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Nýggjársrøðan
og løgmaður
Oddagrein
G A M L A A R S K V O L D truttaði løgmaður, at tað, síðan h a n n gjordist politiskur leiðari, er fanð at ganga
rætta vegin. At varta upp við sovom um er í fyrsta
lagi lítið sømiligt fyri løgmann.
TAÐ er misnýtsla at tosa sum floksformaður, tá
høvið er at tosa sum løgm aður fyri allar føroyingar.
Misnyslan skundar undir, at elektronisku fjølmiðlam ir i framtíðmi fa ra at taka táttin uppaftur við
nógvum nygqjársrøðum Inntil em aferð i sjeytiárunum var tao siður. at form enninir í Fiskim annafelagnum, Reiðarafelagnum og øðrum fakfeløgum
og vlnnufeløgum hovdu orðið i útvarpinum nýggjársaftan Sum tíðin leið, gjørdist halin so langur, at
útvarpið tók ta skílagóðu avgerð bara at lata løgmann halda nýggjársrøðuna. Nú tykist tíðin vera
bugvin tif, at allir floksformenmmr sleppa fram at
mikrofomm við ársenda. Tað átti ikki at verið neyðugt.
í Ø Ð R U M lagi er tað em stór undirmeting av føroyingum at tvíhalda um, at allar heimsins ólukkur
hingu uppií landsins stýri, inntil sambandsflokkurin
fekk høvuðsábyrgdina. 011 vita, at landsstýrini hava
arbeitt undír stórum týsti, síðani sam felagskreppan
av álvara fór at gera um seg. 011 vita, at politikarnir
hava gjort tað, teir hava kunnað, og oll vita, at
m anøvrenngsm oguleikam ir hava verið bæði fáir
og smáir. Vit verða dag og dagliga mint á. at damr
framvegis hava kvørkrartak um okkum.
í N G K R U M forum hava føroymgar havt moguleikan at stýra T á fíggjarlógin fyri 1997 varð samtykt.
gav figgjarm álaráðharrin ilt av sær, ti hann helt. at
tmgmenn gjørdu brúk av einum sjálvtokuborði við
at bruka yvirskotíð til eina rúgvu av rakstrarstoðum
og onkra íloguna. Sam gonguleiðarin m egnaði ikki
at forða fyn heusm , m en ásannaði bara í nýggjársrøðum. at hann var sam dur við fíggjarm álaráðharran.
LØ G M A Ð U R róði i røðu síni fram undir ein annan
trupulleika, sum krevur eina loysn. Burtursæð frá
útróðrarbátum, so fiska allir frítt undir Føroyum.
Løgm aður og sam gongan hava ikki havt rygg til at
stýra og avm arka t.d. um sum marið. tá dygdin er
vánalig og prísurin í botni.
LØ G M A Ð U R vísti á, at uttanlandaskuldin minkar.
Hann tosaði um nettoskuldina, og tað er misvísandi.
Partam aður hansara, sum hevur við kommunurnar
at gera, plagar at harta teir, sum tosa um nettoskuld.
Hann plagar at siga, at tað er bruttoskuldina. sum
skal gjaldast aftur. Føroym gar vita, at netto uttanlandaskuldin minkar, tí at tað. sum íkki hevði landskassaveðhaid, er avskrivað, og serliga tí bankamir,
tryggmgm og onkriraðrir, sum eiga pengar, plasera
teir uttanlanda.
A LM E N N A uttanlandaskuldin skal gjaldast aftur.
uttan mun til
damr átaka sær bankabjargmgma.
Og skal skuldin gjaldast aftur, so er neyðugt, at
stoðugt yvirskot verður á fíggjariógini, og tað er
m .a. knýtt at. at fiskivinnan verður stýrd betri, enn
hon verður nú. Tað kann løgm aður gera nakað við.
At botnfiskastovnarmr í løtum eru væl fyri og at
altjóða rentustøðið er lágt, ásannaði løgm aður er
viðrák (hann segði ikki, at hetta er høvuðsorsøkm
til minkandi arbeiðsloysi og óvantaða yvirskotíð á
fíggjariógini í 1996).
K O M A N D I nýggjár e r rímiligt, at løgm aður sigur
okkum, hvussu hann hevur loyst omanfyn nevndu
trupulleikar, og hinar stóru spurnmgamar, sum hann
hevur m øguleika at ávirka: Treytir á sølum arknaðinum, fyrireikmgararbeiði til oljuvinnuna (varð sett
á rætta sporið, aðrenn løgmaður tók við), og marknaðartræ tuna við bretar. M en hann eigur at Ieggja
sær í geym a týđningin av at tosa sum Føroya
Løgm aður og ikki sum ein upphevjaður form aður
fyn sam bandsflokkm.
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Kann mentan
oljudálkast?
í cinum đem okratii cr tað
vcljaratjøldin. sum hevur
áhyrgdina av. at landið hevur ta politisku leiðslu. sum
tað nú cinaferð hevur.
Nógv hevur verið tosað
um politiska ábyrgda- og
skilaloysið í 80-árunum og
rx ð u lig u
avleiðingam ir.
bæði so og so. M en lítið
hevur verið gjørt burturúr.
at veljarafjøldin samstundis
má sigast at vera dum pað
til eina roynd!
Vcljarafjøldin gav summum av XOara politikkarunum d u rafjórðingin og lat
onnur sleppa at royna scg.
N cyvan av tí at veljarin
brádliga hevði sx ðpolitiska
ljósið - men meira av kenslum. vónsviknum kcnslum.
Nýggju politisku andlitini
hjálptu okkum veljarum al
skava útyvir. at vit vóru
medsek í tørda 80-ara politikkinum: Sjálvtøkuborðið'
Sæst tað á dagsins polítikkarum . at veljarafjøldin
hevur ment seg? Nei - hartil
eru teir karm arm r landsins
kreditorar hava sett okkum
ov trongir M en úli í havsbrúnni hómast Ijósið av einum oljuboripalli, sum kann
hava við sær. at okkara tólkavaldu aftur slcppa at rcka
politikk
Hcr í 90unun: hava vit
verið cftirsnarin. Vit viðganga. at dansurin um gullkálvin íkki bert var av ti
góða. At faðir og moðir,
abbi og om m a. systir og
brtíðir øll vóru í sving 12
iirnar um dagin lyri at tjena
pengar - hetla lorkom okkum eisini citt og annað gott
føroyskt.
F jølm iðlam ir hava nú í
seinastuni greitt okkum frá
um oljuvinnu. Hava fordjúpað seg í detaljur um.
hvar serkøn halda. at oljan
helst cr. vit hava gjølla fylgt
við, tá ið sm áholkar serútbúgva seg, og vit hoyra um.
hvussu arbeiðsgevararnir
rovna at bjrkla seg fram.
o.s.fr.
M en ikki eilt einasia orð
verður tosað um tað politiskadynam ittið, sum liggur
fjalt i einari komandi oljuvinnu:
Pcngastreym urin
sum kann risikera at floyma
inn í landskassan.
Er olja vcruliga í okkara
undirgrund - so ber til hjá
okkara politikarum at yvirbj<k>a hvønn annan - tað er
jú bara at opna eina oljukeldu aftrat' Veljarin er tann
e in asti. sum kann lorða
tcim um í hesum . Veljarafjøldin vil verða einasta
bremsan.
T í c r veljarin noyddir til.
longu nú. at gcra sær greitt,
hvussu fram tíðar Føroyar
skulu siggja út um 10-15 ár.

