
10 tíðindablaóið @®eOs)Mlfi) Nr. 47 -  11. MARS 1998

Tad stendur
fast
Havi fyrr nevnt. at tá talið 
av folkatingsltinutn er 179. 
so kemur hs ør sessur at lelja 
annan vegm. men at eitt 
lavnaðarumboO skal vega 
so nógv til frama fyn Poul 
Nyrup. at javnaðarveljarar 
setast heima av teim grund 
er ein retngmg av veruligu 
\ iðurskiftunum. sum hinir 
tlokkamir r*ða við.

Poul Nyrup hevur givið 
Føroyum mein hogg. og tað 
hevur Javnaðarflokkurin 
ukið avleiðingina av. so 
skilnaður er íkomin okkara 
millum.

Sehluter og Ellemann 
hava tó verið beiskari. tí 
hetta at leggja eina dulda 
xtlan um at kollrenna tað 
førovska samfelagið kann 
ikki samanherast við nakað 
annað Hendan xtlan var 
førd í  pennin av »Fxrø- 
gruppen« oktober 1992.

men tað eydnaðist at dylja 
hetta notat fram til 1995. og 
tá var skaðin hendur

So tit. sum himprast. 
hugsið um. at besti møgu- 
leikin fyri at rxtta nakað 
upp aftur er at velja eitt 
óheft javnaðarumboð. sum 
hevur merkt uppá sín kropp 
ágangin frá Schliiter, 
Nyrup. Lykketoft og Elle- 
mann.

Vit verða óheft av flokk- 
um teirra Tað skulu tit lítaá!

10. mars 1998 
Atli P. Dam

Undirgrundaravtalan

■  ■ ■

I sjónvarpssetidingini í  gjár- 
kvøidið hugleiddi Pauli Ellet- 
sen um gúðar og ringar yvir- 
løkur.

Sum altíð partvís við at sláa 
alt upp i glens

Sum varasljon í Realkredit- 
stovninum fái eg ikki gjørt pol- 
ítiskar viðmerkmgar til lað 
hann segði um dagfønngina 
har - sum ikki bemleiðis er ein 
v virtøka ti økið frammanundan 
er føroyskt

Grannskoðan stovnsins átti 
heldur ikki at skemta við hes- 
um á so ógreiðan hátt. tí við- 
skiftafólk okkara kundu 
kanska komu’i i tankar um rev- 
isiónma av Føroya Banka og 
sett spumartekin við. um eisini 
Realunn skai grannskoðast 
umaftur.

Men tað mest áhugaverda 
var ásannanm av at yvirtøkan 
av -Ráevnum í undirgrundini- 
- var etn góð yvirtøka.

Er tað lagnunnar speisemi. 
at hann sum við hond og fót 
bardisl fyri eini grønlendskan 
50/50 skipan og saboteraði 
samráðingamar 1981-85 nú 
noyddist at broyia hugsan um 
hesa yvirtøku

10. m ars 1998 
Atli P. Dam

Tveir bakkar, men eingin verja!
í sambandi við broytingina 
í stýrisskipanarlógini hava 
føroyingar Ixrt, at tað rætt- 
asta er. at valdið í samfe- 
lagnum er skift sundur f 
tríggjar partar: Tað lóggev- 
andi. tað útinnandi og tað 
dømandi. Um hcndan skip- 
anin virkar sum tilætlað, so 
forðar hon fyri, at valdið í 
samfclagnum verður savn- 
að á einum stað og mis- 
brúkt.

Fólkatingsvalið er eitt 
merkiligt val. Vit skulu 
velja tvey umhoð til fólka- 
valda tingið hjá dønum. 
Hesi bæðt umboðini skulu 
vera við til at hulda í oyruni 
á donsku stjómini. Tað. sum 
cr umráðandi fyrí okkum. 
er. hvussu munadygt eftir- 
litið hjá Fólkatinginum er. 
tá ið talan er um danskan 
politikk mótvegis Føroyum. 
Tað er royndur lulur, at 
danska stjómin hevur gjørt 
heinleiðis og ógvuslig inn- 
triv í føroysk viðurskifti.

