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Ein foroyskur oljupolitikkur
Oddagrein
FELAGIÐ Foroya (Mjuidnaður er nú aftur i fokus Tað
er stutt síðam at felagið sam an vtð otjufelogum skip
aðt fvri ráðstevnu i N orðurlandahúsinum Tann ráðstevnan snúðt seg um etna kom anđi foroyska oljuvinnu við serligum atlíti til. hvussu foroyskur idnaður
kann vera við. Eisini varð nógv rott um eina leitingarfasu á forovskum oki
NIJ leggur Foroya O ljuidnaður aftur til hrots. karm urin
er aítur Norðurlandahúsið. og lim im ir i felagnum og
tnnhoðin verða vtð. Meðan tað seinasta var Amerada
Hess bólkurin. sum sponsoreraði ráðsstevnuna, er tað
nú norska oijufelagið SAG.-V sum er sponsor
EVNIÐ er sjalvandi eitt annað Raðstev nan fer at viðgera. hvussu fiskivinnan og oljuvinnan kunnu virka
sam an i sátt og semju i ein u m lítlum samfelag. og
annars verður storur partur av henni eisini at vtðgera
tann tydning og ta avirkan. siim oljuidnaðurin hevvir
á eitt iokalsamfelag.
MONG dotni er um lokalsamfeløg i Noregi. sum hava
notið sera gott av menningim av oljuvinnum oguttan
at hesi samfeløg hava mist sim upp ru n a eyðkenm.
m entan osfr H etta og an n að fara vit at frætta um á
ráðstevnuni, sum verður i đogunum 2 og 3 juní.
NU kann etn altíð tjakast um, antin tað er rætt at hava
enn eina ráðstevnu um oljuspurningin so skjott eftir
ta fyrstu Hinvegin eiga vit helst at vera fegin um. at
Føroya O ljuídnaður ynskir at kunna Førova folk um
ágóðar og vandar við eini oljuvmnu og at íagt verður
upp ti) tjak í føroyska samfelagnum
LONGU í heyst fer so løgtingið at hava eitt aðalorða
skifti um allan oljuspurningin Tá fer tað eisini at viðgera uppskot til oljuloggávu og reglur fyri úthjóðing
Her er talan um týðandi og stórar avgerðir, sum skulu
takast av okkara politikarum . og ti má ein hara siga
tøkk til Foroya O ljuídnað fyrí at hava skapt tingm onn
um o ø eitt betri grundarlag til at viðgera málið undir
tí kom andi orðaskiftmum Tískil halda vit, at um roddu
ráðstevnur eru sera kærkomnar.
LVKLAOROINI í hesum kunnu vera so nógv. men
eiga at sam anfatast viðeinum orði. nevniliga Føroyskur Oljupolitikkur Sjálvandi er talan um eina altjóða
vinnu. m en hetta málið snýr seg fyrst og fremst um.
hvussu vit sjálvi vilja skipa eina kom andi oljuvinnu á
føroyskum oki - eftir okkara egna leisti og tað vil aftur
siga eftir okkara tørvi. Hóast tað eru tey, sum halda. at
tað er dekans ov tíðliga at viðgera ein kom andi oljupolitikk. áðrenn vit vita nakað um olju og gass og at
vit heldur áttu at hrúkt kreftirnar til at m ent
fiskivinnuna - s o er tað rætt longu nú at seta út í kortið
Harfyri verður ikki sagt. at vit í dag eiga at seta upp
skræ ddaraseym aðar foroyskar niðurstoður og loysnir.
Tað vit eiga at gera er at súgva til okkum alla hugsandi
vitan um hetta frem m anda elem entið og seta tað inn í
ein føroyskan sam anhang, at birta lív í og halda lív í
einum fram haldandi orðaskifti sohvon vit koma nærri
einum itokiligum úrviklingi
T.Af) er ómetaliga ry'dmngarmikið. at vit øll gera okkum
tankar um hesa stóru avhjóðing. Tí tað eru fyrst og
fremst vit sjálvi - tó eistni lulvist sam an við oljufelogum
oø sum skulu seta kósina. Vit skulu gera okkum greilt,
hvat tað verður fy ri ein avbjóðing uppá gott og ilt. sum
skjótt fe ra t stanđa okkum ; boði um t d fleiri stórar
oljukeldur verða fu n n a rá foroyskum øki. Oljufelogini
vilja náttúriiga hava sum mest í gongd, spurningurin
er hvat íbúgvarrar her vilja skal henda næ stu mongu
áriní. Hetta er tað.ið vit vilja kalla føroysku oljupolitikkur Ltnd okkara er so lítið. at vit eru tvungín til
longu nú at gera okkum lankar um, h w ø r ávirkanin
verður á samfelagið, um landgrunnurin flýtur á olju
ella gassi. Hetta eiga vit atgera parralelt viðleitingini
Vit eiga at rneta kolvetni sutn eitt tilfemgi. men hetta
tilfeingi skal setast inn i ein førovskan veruleika. Hetta
ertað v it skulu brúkaam boðiðførovskuroljupolitikkur
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Politiskar hugleiðingar
Tann altavgcrandi lívstrcyiin fyri cinum og hvørjum
vøkstn hcr á fold cr. at rolin
hcvur goðar griHVarumstøður v)g hcnda trcyt cr
tann sama. um talan cr um
ta minstu hlómuna. sum
cygað ni>g tlla Ixst á. clla
ta størstu og pruðastu cikina.
