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Postverkið
fyrilestu r um
javnstøðu
S ta rv s fo lk a p o litik k u r

Eitt a\ mál'jnuni. sum ho\
u ð s s jm s ta rv s n c v n d m
i H SN 11 postvcrkinum he\ ur h a\t til \iðgcri\«r scinjstu arini. cr survsfólkapohtikkur
postvcrksins
Fyri cinúm góAum ari
si«\im var komió so langt.
at rxtningslinjur voru vuV
tiknjr og oróaóar skrivliga
Fin meira gjolla \ lógcró av
cinstokum m jlum hcvur
sióani verió. t.d. um rusdrckkapolitikkin. ló hlciv
cndaliga viótikin a scinasta
tundi i HSN scinasta miku
dag
Eitt annaó mál. id - ikki
bert i poslverkinum men í
samlelagnum sum hcild er trammi i tíóini. er javnstoóumálió Eitt er h \at login sigur, men annað er
hvussu hon veróur umsitin
og - ikki minst. hvørjar
moguleikar hvort einstakt
starvsfólk og hwwt cinstakt
arbeiðspláss hevur fyn al
umsita hana cftir logarinnar
bokstav i og anda
V itjan ur Post
Danm ark

l Danmark d m (Tg í øðrum
mtfam hevur javnstøðulógin nú verið í gildi í mong

ar. og royndir eru gjordar
bæði i pohliska lívinum og
á arbeiðsplássunum Eilt lað
siorsta arbeiðsplássið i Danmark er danska poslverkið.
har starvsfólk og faktelag
eru sera virkin, eisini á altjiíða stoði. Postverk Ftwova
hcvur tí gjort av at hj«<ða
ein av kapasitetunum mnan
hetta okið hjá danska p«>stvcrkinum til Foroya at
kunna okkum um teirra
irupulleikar og loysnir Taljn er um Grethe Moller.
sknvstovustjóra í høvuðssxtinum hjá Pi*si Danmark
Fyrilestur fyrí
m nbodnum gestum

Hosdagin 6 mars kl. 14
verður a Pamassinum fynlestur o g orðaskitti um javnsiivðuspurningar. har dentur verður lagdur á javnsløðuarbeiði og virkismentan Fyri at so nógv sum
gjørhgt skulu fáa gagn av
v itjanini hava umleið KO
personar úr postvcrkinum.
landsstynnum. almennum
stovnum. fjølmiðlum v m
fmgið innbjiíðan at vera við.
P«>slverkið ruknar við, at
undirtokan verður góð, og
at luttakaramir fáa ntigv
burtur úr degnum.

Altjóða Kvinnudagur
í Sjónleikarhúsinum:

Evnið er
javnstøða
Altjóða Kvinnudagur verður í ár hildin í Sjónleikarhusinum levgardagin tann
8 m arskl 15 00
Á skránni er fynlestur og
orðaskifti um javnstøðu á
arbeiðsplássum. og tað
fjálga vit um við felagssangi
og drekkamunni aftaná.
Starvsfólkapolmkkur á
stóru almennu arbeiðsplássunum verður í hesum døg
um umhugsaðureisim viðvtkjandi krøvunum. sum
javnstøðulógm setir til sltkan politikk
I tí sambandinum er
Grethe Møller. sknvstovustjórí hjá Post Danmark.
komin til Føroya al halda
skeið fyn fólki hjá føroyska
postverkinum. Harumframt
heldur hon fyrílestur og
skiftir «wð um javnstøðumál
við kvinnur her í Sjónleikarhúsinum tann 8 mars.
Grethe Møller er limur í
nevndini fyri »somu viðferð
av kvinnum og monnum á

arbeiðsplássinum«
hjá
danska postverkinum. Tað
er javnstøðunevnd teirra,
sum hevur fingið hesa
navnabroyting fyri at gera
vart við. at javnstøðuarheiðið ikki einans er spurnmgur
um kvinnuligar leiðarar og
stjórar. men í sfni heild snýr
seg um flest møgulig av
tcimum viðurskiftum. sum
føra til mismun vegna kyn.
Evnmi. sum tey í somu\ iðferðar-bólkinum
hjá
danska postverkinum hava
kannað og arheitt við seinasiu árini. og sum Grethe
Møller fer at siga okkum
frá, eru bólkað soleiðis
1 Mentanarligar forðingar
fyri somu viðferð av
kvinnum og monnum á
arheiðsplássum
2 Mansmentan og kvinnumentan.
3.Arbeiðslív, familjulív og
lívið hjá bømum
4 Happing. chikana og grov
arging

Ntrnungar á studentaskálanum i Sudurox lurta eflir, hvat pnhlikarar hava at wgíl um spurningtn Førvyar oy olju

Hetta skulu oljupengarnir brúkast til!
Á lundi við sludcntaskúlanæmingar í Suðuroy svaraði
Vilhelni Johannesen. ungmaður. vegna javnaðarllokkin hesum spumingum
I ) hvørji húskaparliK ánn
kann oljupemngurm urnt
ast at fá a tH v ø n n pohtikk
skulu vit reka i hesum sam
handi - hvat meinar tin
flo k k u r')

kcmur í cina herviliga
kreppu
Avísur partur a\ «»ljupeningmum eigur at verða nýttur til iløgur í okkara h«wuðwinnu T.v.s. lil endurnýgging av okkara elli
gamla iiskiskipaflota Ein
annar partur eigur al verða
nýttur til iløgur í aðrar alternativar
vinnugrcmir.
Nakað a\ peningi kann
sjálvandi nytast til íløgur í
samfcrðsluna. til útbygging
av vatnorku. vmdorku «>sfr
Men hetta seinasta er avgjørt treytað av. at ov stórar
íløgur ikki verða gjørdar
eftir einum stuttum áramali.
men at hesar verða togdar
yvir flem ár.