Hvørjar møgulcikar hcvur 
líí Fólkating\8 at leggja seg 
út í hetta. um slík inntriv 
ikki eru góðtakilig?

Royndirnar tala fyri seg! 
Nefsið til stjórnina í banka- 
málinum var fullkomuliga 
einkisigandi. Fyrst og 
fremst hevði hcndan fólka- 
tingsavgerðin á ongan hátt 
støði í føroyskum viður- 
skiftum og veruleikum: Tal- 
an var um eitt nefs sum eina 
og alcina snúði seg um 
danskan innanríkispolitikk. 
Fólkatingið er sostatt ikki 
ført fyri at verja føroyska 
samfelagið ímóti polttiskum 
y virgangi frá donsku stjóm- 
ini.

Hvørjar møguleikar hev- 
ur so Føroya Løgting fyri 
at steðga inntrivum frá 
donsku stjómini og fyrisit- 
ingini, tá ið hesi inntriv 
hava ein meiriluta í tingin- 
um og føroyska tólkinum 
ímóti sær? Royndirnar tala 
fyri seg: Føroya Løgting

hevur heldur ongan møgu- 
leika at steðga stjómini, 
tíansheldur at koyra hana
frá.

Tann tumsligi veruleikin 
er, at eitt stjómar- og fyri- 
sitingarvald hevur ført ein 
ávísan politikk mótvegis 
okkara samfelag, og at hes- 
in politikkurin ikki hevur 
havt undirtøku ímillum 
okkum, sum húgva í hesum 
samfelag. Og tann turrísligi 
veruleikin er, at hetta fólk 
hevur onga verju havt í sín- 
um fólkavaldu umboðum, - 
og tað hóast vit velja umboð 
ti/ /vey ting/

Vit kunnu ikki liva við 
hesum. og tað søniir seg ikki

dønum!
T að mugu vit fáa eitt prát 
um. Danska tjóðin roknar 
seg sum eitt av fremstu um- 
boðum fyri traditiónina. at 
ein stjórn ikki eigur at 
kunna at hóreiggja sær 
ímóti fólksins vilja, - 
Vinstriflokkurin bardist í 
fjórðingsøld fyri hesi demo- 
kratisku grundreglu; hon 
varð veruleiki í 1901 og er 
síðani staðfest í grundlógini 
í 1953. Tí ber til at fáa danir 
at skilja, at sjórnarviður- 
skiftini mugu broytast, so 
eisini føroyska fólkið kann 
verða vart av hesi demo- 
kratisku grundreglu. Men 
tað krevur. at tað verður 
framborið nóg greitt.

Sakliga og gjølla!
Tað fer eitt tjtíðveldisumboð 
at síggja til.

Olavur Waag Høgnesen

Skulu teir nú hava 
bankan aftur?
Hvør stýrdi báðum bankumtm í 80‘unum?
Svarið kenna øll. Hvør 
minnist ikki. hvussu 
Fólkaflokkurin reypaði 
av. at teir »áttu« nevnd- 
imar í báðum bankunum

Nú skattgjaldann 
gjøgnum Ftggíngar- 
grunnin bjargaði banka- 
num. hevur hann í trý ár 
goldið aftur góðar 200 
milliónir lil skattgjaldar- 
an.

Eitt fólkatingsumboð 
fyn Fólkaflokkin og

Sambandsf lokkin sær tað 
sum sína størstu uppgávu í- 
gjøgnum fígggingargrunn- 
in. har meirilutm eru danir. 
og við hjáJp frá eini 
borgarligari stjórn, at lata 
bankan aftur til letr somu, 
sum Edmund Joensen so 
mangan hevur nevnt.

