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Avdúkandi sending í  í  kvøld:

Føroyingar
lumpaðir

Høgni Hoydal og  
Ronnie Thom as- 
sen hava gjørt av- 
dúkandi scndirøð  
um viðurskiftini 
m illum  Danmark 
og Føroyar.
Fyrsta sendingin  
verður scnd í 
kvøld og  fer at 
avdúka. at tá ið 
tað stóð á, vórðu 
føroyingar 
lumpaðir

Konnir Thontavsen og
Mocni H otdal. Mvnd:

Jrns k rislian  Nang

Oljulóggávan 
er eitt valaverk
Allir flokkar á tingi 
taka undir við upp- 
skotinum til oljulóg  
við smærri broyting- 
um. Henrik Old úr 
Javnaðarflokkinum  
skýrdi lógaruppskotið 
eitt valaverk

sí&a 8-9
Hcnrik <Md og Bjørn á 

Hcyeum cru vamdir um. al 
oljulóeicuvan er eitt valaverk.

Mynd: Jens Kr. Vang

Italiu-
menn
vilja
hava
Toda

ítróttur á síóunum 
13, 14, 15, 16 og 17
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-segði fram søgum aður javnadarfloksins, H enrik Old, sum  
vónaði, a t uppskotið fó r  at fá a  breiða undirtøku. Men  
hann ávaraði m óti sundurlyndi og helt, a t vit við eini 
kom andi oljuvinnu eru noyddir a t byrja fr á  grundini av  
og a t lcera okkara kom andi æ ttarlið at samstarva, tí  tað  
hevur ikki verið sterkasta síðan hjá okkum  at frem ja  
fe la g s  loysnir. Jørgen N iclassen úr fó lkaflokkinum  helt 
eisini uppskotið  vera gott m en hevði ynski um ym sar  
broytingar.

} \ \  M l LLfcR

Supcrlativini tuku runt i 
tingsalinum Iriggjadagin. tá 
uppskotn> til cinu íoruyska 
kolvetnislóggávu var til I 
viðgerð. Orð sum valaverk. 
megnarvcrk, citt framúr- 
skarandi arheiði. cin sera 
kompctcnt oljuráðlcgg- 
ingamcv nd viíru havd á lofu 
hcnda dagin. Og nakað. 
sum hclst cr cindomi clla í 
hvussu so er scra rár hend- 
ing í tingini. so vóru ung- 
mcnn úr pllum flokkum 
samdir um. at hctta upp- 
skotið var vxl gjøgnum- 
arheitt og vildu ti' geva ti 
cina posiliva og góða við- 
gerð í nevnd.

Sosialunn var við til 
orðaskiftið og fara vit í 
komandi hløðum at triva í 
nakað av tí. sum kom fram 
undir orðaskiftinum

Eitt go tt arbeiði
Hóast ein kanska he' ði 
vxntað. at flest allir ting- 
menn fóru at vera við til 
hesa søguligu viðgerð. so 
taldust teir neyvan meira 
enn framsøgumenmnir og 
so onkrar einstakar ting- 
menn aftrat.

Mcn var uppmøtingin 
vánalig. so vóru framløgur- 
nar harafturímóti sera greið- 
ar og samdar Framsøgu- 
maður fyn samhandsflokk- 
in var Bjøm á Heygum helt 
uppskotið verða sera vzl 
gjøgnumarheitt og helt fyri. 
at teir. ið hava staðið fyri 
hesum arbeiði. hava greitt 
tað sera vael úr hondum.

Hann vildi ikki fara inn í 
smálutir við málinum men 
nam kortini við spumingin 
oljuvinna kontra fiskivinnu 
og segði. at nú vit fara inn í 
eina ny ggja v innu sum olju- 
vinnu. so mugu vit eisini 
hava fyrílit víð tí. sum vit 
hava í Føroyum, nevniliga 
fiskiv innuna. soleiðis at tað 
verður farið skynsamiliga 
fram. at at nýggja vinnan 
ikki í óncyðugan mun 
órógvar og setir trupulleikar 
í vegin fyn fiskivinnuna.

