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Fiskur - olja 
og mentan

Oddagrein
VIT blivu ikki nógv klókari eila ríkarí við send- 
ingini í sjónvarpinum  um  vm num álini. Spurn- 
ingurín er um  ikki hesin form urin fyri joum a- 
listiskari valsending hóskar be tu r í ú tvarps- 
m iðiinum . Tað er líkasum, at tú  festir teg meira 
við persónam ar enn við sjálvt innihaldið í tí, sum 
sagt verður. i slíkari sjónvarpssending. At tað 
eisini eru so nógvir flokkar, sum  skulu sleppa 
fram at ger, at torfø rt er at fáa nakað veruligt 
orðaskirti

ORÐASKIFTIÐ um  vinnum álini snúði seg mest 
um fisk. Og tað  er heldur einki skeivt í tí. Men tað 
er líkasum. at vit fáa ikki tað grundleggjandi fram, 
nevniliga vissiónir og ítøkilig uppskot til ein heilt 
nýggjan fiskivinnupolitikk. V ónandi fara vit í 
senaing in i sunnukvøldið. sum  snýr seg um 
m entan , a t fáa nøkur vem lig boð uppá ein ítøki- 
ligan m entanarpolitikk. Her kundi føðingardag- 
urín hjá N orðurlandahúsinum  í næ stum . verið 
eittkærkom ið høvið. Hesin stovnur hevxir eftir 
okkara tvkki havt óm etaliga stóran týdning fyri 
okkum  føroyingar. ikki bara fýrí at várðveita og 
m enna okkara egnu m entan , m en so sanniliga 
eisini fyri at lyfta okkum  sum  fólk uppá á altjóða 
pallin. N orðurlandahúsið hevur verið við tii at 
viðka hugflog. skapanarevnið og ikki m inst skapt 
størri virðing fvri øðrum  m enniskjum  og m ent- 
anum .

HVAT orðaskiftinum  um  vinnum álini viðvíkur, 
so saknaðu vit boð uppá aðrar vinnum øguleikar 
her á landi enn  bert fiskivinnuna. Vit hugsa her 
m.a. um  ta kom andi oljuvinnuna. Hon var 
næ m m  ikki tikin upp á  tungu. Væl vitandi. at tað 
enn  er ov tiðliga at gera sæ r stórvegis metingar, 
tí vit vita ikki, um  undirgm ndin  goymir olju og 
gass, so eiga okkara fólkavaldu og tey, sum  stilla 
upp  til val, at leggja sjónarm ið fram. Tað er sera 
um ráðandi. at tað  ikki bert em  em bæ tism enn 
og fakfólk, ið sleppa at „eiga" oljumálið. Tá hugs- 
að verður um, hvussu stóra ávirkan - positiva og 
negativa - ein o ljuinnrás kann fáa fyri okkum øu 
- er tað sera avgerandi, at vit hava eitt livandi 
orðaskifti um  hesar spurningar. Ein ítøkilígur 
spum ingur er m .a., hvussu vit skulu skipa okkum 
við føroyskum oljufeløgum. Skulu vit nava fleiri

Krivat og eitt alm ent felag og hvussu æ tla vit, at 
esi skula virka innan  fyri teir karmar, sum  sam- 

felagið ynskir at seta fvri hesa vinnu og annars 
hugsar sæ r útbýtið frá nesi vinnu!