Um vii ikki eru sera varín,
kann oljupeningurin fáa
sera vánaligt - ja. um heilt
illa vil til. kann hann fáa
beinletðis skaðilig árin á
føroyska húskapin Tí heldur jasnatlarflokkurm. at vit
eiga at binda um hcilan
fingur. Stórur partur av oljupemnginum eigur at verða 2) hvønn týdning kann oljuhundin uttaniands, t.d. í ein- pemngurtn vientast at fáa
um tillaksgrunni (kreppu- fy n rikisreettarligu støi)u
gmnm), sum vitellaokkara Føroya ? (Hvønn pohtikk
eftirkomarar, eftir nærri á- skulu vit reka í hesum samsettum reglum. kunnu taka handi - hvat meinar tín
av. um føroyska samfelagið flokkur?)

Aftan á fyrilesturin verður
orðaskifti, har høvi verður
hjá hvørjari s z r al gera viðmcrkingar. samanbera við
okkara umstøður og seta
spurningar. soleiðis al sum
mest kann koma burtur úr
degnum fyri okkum allar
Gretfie Møller her «wð fyrí
at vera mspirerandí og ófør
at greiða frá.
Tiltakið í Sjónleikarhúsinum byrjar kl. 15. og atgongumcrki á 40 kr fáast
við inngongdina. Hjartaliga
vzlkom nar’

Jj\naðarfloksm s siøða til
ríkisfelagsskapin verður
ikki ávirkað av. um vit fáa
pening burtur úr oljuni ella
ikki Uttan mun til. um vit
ongan pcnmg fáa hurlur úr
oljuni. uin vit fáa nakað av
peningi ella um vit fáa
nógvan pening hurtur úr
hesi vinnu. so heldur
javnaðarflokkurin. ai tíðin
er komin til. at vit fáa eina
aðra skipan istaðin fyri
heimastýrislógina. Javnaðartlokkunn hevur m zlt til.
al vit nú eiga at fáa eina lóg
um føroyskt sjálvstýri, «>g
at vit her eiga at hava íslcndsku sjálvstýnslógina frá
1918 fyn eyga Heiia inerkir, at vit skulu hava felags
kongakrúnu, at uttanríkismál og verjuspurnmgar
verða felags, meðan alt loggávuvald annars kemur á
føroyskar hendur
Vú eru eitt litið land. Eitt
fáment fólk. Og tað ger. al
vit á nógvum økjum mugu

hava samstarv \ið eitt clla
flciri onnur s I«wti lond. eitt
nú tá lalan er um utlanrikisiznastuna Á úthúgvmgarøkmum ger hctta scg eisini
galdandi T.d. tá talan cr um
tz r hxgru úthúgvingarnar
Tað sama cr galdandi. tá vit
hugsa um sjúkraviðgerð So
fámcnt vit eru. mcgna vi
longanlið at úthyggja okkara sjukrahúwcrk solciðis.
at tað \erður á nog høgum
stø«>i til at viðgera allar
sjúklingar Vit vcr«5a hcldur
ongantið lør fyn at reka eitt
slíkt sjúkrahúsverk. Vit
verða altíð noydd at scnda
folk av landinum hzði til
hzg ri úthúgving og til
sjúkraviðgerð.

Broyttu Føroyar
— nú e is in i t S u íiu ro yn n i

TILBOD HESA YIKl \A
vikuna hova nl paza rx S
v/o«* >oma«um okiakøh leyki
og oragono fyn

bert 55,"

Annon«u 1«ymit 1M9 o>MWouwn

Aimcnna fyrilestrarøðin. sum Fr«>ðskaparfclagið og
Froðskaparsetrið hava skipað fyri í vetrarhálvum,
hcldur fram í Suðuroynni og hesuferð á Tvør«>yri
Fundurin vcrður t«>rsk\*ddið kl. 19.30 í dupult
stovuni í Tvøroyrar skúla. har Hans Pauli Slr«wn vi«V
ger evnið Arhci«3smarkna«5urin í dag. og Hermann
Oskarss«>n viðger evnið: Tá tey stýrandi vóni stýrd.
Afian á gcvst fundarfólkmum høvi til at taka lut i
(wðaskiftinum um hesi evni.
Sagt verður frá Suðumyar Ij«>ðveldisfelag. al øll.
i<5 hava áhuga fyri fyrílestrunum, eru hjartaliga vzl, komin.
.