So tá vit i náttúruni trøast
um cina vakra hlómu clla
citt vakurt trx . so skulu vit
mmnast lil. at tað. sum
tryggjar hcnda vakurlcika.
Iiggur f jalt undir inoldutn
Somuleiðis eiga vit at vtia.
at um v it skcra rotuta hurtur.
tá fúnar alt Ifv. sum cr oman
tyri svørðm
Hcnda litla mynd ur okk
ara natturu hóskar ctstni
scra v;el ttl okkara jvolittska
liv Fortrcytin hjáølluni p>oltnkkaruni og pohtiskum
hugsjonum cr. at allan tvri
'tcndur cm holkur av parta
tolki. 'um stuðlarog stimhr
ar tað utinnandi poliliska
arhciðið Tí cr tað so ometaliga tKyiVigt. at gr isrøturnar
i poluisk.i arhciðinum cru
virknar og hava møgulcika
tyri avirkan
I Føroyuni hava vit størri
áhuga tyri pi>litiskum fcl
ags'kapum og pohtiskum
virkscnu. cnn vanligl cr i
okkara grannalondum cilt
nu Danmark Og hctta ciga
v it at gcra okkum tvrimunir
av.
Mcn greitt cr. at polidska
lclagslivið ikki hcvur okk
ara ahuga hcrt fyri. at vit tá
hava eitt hvn i at møtast Vit
skipa okkum t felag. ti vit
hava nakað til fclags Vit
hava nakað. sum vtt saman
trugva uppá Vit hava nak
að. sum vit v ilja stríðast fyri
og hcra vv'Vrum hoðskapin
um
Út frá hcsum kann tað
ongantíð sigast ov ofta.
hvussu ncvðugt tað cr fyri
okkara flokk. at vif øll hvør
i sinum lagi hjálpa til. solciði' at politi'ka fclagsarhciðtð cr virkið. Tí trivast
grasrvtturnar, so skal politiska arhciðið í frcmstu røð
eisini trívast
Hctta cr avgjørt hcinagnndm í politiska virkscminum.
Eins og vøruframlciðarin
sum grundlærusctning hcvur at sy rgja fyri at røkja sínar kundar og sín marknað
og cnntá lcita upp nýggjan
marknað. soleiðis skulu vit
røkja okkara hakland. eins
og haklandiðcistm má rokta
tcir útinnandi pilitikaramar
Virkar hclta samslarv nøkt
andi. cr eism i mogulciki
fyn. al ny ggir Itmtr lcggjast
lil
I útinnandt pohtiska arhciðmum kcnmr cin scg
ofta cinsamallan uttan tann
ncyðuga
partapolitiska
stuðulm H cttacr ikki annað
cnn ciit vanlit fynhrygdi.
sum tó hcr til at gcra n.ikað
við. um annars vilji cr til

lcss. Ikki ti. i seinasta cnda
vcrður tað ofta politikkarin
cinsamallur. sum tckur avgerðina.
Scrltga í cinum samgongusamarhciði cr vandi
fyn. at t;cr nógv u scmjumar
laa tcg at gliða i li llokspoliti'ku hugsjonmi Hisini
kunnu t;vr samtclagsligu
treyúm ar sunt t.d fígjyar
stvslan og húskapurm gcra.
at tu tckur av gerðir. sum cru
ávirkaðar av hcsum. T aðcr
nú cmkt galið i ti. rncn tá lú
verður ov pragmattskur.
kanst tu hrtthga gliða i hugsjónint og grundsjonarmið
unum
Mangan vcrður sagl. at
politikkjr.tr hcrt fjorða
hvørt ar søkja út aftur til
vcl|aran og limirn.it Hctta
cr partv ís| r.vtt. mcn i øllunt
lørum hcr til at høta um
hctt.i Mcn hcr cr lciklutunn
h|.i tcløgunum og tcimum
ymisku tclagsncv ndunum
av tydntngi T'að niá vcrða
so. at tað cm tcløgini. sum
lcggja fclagsarhciðið ttl
r.vttis
So. v ilja vit øll hvør i sinutn lag fa j h csi viðurskitti
og hctta sam spxliðat virka.