OG hvat æ tla vit við eitt nú  spurninginum  um 
útgerðarhavn. Her er neyðugt longu nú at stinga 
út í kortið. hvar í landinum  hon  skal vera. Skal 
tað vera vinnan siálvan - kapitalurin - sum  ger av 
einaferð m ed alla, hvar hen d a  útgerðarhavnin 
skal vera - ella skal politiski m yndugleikin í Før- 
oyum eisini hava eitt orð at siga? Kann tað  t.d. 
hugsast. at útgerðarhavnin skal verða tengd sam- 
an við spum ing inum  um  livi- og arbeiðsm øgu- 
leikarnar u ttan  fyri m iðstaðarøkið? Ella skal út- 
gerðarhavnin liggja, har flestu facilitetir finnast 
og har tað  tí ikki verður neyðugt við stóm m  íløg- 
um? H etta er ein  sera sen tra lu r spurningur. 
Áhugavert verður at vita, hvørja støðu eitt kom- 
andi landsstýri fer at hava til málið. Er tað so, at 
tann. sum  er fyrstur á sjóvarfallinum „fær“ framí- 
hjáræ ttin til útgerðarhavnina, ella fara vit at síggja 
fleiri øki t.d. m iðstaðarøkið  kontra Drelnes í 
kapping við hvørt annað? Hvat vil vinnulívið - 
hvat vilpoiitiski landsm yndugleikin - tosa tey í 
heila tikið sam an  - skulu tey taðella?Landsstýrið 
fær nógvar heim ligar spurningar at taka støðu til 
og ikkibert ríkismálini, soleiðis sum  form enninir 
í javnaðarflokkinum  og tí kristiliga flokkinum 
eisini vóru sam dir um  á veljarafundi í Vágum í 
fam u viku. Valið kom andi er tí bæði ein spurn- 
ingur um , hvussu vit loysa m illum landam ál og 
okkara heim ligu spurn ingar S o s i a l u r i n

Opið svar til 
Ólav Rasmussen
Ólavur Rasmussen. valevni 
Tjóðveldisfloksins hevur í 
Sosialinum fríggjadagin cin 
opnan spuming til mín. sum 
eg hervið vil geva eitt opið 
svar uppá.

Spumingurin var soljóð- 
andi: »Erudanir. íslending- 
ar. tyskarar o.s.fr. primitivir, 
ti at teir hava cgna grund-
lóg?«

Svaríð upp á hcnda spum- 
ing kann ikki verða annað 
enn eitt stutt og greitt:
»Nei.«

Men tá hetta er sagt, so 
lat meg greiða tær og øðrum 
frá. hví eg haldi, at nógv av 
tí. sum kemur frá tjóðveld- 
isfólki í hesum døgum, er 
primitivt.

Táein av stóru ideologum 
tykkara. ncvniliga Finnbogi 
Isakson í røðu flytur fram, 
at tað er betur, at er verða 
dømdur órættvíst av før- 
oyskum dómara, heldur enn 
rættvíst av einum donskum 
dómara, so er hetta eina sera 
primitiva uppfatan av viður- 
skiftunum. í hesum sam-

bandi havi eg nytt orðingina 
primitiv nationalisma, og 
tað standi cg fast við, og 
innast inni veit eg, at tú ert 
samdur.

Tá onnur tjóðveldisfólk 
siga, at ein vánalig føroysk 
lærubók cr betur enn ein 
góð donsk lærubók, so fær 
tað frá mær og Javnaðar- 
flokkinum sama dóm. Hetta 
erprimitiv hugsan, ellarætt- 
ari fundamcntalistisk.

Tá Ólavur Rasmussen 
sigur, at eg haldi, at tjóð- 
vcldisólk eru primitiv, tí tey 
eru so víðgongd við ríkis- 
rættarligu støðuni við Dan- 
mark, so er hetta ikki rætt. 
Tað er sum so ikki primitivt. 
men tað cr sanniliga 
ábyrgdaleyst, so leingi ong- 
in av tykkum enn kann 
standa fram og siga føroy- 
ingum sannleikan um tær 
avleiðingar. tað fær fyri ger- 
andisdagin hjá hvørjum ein- 
støkum okkara.

Tað er sum at biðja før- 
oysku tjóðina taka lopið frá 
5 metur vippuni og sam-

stundis dyla sum mans- 
morð. um vatn er í hylinum 
ella ikki. Hetta er ábyrgda- 
leyst og møguliga eisini 
primitivt.