Bjørn á Heygum vónaði. 
at málið fx r eina sakliga og 
seriøsa viðgerð í ncvndim 
-Eg vóni eisim, at tað verður 
ein samd nevnd og eitt samt 
løgting. sum samtykkir hesa

lóggávuna.

Aft yvir føroyskan  
keikant
Framsøgumaður fyri fólka- 
flokkin var Jørgcn Niclas- 
sen Hann helt fyn. at hcnda 
avgcrðm ft>r helst at vera ein 
hin størsta. sum logtingið 
nakrannð hcvur ukið og fcr 
at taka.

-Hcr koma vit at gcra av. 
hvussu Føroyar moguliga 
skulu síggja út langt inni í 
framtíðini l.at okkum vcra 
tileiðar til hcsa avhjóðing 
mcn latið okkum eisini vera 
vamar og ansa eftir ikki at 
gera storar iløgu. áðrenn vit 
vita nakað vcruligt um olj- 
una.

Eisim Jørgcn Niclassen 
helt. at fyrircikingin var sera 
góð. -Tá vit skulu velja eina 
oljulóggávu skulu vit velja 
millurn tað amerikanska 
modellið. har vit bjoða Før- 
oyagrunnin út og spyrja.

hvussu nógvar pcngar tcir 
vilja gjalda clla vit velja 
hitt skandinaviska clla 
norska modellið, har ta»' eru 
kanska aðrar trcy lir cnn hcrt 
pcngar í hondina. sum av 
gera. hvør skal fáa algongd 
nl landgrunnm

Jørgcn Niclassen hclt. at 
vit ciga at skipa hetta so- 
leiðis. at tað vcrður hugsað 
um. hvussu ein oijuvinna 
kann koma flcst møguligum 
føroyingum til góða.

Hann vísti á gongdina i 
Norcgi. har teirra fyrsta 
lóggáva bcrt fcvndi um seks 
greinar. Tann. sum nú liggur 
á løgtingsborði. fcvnir um 
ikki fæm cnn 46 grcinar.

-Eg haldi. at hctta upp- 
skotið er í so nógv av eini 
fullmaktslóg. og cg kundi 
hugsað mxr. at tann ncvnd 
in, sum fxr málið til 
viðgerðar íer at taka stixfu 
til. um vit ikki ciga at 
stramma okkurt av hesum

J j r x e n  N tc la s srn . fra n tsø y u m a d u r  fó lk a flo k s in s  u e l  
n p x d u r  wð u p p sk o tió  m en  y n sk li n a k ru r  b m y tin f’ar.

H en rik  O ld. fra m sø g u n u ió u r  ja v n u ó a r flo k s in s  helt. a t  e m  o lju v m n a  ka n n  k o m a  u t 
s tu fllu  u n d ir  n u n n tn tftn u  a v  fisk iv in n u n t

UPP
Tingmaðurin helt tað vcra 

skcivt av løgtinginum sam- 
hart grein sjey í lógini at lata 
alt upp til landsstýrið at av- 
gera

-Útfrá hesum kann lands- 
stýrið lata allan landgmnnin 
fyn nul krónur Eg haldi tað 
er rxtt. al løgtingið skal 
kunna góðkenna. hvørji øki 
xtlanin er at bjóða út og 
hvørjar almennar treytir 
landssty rið x tlar at seta.

Jørgen Niclasscn segði. al 
tað er sera týdningarmikið. 
at vit við hcsi lóggávu vfsa 
umhciminum, hvat vit vilja 
Lógin verður signalið út- 
eftir.