so bcr tað til Tað cr í scmasta cnda upp til okkum
sjálvt

Mcn hctta lciðtr okkum
til tann n s s ta týdningarmikla spurmngin. og tað cr
m otivialionin i poliliska
virkscminum
Eg hcvði tyri tíð siðant
cttl prat við islcnding um
m a politisku stø«\ina i Før
oyum T áeg ncvndt. at vH í
Eøroyum hvndu fingtð em
utbtotaraflokk úr javnaðar
tlokkinum. scgði hann. al
tcir í íslandt sanniltgacisini
hv>vdu sínar royndir av slikutti Mcn tað visti scg. at
hcstr protcstflokkar sjaldan
livdu longur enn citt val
skctð Hctta cr sjálvsagt ein
uggi fvri okkum javnaðarfólk. mcn hin vcgm kunna
vit ctsini mcta um. hvør orsøkin er til. at politiskar protestir tkki halda longur cnn

t.d citt valskcið
Ju. orsøktn cr sera ctnføld Tað hcr tkkt til at fast
halda ctn bolk IV fólki. sum
hcrt hava tað til fclags. at
tcy cm ónøgd. Onøgdtn v ísir scg ItK-tur hcrl at kunna
savna lolk etna stutla tið
Ónøgdtncr ikki konstmkliv
Trcyltn fyri og orsøkin til.
at lvvroymg.it hava savnast
um javnaðarhugs|onina nu
í mcira cnn 70 ar. cr. at
hcnda hugs|ontn cr v iðkomandi og konstmkliv Tað cr
sanniliga ikki ti. at j.tvnað
artolk hav.i veriðpcrmanent
imv'gd. hoasi n<>gv cru tað
av og a Hugsjómn ncmur
við nakað grundlcggjandi
mcnniskjaligt. sum tlcst
okkara hava tingið tra
Skaparans hond og partvis
hava fingið inn við miWHir
mjolkini Just ti kann okk
ara hugsjon framhaldandi
binda nkkum i cm fclagsskap og farr nokur okkara
lil hcilt og fult ut at hruka
alla okkara orku upp j at
frcmja hana
í so máta cr okkara utinnjndi pnlitiska virkscmi
scra mcinlíkt tí. sum fcr
fram á tí kristiliga vígvøll
inum Hcsirhava cisini cina
hugsjon og cin hoðskap.
sum tcir v ilja fram við Mcn
hcsin hinVkapur cr konstantur. I.v.s. at hann cr tann
samt i dag. sum hann var
fyri smaum 2<XK)árum siðant
Mcn cm nolitisk hugsji>n
skal allatiðm acndurnýggj
ast hoast grunds|(>narmiðini
cru lcy s o m u Virkisskráin
skal alla tiðina tillagast
lctmum hroyttu viðurskiflunum i samfclagnum Vit

mugu ongantið koma i ta
stvOu. at vit umhoða ctn
llokk. sunt ikki cr opin lyri
hroytingum Vit mugu lyrt
jlt i vcrðini tkkt stcðga upp
Júst hctta gcr tjð politiska
arhctðtð s«> ahugavcrt. lí tað
cru vit sjálvi 'u m skulu
'\rg ja fyn, at flokkunn cndurnýggjar seg.
Tað cr ncyðugt íyri cm
livandi politiskan tlokk alla
liðma at lylgja við og scta
út i kortið av nýggjum Og
etns neyðugt cr lað. at
nvggjar 'tøðutjk.im t vcrða
Iramdar a brcnXim floksligum grundarlagi
Mcn hctla cr cism t ctn
avgjørd fortrcyt fyrt. al
nýggir liiriir skulu mclda
scg inn í okkara lcløg Ut.g
dom unn vil hava. at tcy cru
við i cinum tclagsskapi.
sum cr »uplodalC ".og sum
cisint tckur s;cr av just tcirra
trupullctkum
Eyri at vcnda altur til
my rtdina v tð natturunt. sum
cg hyrjaði við. s«> kunna vit
'ig j. at v it. sum cru politiskl
aklivir. vil cru t.inn i gásarcygum vakra hloman. vit
siggja «>man fyn sv orðin.
mcðan lit. sum cru alitið i
okkara ImutcKvgum. lilcru
rotm. sum gevur hlomuni ta
ncv ðugu løðsluna Haralturat 'V rgja tit fyn. at hloman
ikki ícr um koll. um c:tl
vindhlak skuldi k«>mið
framvnl
Mcn okkara tclags hug
s|ónarliga arvagoðs um citt
solidariskt sanifclag. har
m cnm skjunnar cydna og
trivnailur og vselfcrð cr
cndam álið við politikki
okkara. og hugsjonin. har
vrt út Irá grundsjonarmiðunum i dcmokratiskari soslalismu mcnna. styrkja og
hyggja ul okkara vxlferðarsam fclag. har vit v irða
hvønn annan sum javnh|«M3is mcdmcnmskjur. ta«3 cr
taqn moldin. sum rótm livir
í. og sum gcvur hcnm lívsscvjuna.
Einkt av hcsum kann
standa cmsamalt
Joanncs F idcsgaard
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