Eitt av tykkara nyggju 
stjømuskotum Ólavur Waag 
Høgncsen segði annars í 
valstríðnum til fólkatings- 
valið, at hann fór at koma 
við uppstíll inginí av før- 
oysku fíggjarlógini eftir 
loysingina. Hana fekk Før- 
oya fólk heldur ikki. Um tað 
so var ein nyggj »prikka- 
lóg«, so var tað, tað tað var.

Men gakk, deyðatøgn. tí 
tit ræðast sjálvir úrslitið. 
Tað er eisini primitivt

At so onkur erligur tjóð- 
veldismaður hcvur verið so 
bersøgin og sagt, at danski 
skattgjaldann skal fíggja 
loysingina. tað er ein erligur 
boðskapur, men sanniliga 
ússaligur. Um onkur ST- 
samtykt skal koma tykkum 
til hjálpar, cr eins ússaligt.

Og gcniala roknistykkið 
um mótrokning av blokki- 
num í skuldini hjá Finnboga

fsaksyni hongur eftir hans- 
ara høvdi saman, tf vit 
skylda so nógvar pengar. 
Skyldaðu vit einki. so hcvði 
hcldur ikki Finnbogi funnið 
teir vísu steinarnar, tí tá 
hevði hann einki rokni- 
stykki.

Viðvíkjandi okkara upp- 
skoti um cina sjálvstýríslóg, 
so trúgvi eg veruliga, at tað 
verður hon, sum vit kunna 
savna ein politiskan meiri- 
luta um, tá valstríðið og val- 
ið cr farið afturum.

Jú, Ólavur vit eru opnir 
fyri tí, tú kallar siviliserað 
samstarv tvørtur um floks- 
politisk mørk eftir valið.

Livst so spyrst.

Jóannes Eidesgaard

Pensjónsviðurskifti
Samhaldsfesti og trygd
Uppskot Javnaðarfloksins 
um pensjóns eftirlønarskíp- 
an er einasta trygd fyri at øll 
fáa munagóða og trygga inn- 
tøku tá tey røkka pensjóns- 
aldrí

Bebbaræddir. Frægari 
kann støða Fólkafloksins 
ikki lysast, tá talan er um 
samhaldsfasta eftirlønar- 
grunnin.

Júst tí hann er samhalds- 
fastur -  solidarískur -  er 
hann eitt einkarbam Javnað- 
arfloksins og ein marra 
Fólkafloksins. Javnaðar- 
flokkurin vil at øll skulu 
hava eina trygga tilveru -  
eisini eina trygga pensjóns- 
tilveru. Tí leggja vit so stór- 
an dent á at styrkja og menna 
samhaldsfasta.

Pensjonsfløkja
Seinnu áríni hevur stungið 
seg upp eitt støðugt størrí tal 
av ymsum eftirlønarskipan- 
um. Bankar. sparikassar og 
tryggingar hava lokkandi til- 
boð. Tey vilja rímuligt hava 
hendur á pengum, sum 
kunnu geva partaeigarunum 
so stórt avkast sum gjørligt. 
Harafturat hava alt fleiri fak- 
feløg sett á stovn sínar egnu 
skipanir -  annahvørt umsitn- 
ar av felagnum sjálvum ella 
av einum peningastovni ella 
tryggingarfelag.

Royndimar úr øðrum 
iondum -  eins og úr Føroy- 
um -  eru, at hesar einstak-

lingaskipanir verða so 
ómetaliga fløktar og dyrar í 
umsiting. at stórur partur av 
rentuvinninginum hvørvur.

Ahaldandi ójavni
Men hóast ørgrynnu av skip- 
anum. eru framvegis sera 
stórír bólkar í samfelagnum, 
sum einans hava lógarfestu 
pensjóns skipaninar at dúva 
uppá. Og vandi er fyri, at 
hesir bólkar ikki orka at 
trýsta myndugleikamar so at 
hesar lógarfestu skipanir 
verða dagførdar. Soleiðis er 
vandi fyri, at ójavnin millum 
pensjónistar bara verður 
størri sum frá líður.