Stram m a upp
Hetta fx r meg til at taka 

fram grein 10 i lógini, sum 
eg haldi er ein tann mest 
týðandi í heila tikið Spurn 
ingurin cr, um tað ikki cr 
rxtt at stramma citt sindur 
her. Vit vita. at vit kunnu 
altíð geva út, men tað, sum 
er ávarað harðliga móti frá 
øllum síðum. er. at lands- 
stýrið og løgtingið mugu 
ikki fyrst scta nakrar treytir. 
og so eftir eina tfð at broyta 
uppá hesar

Tingmaðurin vildi hava 
við í umrøddu grein, sum 
hann vildi hava meira úl- 
greimliga orðað. at vørur og 
utgerð skulu um føroyskan 
kcikant, og at fólkaflutn- 
ingur skal um føroyska 
lloghavn

Hann hclt cisini. at úl- 
húgvingin av føroyskari ar- 
bciðsmegi verður betri 
orðað í uppskotinum.

-Eg veit vxl. at nógv av 
hesum fer at vcrða við f 
treytunum i samhandi við 
úthjóðing, mcn spurning- 
urin er. um vit ikki skulu 
geva hesi fyrstu signalini i 
lógint. um at hetta er tað vit 
ynskja Scinm kann tað 
vcrða torført at láa hctta við, 
og er tað við nú og tað 
kanska ikki lclur seg gera 
fult út. so kann cin geva út 
seinni.

Jørgcn Niclasscn nam 
eisim við spumingm um eitt 
almcnt íøroyskt oljufclag 
Hann hcll ikki tað var 
ncyðugt al stovna eitt slfkt 
hcinanvcgin, men helt tað 
vera skilagott at fáa cina 
optión. sum hcr í sxr, at vit 
hava møguleika fyri at 
koma inn við cinum før- 
oyskum fclag seinm. tá olja 
møguliga verður funnin.

Nogv at l» ra  av 
norðmonnum
Tmgmaðurin. sum eisini er 
lormaður í Vinnunevndini. 
ið herfyri var á vitjan í Nor- 
egi. hclt lað vera ótrúligt so 
langt norðmenn eru komnir 
við at seta trygd og ai- 
heiðsumhvørvi í h isx ti og 
helt hann fyri, at kunnu vit 
í Føroyum seta krøv og 
brúka norskan standard á 
hesum økjum. so er cingin 
vandi á fcrð

Síðani kom hann inn á 
fiskivinnuna og vfsti á, at 
viðeini oljuvinnu kunnu vit 
gcva okkara samfelag enn 
eitl bcin at slanda. -Vit 
mugu ansa cftir. at tað 
nýggja hcinið ikki knúsar 
tað gamla heinið. sum vit

hava s ta ð ið  á tey seinxstu 
l(N) árim Vit mugu ansa 
cftir. at oljuvinnan orcSgvar 
sum minst fiskivinnuna. og 
cg haldi vit hava Ixrt eitt 
smdur av seismikkinum.

Jørgcn Niclasscn hclt tað 
annars vcra skilagotl at hava 
við f lógini. at oljufeløgint 
skulu gjalda cndurgjald fyri 
skaða tcy gcra. Hann helt 
tað vera ov veikl orðað, tá 
tað stcndur. at loy vishavarar 
kunnu stovna cin skaða- 
bótagrunn. Hcldur álti tað 
at s ta ð ið . at teir skulu gera 
lað.

Sfðani kom hann inn á 
lønarlagið f oljuvinnum og 
vísti líl. hvussu høgt hetta 
er í Noregi -Vit mugu vcra 
varug við hctta. tá vit fara 
undir eina oljuvinnu. tf tað 
má ikki drcpa lisktwnnuna 
Vit mugu og skula hava 
fiskivinnuna sum hein at 
standa cisini eftir hctta.

