja og
gass er f føroysku undirgrondini ella
ikki. Tann dagin fyrstu prógvini ero
fingin hómast eilt nýtt tíðarskeið i
Føroyum, eitt tfðarskeið. har ungir
føroyingar fara at úlbúgva seg innan
oljuvinnu við Ú fyri eygað at kunna fáa
arbeiði í heimliga umhvørvinum hclđur
enn at skula fara út um landoddaroar at
forvinna sær inntøkuna. Tað sær ikki
gou út fyri framman. Vit hava eitt sera
stórt arbciðsloysi, fiskastovnar, sum ero
sera illa fyri og eina skuld, sum er
vorðin himmalhøg. Tað er m.a. við
hesum f huga, at vit eiga at taka
spumingin um oljukanningar f fullum
álvara. Hóast vit vilja tað ella ikki, so
hava vit skyldu úl at kanna, hvat finst f
undirgrundini. Hetta ikki m inst
mótvegis komandi ættarliðnum. Men
skylda okkara er enn meira at bera
okkum rætt at og ikki oysla henda
møguleika burtur ella beina fyri honum,
eins og mong dømi ero um
á øðrom økjum.
NÚ seta vit okkara álit á oljuráðleggingarnevndina og landsstýrið, at tey
halda fram við ú skynsama og hóvliga
poliúkkinum á oljuøkinum. Hóasl vit
enn ero á einum byrjunarsúgi, so eiga
landsins m yndugleikar sam an við
vinnulfvinum at gera ncyðugu fyrireikingarnar úl eina komandi nýggja
vinnu. Her hevur dialogurin sera stóran
týdning. Og vónandi verður tað so, at
vit fáa eitt gott samarbeiði millum
v i n n u l í v i ð
og
o lju rá ð le g g in g a rn e v n d in a ,
sum
landsstýrið hcvur litið upp f hendi at
umsita hetta stóra málið.

Sjálvstyrtsfólk
kóka suppu
Tað kann undra, at tjóðveldisflokkurin hevur kúvent f samhaldsfasta-málinum, men at sjálvstýrisflokkunn, við hesi hugsjónarleysu leiðslu, roynir
at kóka poiúska suppu,
undrar ikki. Sjálvstýrisflokkurin er als ikki fyri
arbeiðsloysisskipanmi
hann atkvøddi ikki fyri
henni í únginum, og tað er
við okkara stýrisskipan tað
sama sum at atkvøða fmóti. Sjálvstýrisflokkunn var
við úl at samtykkja samhaldsfasta á sinni, men tá
vóro aðrir menn, ið umboðaðu flokkin
Pensjónln hækkar
Ikkl f framtfólnl
Vit mugu gera okkum púra
greitt, at tað í framúðmi
verður sera trupult at
hækka
fólkapensjónina.
Ella fyri at siga sum e r
Pensjóniroar fara ikki at
hækka. Tí er samhaldsfasú
ein kærkomin hjálp. tá
hann fer at gjalda ÚL Ikki
bara fyri pensjónistarnar,
men eisini fyn skattgjald-

s o s ia lu r in

aran.

Varóveltió hugsjónlna!
í
kreppuúðum
verður
mangan gingið við til
kompromi, men vit eiga at
vera varin ikki heilt at
sleppa javnaðarhugsjónini.
Tað er heldur ikki hvørki
rætt ella rímuligt at seta
tey arbeiðsleysu og pensjómstamar upp ímóú
hvørjum øðrum. Tað hevur
hvørgin bólkurin uppiborið og úr ú spyrst einki
gott.
Grelóló frá
samhaldsfasta
Eg fari at heita á Sosialin
um heldur at greiða lesarum frá, hvussu samhaldsfasú virkar. enn at eggja
javnaðarúngmonnum
til
hugsjónarloysi. Upplýsið
út hvussu nógv hann fer at
gjalda út, at hetta ikki ávirkar
fólkapensjónina,
greiðið frá hvussu solidarisk skipanin cr, tá øll
gjalda sama prosent inn,
men fáa somu upphædd
útgoldna. Tann rfki letur