Javnaðarflokkurin erein- 
asti flokkur. sum gTeitt hev- 
ur boðað frá, at áðrenn nøk- 
ur søla av bankanum kentur 
upp á tal, so skal skattgjald-

arin hava allar sínar pengar 
aftur — við rentum. Einasta 
umboð f Fólkatinginum. 
sum kann verja hesi sjónar- 
mið, er etlt javnaðarumboð.

Henrik Old
valevni Javnaðarflok.sins

Henrik Old heldur einki 
um tað, ut teir borgarligu 

nú viija selja fólksins 
banka

L e s a ra b rø v

Oli Breckmann á snarskeið í fólkaskikki!

finttl

^  e r  l í v b e l t i  !

Tað eru nakrir persónar í 
føroyskum politikki, sum 
halda seg vera »smartari« 
og stuttligari enn aðrar. Teir 
siga nøkur órein ting. sum 
teir vita. at nøkur fá fólk 
flenna eftir. Men eftir øllum 
at døma hugsa hesir somu 
persónar ov lítið um tey, 
sum ikkt haldá slikt vera so 
stuttligl. men hcldur ónd- 
sinnaða og innhallaða út- 
spillmg

Sannleikin er, al fjøldin 
hcldur rn'igv minni um tey 
fólk. sum uppføra seg so- 
letðis enn um tey, sum hettu 
gongur útyvir

Helsl hevur lcsarin longu 
funnið utav, hvat undirntuði 
sipur til í hesi grein. nevni 
liga lyrstu politísku val-

sendingina í ÚF hertyri, har 
floksformcnninir røddu um 
lólkatingsvalið.

Til tess at seta niður á for- 
mann Tjóðveldisfloksins. 
Hema O. Heinescn, segði 
Oli Breckmann, at skuldi 
tjóðveldismaðurin á tólka- 
ting, sum veljarakanning- 
amar benda á, so noyðist 
hann fyrst á snarskcið í 
donskum!

Nú cr tað ikki so óvanligt 
við skciðum. bæði av einum 
og øðrum slagi, og emgin 
sigur, at nakað ncgaúvt nýt- 
ist at liggju aftanfyri tað at 
fara á skeið. Men soleiðis. 
um Ó. B bar hetta fram. er 
etnki at ivast í. at hctla var 
ætiað sum cilt slug undir 
behið hiá Hetna.

Politiskir eygleiðarar 
halda tkki, at slík framferð 
er til fyrimuns fyri tann, 
sum á slíkan ósømiligan 
hátt roynir at vinna sær pol- 
itiskan fyrimun 

Men nú Óli Breckmann 
tosur um snarskeið, kundi 
verið hóskandi, at hann 
sjálvur fór á snarskcið al 
læra seg fólkaskikk. Tað er 
tkki føroyskt siðvcnja so- 
leiðis at tosa niðursetundí 
um onnur skilafólk - sjálvt 
um tey ikki júst eru akad 
emikarar sum ÓB 

Eg ivist onga løtu í, at 
hjartað hjá Heina O. Hein- 
esen hrenmr líka so heitt 
lýri føroysku tjoðim og før 
oyskum áhugamálum, sum 
tuartað hjá.Ola Brcckinann,

og eg vænti eisini, at Heini 
er líka so frægur í donskum. 
sum danir cru í føroyskum!

Tað hevði einki gjørt, um 
føroya fólk gav OB »frí« 
nøkur ár á fólkatingi, meðan 
hann lærdi seg fólkaskikk 
her heinta í Føroyum. Av- 
loysarin kundi hóskandi 
verið Heini ella onkur annar 
tjóðveldismaður ella 
kvinna, sum á em sakligan 
og mannsømiligan hátt 
kunnu bera føroyskt sjón- 
armið frani á fólkattngi.

Við ynskjum um eitt golt 
tjóðveldisval. 11. mars.

Við tjóðveldiskvøðu.

Yilmund Jacobsen