Løgtingmaðurin var scra 
vxl nøgdur við alla ta fyrí- 
rciking. sum er gjørd og helt 
fyri. at wt nú kunnu taka 
eina fclags støðu

Ein aøguligur dagur
Framsøgumaður javnað- 
arfloksms var Hcnrik Old, 
tingmaður. Hann vísti á. at 
hctta var ein av tcimum 
søguligu døgunum hjá løg- 
tinginum -Tað. sum byrjaði 
við eini lóg um forkanmng 
og lciting eftir olju og 
jarðgassi í føroyskum øki 
frá 1993. vóna vit frájavn- 
aðarfloksins síðu, vóna vit 
fer at vera til ga^ i fyri hetta 
samfclagið ^

Lógarverkið. sunjiá varð

Tingmenn tóku vtel ímóti uppskoti til oljulóg:

-  Hetta er 
e itt valaverk

i
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f’jøtta la r  uniMlnl uv juvn- 
.i<>urflukkinum -Tað. \um 
vit roynu ai Mkia cftir. táeitl 
so \i«*rt logarwrk er til 
\ ulfcrðar. cr ut taa cma s«» 
hrciAa sctnju sum gjørligt 
Tað var cisini við at cydnavt 
lá. mcn núvcraiMÍi løgmaAw 
I Jm und Jocnscn kundi ikki 
la laka undir vtð uumvklu 
MgtingvkSgum \cgdi Hcnrik 
Old og \ isti a. at logmaAur 
tá hcvði sagt. ncvniliga at 
tað var itráð at fara undn 
nakrar forkannmgar og 
gcv.i nakað loyvi fyrr cnn 
cndaliga avgcrðin varð 
lingtn í niarknatrxtuni mill 
urn Høroyar og Brctland ( )g 
scinm sigur løgmaður, at 
cnda av gcrðm av málinum 
í  Haag, so cr cingin vcgur 
aftur. og tann av gcrdin kann 
sammctast at spxla við f 
happadráttinum

Spurningurin cr tf, um 
logmailur hcvur somu 
mcining í dag sum lá spurdi 
nngmaðunn og lcgði aftral. 
at tað cm vcrður trýstur til 
og sum man ikki hcvur scr 
ligan góðan hug lil. spyrst 
sjáklan nakað gott hurtur ur

Øllum til gagns
Hcnrik Old vonaði. at tad 
h»r al cydnast at fáa nakað 
gott hurtur komandi olju- 
loggavum og at hon fcr af 
vcra øllum l-oroya folki til 
gagns og glcði, og al tað 
vcrður viðtil at skapa frani 
hurð í hcsum landinum lað 
vcri scg vcstast úr Myki 
ncsi. suður til Sumhiar og 
út til l-ugloyar Og at vit 
aftaná, tá hctta fcr al halla. 
kunnu lata okkara cftir- 
komurum citt skuldarfritt 
samtclag. sum vcrður gott 
at liva f.

Tingmaðunn scgði scg 
vóna. al okkara unga fólk. 
sum seinastu árini ikki hava 
havt tarr bcstu umstøður 
fara at fáa stort gagn av hcsi 
vinnu og at fáa citt arhciði. 
sum tcy við glcði kunnu 
síggja tram til

Hcnnk Old scgði, at lóg- 
in. sum er til viðgcrðar. cr 
citt valavcrk, hvar tað vcrð- 
ur tikin hxdd fyri tcimum 
vansum. sum vit f dag 
kcnna og sertiga umhvørv- 
inum.

-Vit mugu cisim minnast 
til, al okkara oljufyrisiling 
hevur stórt sæð vcrið 
mannað við okkara cgnu 
fólkum, og tað cr alla æru 
ven Tcy fólkim hava lagt 
citt stórt arhciði i hctta.

Hann lcgnaðist eisini um, 
at tað i lógini vcrður tikm 
hxdd fyri, al tað í mcst 
moguligan mun vcrður før 
oysk arhciðsmcgi. ið talan 
verður um.

Politisk nomja
-Vit í javnaðarflokkinum 
skulu gcra okkara til. at tað 
fæst ein breið politisk scmja 
um malið Taðcr ikki minst 
umráðandi at fáacina javn- 
vág millum oljuvinnuna og 
aðra vtnnu, solciðis at vit 
citt nú ikki koppa fyri tí 
minsta briHasjógvunum. tá 
ol|umntøkurnar vcrða hurt- 
ur.

