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Fer a t v irk a fy ri fø royskum áhugam álum
Eiríkur Lindensko\
Javnaðarflokkunn heiduT
tast við lad. sum boðai' varc'
firá í valstnðnum - flokkunn
ter at standa óhettur av
danska Javnat'arflokkinum
I iit'indaskrivi í gjar har
fiokkunn boðadi ttl tic'indafundar á Hotel Hafnia.
varð sagt. at valurslitn' í
Danmark
hevur
gjørt
støðuna tnilium btirgarliga
veingin og vmstraveingin í

Fólkaunginum soleiðis. at
umboð Javnaðarfloksins á
Fólkatigi er komið í eina
lvklastoðu. og at flokkurín
xtlar at nvta hesa støðuna
føroyskum áhugamálum at
gagm.
- Vit hava staðfest. at
stjómín hjá Poul Nyrup
Rasmussen hcldur fram.
Fólkatingsumboðið
hjá
Javnaðarflokkínum fer við
síni óheftu stoðu ikki at fella
eina javnaðarstjóm, men

hetta er sjál vandi trev tað av,
at føroysk áhugamál og viðurskifti verða viðgjøni og
avgreidd á ein virðiligan og
nøktandi hátt. sigur Jóannes
Eidesgaard, fólkatingsmaður.
- Føroysk áhugamál f
hesum sambandí eru m. a.
bankamálið. skuldin til ríkiskassan og ríkisrættarliga
støðan. I bankamálinum
verður vtst til føroysku
støðuna. sum allir flokkar á

tingi væntandi fara at taka
undir við. Viðvíkjandi
skuldini eigur nøktandi avtala at verða giørd millum
danir og føroyingar. í spuminginum um ríkisrættarligu
støðuna skal støðan hjá Føroya Løgtingi virðast. sigur
nýggi fólkatingsmaðurin,
Jóannes Eidesgaard.
Bunkamál skuld og ríkisrcrttarliga støfian eru mál.
Jóannes Eidesgaard fe r at
arbeiða vifi á Fólkatingi

Samráðingar í Føroyum
Samráðingar um bankamál og skuld kunnu vera í Føroyum, segði Uffe
Elleman-Jensen undan valúrslitinum
Jan Muller
Tað var ein sera positivur
og Føroyavinarligur formaður í danska vinstraflokkinum. sum Sosialurín
tosaði við í beint árið valhølini lótu aftur mikudagin
Tá góvu flestu av veljarakannmgunum teimum
borgarligu sigunn. At tað so
skuidi blíva øðrvísi hevði
Uffe
Elleman-Jensen
ncyvan roknað við.

Vit spurdu vinstraformannin. hvussu hann sum
møguligur forsætisráðharri
fer at viðgera bankamábð.
Uffe Ellemann-Jensen sigur. at hann ikki hevur í
hyggju at reka nakra
heksajakt móti mótstøðuflokkunum á fólkatingi. Verði eg í stjóm eftir valið
so fari eg at leggja meg eftir
at fáa avgreitt bankamálið
saman við føroyingum. Fyri
meg snýr tað seg um at

finna eina rímuliga skipan
viðvikjandi skuldini, sum
Føroyar fingu í sambandi
við hankasøluna
Uffe Ellemann-Jensen
sigur. at verður hann nýggjur forsætisráðharri so vil
hann fegin koma til Føroya
sum skjótast til ber.
Uppá fyrispuming um tað
hevði verið skilagott. at havt
samráðingar um hankamál
og skuldina annars í Føroyum sigur vinstraformað-

urin: -For mig geme
Uffe Elleman-Jensen er
annars ikki f iva um. at tann
avtala sum varð gjørd í
1992 um undirgrundina,
stendur við. Hann vísir annars á. at hann ætlar sær at
taka brævið frá løgmanni
um at fáa marknamálið
uppá hægsta politiska stig i
Bretlandi fyri fult -Eg havi
áður sum uttanríkisráðharri
víst júst hasum málinum
stóran ans, og tí eri eg eisini

sera væl motiveraður fyri at
hjálpa føroyingum
Hvat viðvíkur eini samvinnu millum Føroyar og
Danmark á oljuøkinum. so
vónar vinstraformaðurin, at
føroyingar fara at vísa
dønum u ð álit at brúka mest
møguligt av danskari ekspertisu á økinum og „at vi i
øvrigt kan samarbejde om
ogsá den sag i en genskabt
Rigsfællesskabs-ánd.“
Hvat fer Uffe EllemanJensen. sum dámar væl at
bníka heitið .Jøroyavinur1'
um seg sjálvan, at gera fyri
at liva upp til hetta heilið,
verður hann forsætisráðharri!
-Mínar sterku kenslur fyri
..Nordatlanten" er ektaðar.
og tað vóni eg eisini at
kunna sleppa at vísa f veru-

leikanum. Eg haldi. at tað
skal gerast eitt stórt arbeiði
fyri at endurbyggja sínamilluni álit og virðing í
ríkisfelagsskapinum. nakað.
sum vit øll eiga at verja.

Eg takki tykkum øllum hjartaliga,
sum vístu mær álit á valdegnum.
Hetta fløvar og gevur áræði, nú
løgtingsval stendur fyri framman

Viðjavnaðarkvøðu
Jóan n es E idesgaard