Leys av skatti
Felags fyri mangar av skip- 
anunum er. at tær ikki skulu 
tyngja skattin hjá teimum, ið 
eru á arbeiðsmarknaðinum. 
Tí verður goldið inn í tær av 
lønini. meðan fólk forvinna 
pening. Meiningin er so, at 
upphæddin skal geva rentu, 
tí han verður lænt út aftur. 
Síðan skal uppspararin fáa 
tað uppsparda og rentuna út- 
goldnað, tá hesin verður 
pensjónistur.

Men framvegis verður 
ógvuliga ymist. hvussu stór 
upphæddin verður. Mong 
hava ikki rað at gjalda so 
nógv inn, sum krevst fyri at 
fáa eitt rímuligl útgjald nógv 
ár seinni. Onnur koma ong- 
antíð inn á arbciðsmarkn-

aðin og hava als ikki ráð at 
tekna egnu cftirlønartrygg- 
ing.

S terkur og 
solidarískur
Javnaðarflokkurin setti sær 
fyri árum síðan tað mál, at 
gera eina skipan í Føroyum, 
sum samstundis loysti allar 
hesar trupulleikar. Skipanin 
skuldi ikki tyngja skattin og 
skipanin skuldi tryggja øll- 
um borgarunum. Stutt sagt: 
skipanin skuldi verða soli- 
darisk. Úrslitið gjørdist »Hin 
Samhaldsfasti«. Samhalds- 
fasti er so, at hann ikki er 
skattafíggjaður, men fíggj- 
aður av pørtunum á arbeiðs- 
marknaðinum. Inngjaldið cr 
brotpartur av lønarupphædd- 
im og útgjaldið er javnt fyri 
øll. Og eftirsum hann fevnir

um øll. krevst ikki stór um- 
siting at halda skil á, hvusuu 
nógv hvør einstakur nú eigur 
í uppsparing og rentu. Og 
somuleiðis tí hann fevnir um 
øll. verður samhaldsfasti 
skjótt ein sera sterkur grunn- 
ur, sum fær ein alsamt vaks- 
anđi part av inntøkum sín- 
um frá útlánsvirksemi -  tað 
vil so aftur siga. at inngjalds- 
parturín fer at viga støðugt 
minni. Einasti »vansi« er, at 
samhaldsfasli ikki gevur 
p a r ta b ræ v a á n a ru n u m  
avkast.

Fram tíóar skipan
Fyrst og fremst av politisk- 
ari mótstøðu. men eisini av 
búskaparkreppuni, bleiv 
burðurin ógvuliga tungur, og 
burðarvektin alt ov lítil. _% 
frá hvørjum parti á arbeiðs- 
marknaðinum er jú ómeta- 
liga lítið. Men bert ein lítil 
vøkstur í inngjaldinum fer 
at muna. Tí hevur Javnaðar- 
flokkurin skotið upp at 
vaksa inngjaldið stigvíst, til 
Samhaldsfasti kann gjalda út 
eina upphædd, sum í minsta 
lagi er ájøvn við 
fólkapensjónsupphæddina. 
Stendur tað til okkara, verð- 
ur Samhaldsfasli um 
skamma stund álit hjá før- 
oyskum pensjónistum.

Bergur P. Dam
Valevni Javnaðarfloksins

í Suðurtreymoy
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Donald Michie og Alan Donaldson frá stóru hretsku supplyfyritøkuni ASco hava huyt 
eftir møguleikunum fyri útgerðarhavnum í Føroyum. Mynd Jens K. Vang

Ein útgerðar- 
havn nóg mikið
-Tað er sera umráðandi, at føroyingar savna virksemi á 
landi í sambandi við oljuleiting á einum stað. At spjaða 
hetta runt tænir ongum. Tað verður ikki nóg ejfektivt og 
kemur at kostar ov nógv siga umboð fyri stóru bretsku 
fyritøkuna ASco, sum oljufeløg hava sent til Føroyar fyri 
at hyggja eftir umstøðunum til útgerðarhavn.