Hcnrtk Old lakkaði ann 
ars lormansskapinum í 
tingmum fyri, at tað har til 
hjá Vinnuncvndim at fara til 
Norcgs herfyri, har ling 
mcnn fíngu citt scra gott 
innln í oljuvmnuna

Iingmaðurin scgði. at cin 
oljmmna kann \cra nl stón 
gagn fyn fiskivmnuna. suni 
ticvur \ analig tol al arK'iða 
við Tað kann hcnda. at cin 
positiv ivirkan frá olju- 
\ innum í hcsi tú'ini tær hygt 
upp citt stahilt grundarlag 
fyn okkara fiskivinnu og 
kanska fær endunýggjað 
flotan. sum tá verður lorur 
fyn at hjlda frant cltir. at 
oljan cr uppi

Hcnrik Old hclt tað vcra 
ómctaliga týdningarmikið. 
al vit hvria al úthúgva okk- 
ara cgna tolk til oljuvmn- 
una. -Hcr haldicg. at taðcr 
næstan ncy ðugt al hy rja frá 
grundtm av og fáa tað 
komandi ættarliðið at læra 
at samsiarva. Ta<) hcvur tkki 
vcnð okkara stcrka sfða at 
samstan a og í fclag at tinna 
fram til loysnir. Vit hava 
suni oftast drigið hvor i sina 
ætt Satnstarv cr cm av h«u - 
uðsfortrcytunum fyri cim 
oljuvinnu.

Ilcnrik Okl hcll tað vcra 
týdninganmkið. at loroy sku 
fyritokurnar. sum vilja vcra 
við f cmi oljuvinnu. duga at 
umstilla scg og vcra við f 
kappmgim

Stor abyrgd á 
landssty rismanm
Hann vísti cisini á. at tað 
uniráðandi at hava cin pol- 
itiska upphakking f hcsuin 
málinum -Mcn tann. sum 
hcvur upplivað ta poluisku 
skipamna scinastc tiðina, 
kann kanska ivast f. hvussu 
væl vit cru førir fyri tí 
Royndir f scinastum vfsa at 
cin lcggur støm dcnt á at 
bchalda cin landsstýns- 
mann cnn at útinna tað vcrk. 
cin hevur ætlað sær Vcrður 
tað so. at cm mogulig sam- 
gonga kanska hcldur cnn at 
fáa cina hrciða pohtiska 
undirtoku. hcldur roynir at 
halda fast um cin ávfsan 
landsstýrismann, so verður 
ikki væl vorðið.

TmgmaiWin hclt fyri. at 
tað hcvur scra nógv at siga. 
hvør kcmur at umsita hetta 
málið í Tingancsi Tað er tí 
umráðandi. at tann frá- 
grviðingin. sum ætlanin cr 
at landssiy nð skal lata ting- 
inum. vcrður væl og virð- 
iliga viðgjørd og cin ikki 
hara mcrkir sær cin polit- 
iskan mciriluti. mcn at cin 
cr sannførdur um. at tað er 
ein politiskur meiriluti. sum 
stcndur aftanfyri

Henrik Old scgði. at 
flokkunn tók fult undir við. 
at tað stcndur í lógim. at 
oljan skal førasl í land í Før 
oyum, sjálvt um tað ikki 
verður aktuclt. og cisim at 
tað verður vcitt ein trygd. 
tá tað nærkast tiðini. at 
feløgini skula taka sftt burt 
ur aftur

-Vit cru við uppá. at lað 
ikki vcrður sclt út av um- 
hvørvinum legði hann 
aftrat

Hann mctti tað annars 
vcra rætt so skjótt til hcr at 
stovna cin grunn. sum skal 
kunna vcita cndurgjald I 
hcsum sambandi spurdi 
hann. um tað kanska cisim 
hcsði vcnð rætt al vcitl cnd- 
urgjald. har sciimilfcl virk- 
scmi gcr scg inn á vmnuna.