Tí kanska fáa vit ráð til hetta
- og til uppaftur nógv meira.
sum vit ikki ynskja. um vit
hugsa okkum um
Eilt er. at landskassin fær
eina ella tvæ r m illiardir
m eira um árið at arbeíða við
og gera gott við - men bara
5-7 milliardir m eira um árið
kunnu forkom a okkum tær
Føroyar. sum vit kenna og
cru góð við.
U m olja er í undtigrundini, tara vit at siggja eitt nýtt
slag av polítikkarum . sum
bæði kunnu lova okkum
veljarum út um alt mark og kortim halda lyftini - tað
cr bara at lata cin boripall
aftrat singa sin snápil í undirgrundina M en er hetta
sjálvtøkuborðið ynskiligt?
Hvussu nógvar bilar skal
hvøn húski hava standandi
í túmnum: 1 - 2 - 3 - 4 - 5?
Fram tíðin kann væl hava
politikkarar. sum bj»»ða
okkum hetta. sum kunnu
geva okkum hetta' Tað er
upp til veljaratjøldina. um
hetta slagið skal sleppa
framat.
011 kenna vit orðatakið
Vandi er í allari væ lfcrð?
M est verður lað nýtt aftaná
- tá ið tað ringa er hent.
Hvussu bcr til hjá okkum
veljarum at vera lyrivam ir
í hesari støðu?
Tað cru vit. sum skulu
gera upp við okkurn sjálv.
hvat vit ynskja. Og soleiðis
seta mark fyn politikkararnar
D emokratiskir politikkarar um allan heim in hava
sama brek: Teir eru til reiðar
at brúka hvørt klovið oyra
sum bæði sam felag og veljarafjøld hava. fyn at røkka
hetta mál: At verða valdir!
Tað er hetta, sum gcvur
veljaranum ta sUíru ábyigd.
Hví dumpaði KOara-velja n n og sat eftir við sviðið
soð í ÓOunum ’ Tí har var
ov lítið sam hand m illum
politiska veruleikan og rest
ina av veruleikanum Við
ø<1rum orðum : Veljarin
valdi við hjartanum . ikki
hcysinum. O g tann. ið hoyrir politikkarar
kjakast
framman eina fjøld. má viðganga. at teir mcst av øllum
arbeiða við kcnslunum hjá
áhoyrarunum . ikki teirra
skili og viti.
V eljann má gera sær tað
greitt. at tað cr ein hættislig
leið at vclja eftir kenslum.
Ti pengar hava ikki kenslur
Penm gur og angist líkjast bæði fyribrigdi eta sálir'
Vit kcnna. tlestu av okkum. byrjunarorðm i í røðum
hjá M artin l.uther King I
havc a dream .
Kanska cr tað uppá tíðina.
at vit gcra okkum púra