Javnaðarflokkunn legg- 
ur storan dcnt á. al hctta fcr 
al eydnast og at hctta vcrður 
landinum lil stort gagn. At

Lesarabrøv

Folkaatkvoða um framtíð Føroya 
-  ikki bert hástór orð og eingin gerð
Scinastu mongu ánni hcvur 
almikið orðaskilli vcrið um 
sjálvstýri. loysing clla sam- 
hand. og vit mugu ásanna. 
al sjálvdan koma vit longur 
cnn til tcy hástóru orðini. 
ið sum ckkó úr farnari tfð 
rninna nkkum á. at hckiur 
ikki hcsa fcrð. fcr nakað 
vcruligt at hcnda.

Til tcss at koma hurturúr 
fastlæstu støðuni. har Tjóð- 
vcldistlokkurm og Sam- 
bundið hvør i sinum lagi 
tryggja. at cingin hroytmg 
Iram moii storn sjálvræði 
og s|alvh|argm tianshcldur 
loysingm vcrður í hræði. 
hcvur Sjálvsty risllokkurin 
orðað cina vcrkællan. ið 
hcvur til cndamáls al plikla 
allar sjálvstýriskrcftir lil 
santstarv og vcruliga atgcrð

Løgtingssamtyht 
um folkaathvøóu
Grundarlagið fyri hcsum 
samstarvi cigur al vcra. at 
vit scmjast um og sam- 
tykkja f Løgtinginum at 
hava lolk.uikviv'Vu um ríkis- 
rættarligu støðu Føroya. 
um citl ávíst áramál F’in 
tilik lolkaatkviWla vil í sjálv- 
um sær noyða tær vcruligu 
sjálvstýriskrcftiraar i For 
oyum til al l.ira undir citl 
rcalisiiskt samstarv um 
trcytir. inmhald og grund- 
arlag fyri cmart nýggjari 
rfkisrættarligari støðu. 
annaðhvørt l|oð\cldi clla 
fultsjálvstyri Táiðúrslm ð 
av hankakanningim fyn- 
liggur. cr rælta løtan al 
lcggja uppskotið um fólka- 
atk\øðu lyn lingið

Hcsa lolkaatkvou kundu 
vtt htiskandi htldið ár 2002. 
ta<l hcvði álagt cinum kom- 
andi loglingi og landsstýri 
at arhcitt \ið  malinum Tó

hcr cisini til al hava citt 
smdur longri skothrá t.d. 
2006. sum mcrkir. al taðcru 
tvcv valskctð og tvcy løg- 
ting. ið skuhi fyrircika teir 
spummgar. sum tolkið skal 
taka støðu til. Um vit áscta 
cma tilika Ircisi fyn lolka- 
atksoðum. Icr tað harum- 
framt at noy ða landsstýri 
og logting at loysa icy sioru 
\jndam ál. ið fcrðcftir fcrð 
loypa hottafall á hetla sam- 
fcíagið.

Føroyar ahugaverdar
- ikki ein byrða
Tann rikm politikkunn má 
hava til endamáls at gcra 
Føroyar áhugavcrdar at 
samstarva við. og ikki til 
cina byrðu. sum tað cr cin 
læin at slcppa undan at hera. 
Einvfsi uppskotini hjá tj<>ð- 
vcldisflokkmum <»g f<»lka- 
llokkinum um hcn at av- 
reiða hlokkstuðulin fyri 
slom sjálvstýri bcra brá al 
hcsum scmasta

Æ tlan i fimm stigum
Fyrsta stigið i tf neyðuga 
polmkkinum áðrcnn fólka- 
alkv«rðuna cr. at vit fáa cina 
stcrfca ionsama høvuðs- 
vinnu, sum ikki krcvur 
studmng. Skal høvuðsvinn- 
an hava sosialhjálp. cr hon 
ikki lonsom. og sosiati ikki 
!<h fyri at breyðføða fólkið 
í landinum.

Næsta stigið sum vit skulu 
taka hcr og nú. cr at scta 
treytir fyri lántøku. Av- 
markingar mugu gcrast í 
hcimildunum hjá løgtingi 
og landsstýri at taka stór 
lán, sum komandi ættarlið 
skulu hctala allur Vit vita í 
dag, hvat tað vil siga, at 
knógva undir cinari óiol-

andi suirari uttanlandsskuld. 
Somulciðisciga vit at sam- 
tykkja. at allar logtings- 
liggjarhigir skulu javnvcga 
og ikki hava undirskol.

Triðja stigið cr. at Føroy ar 
yvirtaka allar samráðingar 
við onnur lond um handil 
og annað samstarv landanna 
millum. Vit cru í dag í teim 
støðu. at fiskavørur, sum cr 
okkara cinasta útflutmngs- 
vøra vcrður boykottað av 
ES. og hctta er við vxlsign- 
ilsi úr Danmark. Ti tað cr 
Danmark sum vcgna For- 
oyar rckur okkara uttanrik- 
ispolitikk. At røkka hcsum 
máli krcvur hroytingar i 
Hcimastýrislógini. solciðis 
at Føroyar fáa størri. helst 
alla. áhyrgd av uttanrikis- 
politikkinum 

Eisim eiga Føroyar at 
nýta møguletkan í altjÍHla 
hopi. til dornis á ST lundum 
og ráðstevnum at fara í sam- 
starv við onnur lond, sum 
likjast okkum i siodd og 
viðvíkjandi siýrisskipanar- 
ligum viðurskiitum. Rákið

gongur tann vegin. at smá- 
tjóðir alt mcira gera síni 
rxttindi gafdandi til citt 
nmiligt og sjálvsagt tilvcni- 
grandarlag. Føroy ar luttaka 
í alt ov lítlan mun aktivt i tí 
samstarvi. sum cr skipað 
millum smátjríðir.

Fjórða stigið er, at vit fáa 
til vcga ncyðug stýringsam- 
Nh> fyn pcningapolitikkin 
um. í loiuni cru pcningamál 
lclagsmál Tað mcrkir f 
roynd og vcru. at danir ráða 
Tí hcv ur innlitið og cftirlitið 
í Forovum við virkscmmum 
hjá m.a. pcmngastovnunum 
vcnð ov lítið. og ti var tann 
ógvushgu hankahúsagang- 
urin í 1992-1993 møgulig- 
ur. Hóast pcnmgamál eru 
lclagmál, visti vcralcikin. at 
føroyingar standa einsa- 
mallir við ábyrgdini. Eisini 
hetta krevur broyting í 
heimastýrislógim.

lim ta  stigið er. at allir
sjálvstýrisflokkarair til 
næsta fólkatingsval gcraein 
tclags lista viðcinum itøki- 
ligum sjálvstýnspolitikki og 
við ítøkiilgum trcytum 
Endamálið við hesum upp- 
skoti er, at vit laacina veru 
liga sjálvstýrisrødd at tala 
Føroya søk á danatingi, so 
leingi sum hcnda skipanin 
er grundlogarfcsi. at føroy- 
ingar skulu vclja umh*H> á 
danating.

Lat tað vcra eina styrki- 
roynd. hvussu langt sam- 
starvsviljin millum sjálv- 
stýriskreftiraar í Føroyum 
røkkur.

Helena Dam á Neystabø, 
løgtingskvinna
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sama dag, sum tað cr móttikið. Tað veldst um tøka sctiorku og pláss.
B lad stjó rin ______

okkara unga fólk ikki minst 
fær nakað burtur úr hesum. 
at okkara uthúgvingar 
skipan verður við frá byrjan 
og soleiðis at vit við hesum 
kunnu lata víðari citt skuld 
arfrílt samfclag lil okkara 
cftirkomaiar

7-mánaðarskeiðið byrjar hósdagin 8. januar 1998. 
Skeiðið hevur stórt úrval av skapandi, bókligum og 
praktiskum lærigreinum. Eisini vera evnisvikur, náms- 
ferðir og ein uttanlandsferð.
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