greitt. hvat ið vit droym a
um. at Føroyar kundi verið.
um nóg m ikið var til av
pengum. So at vit, tú og eg.
veljann. ikki vcrða tikmr á
hóli. skuldi tað hent. at vit
ein morgun vakna og eru
borgarar í einum ríkum
landi
Tí hinvcgin Koma oljupengam ir og vit ikki - sum
Egon í O lscnbanden - hava
eina plan, so kunnu pengam ir skjott gcra friu Føroyar um til eina mentunarliga
marru Tað, sum er gott fyri
pcningin. er ikki altíð auuv
matiskt gott fyri m enniskjan.
O kkara HMK) ára gam la
søga hcvur lært okkum alt
um a( lívbjarga sær í fátækradømi. Vit hava bcrl láar.
stuttar og ringarroyndir við
ríkidøm i - einki at reypa av.
M angt bendir á, a( riTcidømi liggur uppá lúr. Vandin cr. at okkara løroyska sál
vcrður sundurskræ dd og

síðani forgylt hjá cinum
gullsm iði. sum ein úttraðkaður bam askógvur Hvat vil
tað heilt konkret siga, at
vera fyrivarin, f hesari
støðu?
Vit noyðast at hugsa og
taka støðu A nnars avger
peningurin tað fyri okkum
- og hansara logikkur er ikki
m cnniskjanslígur
H etta
m ugu vit for hundan hava
lært. A\ okkara nýggjastu
søgu.
Abyrgdim sleppa vit ikki
undan - líka mikið hvat sum
hendir
T ønnes M ikkelsen

Gitin norskur
stuttsøgurithøvundur
á føroyskum

Øystein Lønn telist millum bestu og hæ gst
mettu rithøvundar í Noregi. eisini í altjiiða
høpi Hann tekk i 1996
B ó k m e n ta v i r d i s l ø n
N o rð u rla n d a rá d s in s
fyn hókina H vat skulu
vit Kera i dag or ai)rar
\tuttsøgur, sum Forlagið
Nýlcndi nú gevur út í
týðing hjá Jákup í
Skemmum
Ø ystein L ønn hevur
evnini at benda á lann
Ijalda dram atikkin altan
fyri tað, sum lykist so
vanligt og gerandisligt.
Hann m anar tað fram.
s u m er júsl undir skræð-

uni
girnd.
angist,
dreym . iciðscm i við lívið clla áræði N æstan
allar stuttsøgurnar lýsa
v iðurskiltini
m illum
mann og konu. og serliga gentan og konan
hava sterkar leiklutir í
hcsum tekstum .
B ókin. sum fæst í
bókahúðunum
kring
landið er 133 síður,
kostar 125 krónur. Pt.
G ram ar sctli upp. P f
Estra prentaði og Hclgi
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