Jan M uller

Utlcndsku oljufeløgini, sum 
vísa áhuga fyri føroyska 
landgrunnínum, eru nú so 
smátt farin at hyggja eftir, 
hvørji støð í landinum eru 
best egnað til útgerðarhavn 
at hýsa framtíðar oljuvirk- 
semi við Føroyar.

Sosialurin skilur, at olju- 
feløgini fylgja væl við f 
orðaskiftinum í Føroyum 
um, hvar føroyingar ætla at 
lcggja útgerðarhavnina ella 
havnirnar. Feløgini tykjast 
ikki vilja leggja seg út í, 
hvat pláss føroyingar vilja 
peika á, men neyvan er tað 
sannlíkt, at feløgini fara at 
brúka fleiri útgerðarhavnir. 
Og helst síggja tey, at 
plássið, sum verður valt út, 
er vælegnað til endamálið.

Tað er cingin loyna, at 
fleiri føroyskar kommunur 
vilja hava. at útgerðarhavn- 
in skal liggja í tcirra øki. Á 
oljumessum, sum hava ver- 
ið í útlandinum, hava 
kommunur sum Tvøroyri, 
Tórshavn, Klaksvík, Vág, 
Sørvágurog Skálafjørðurin 
gjørt eitt stór PR-arbeiði 
fyri júst sær og sínum. Onk- 
ur kommuna hevur longu 
fingið tætt samstarv við 
útlendsk fcløg, sum hava 
royndir við útgerðarhavn- 
um. EiU nú hevurTvøroyrar 
kommuna havt samstarv við 
danska fyritøku um at gera 
Drelnes til útgerðarhavn.

Hóast tað ikki er váttað, 
so hava tíðindi gingið um, 
at eisini Tórshavnar Komm- 
una saman við stórfyritøk- 
um f kommuni hava arbcitt 
við eini ætlan at leggja út- 
gerðarhavn á Sundi.

Enn er so eingin avgerð 
tikin, og landsmyndugleik- 
arnir hava enn ikki sctt út í

kortið, hvar útgerðarhavnin 
skal vera - og um hetta í 
hcila tikið skal vera ein pol- 
itisk avgerð. Tó hava røddir 
verið frammi um, at ein 
framtfðar oljuvinna cisini 
eigur at troyta møguleik- 
arnar, sum eru uttan fyri 
meginøkið. Alt virksemið 
má ikki vera savnað i mið- 
staðarøkinum.

Nú um dagarnar vitjaði 
tvey umboð fyri stóru skot- 
sku oljufyritøkuna ASco, 
sum eigur og rekur fleiri 
útgerðarhavnir í Skotlandi 
og Onglandi umframt at 
vera við í nógvum øðrum 
virksemi í oljuvinnuni.

Donald Michic, tnarknað- 
arstjóri sigur við Sosialin, 
at teir hava vitjað fleiri pláss 
í Føroyum fyri at hyggja 
nærri eftir umstøðunum. 
Hugt verður cflir dýpi, at- 
løgumøgulcikum, plássi á 
landi. infrastrukturi annars 
og nógvum øðrum um- 
støðum.

Hann vil ikki pcika út 
nakað ávíst pláss í Føroy 
um. sum hann heldur vera 
bcst egnað til útgerðarhavn. 
Tað hcldur hann má vcra ein 
avgerð, ið føroyingar taka. 
Hann vísir samtíðis á, at tú 
sjálvandi kann pcika út 
fleiri hóskandi øki. Tað 
veldst so bara um, hvat ein 
politiskt vil við eini út- 
gerðarhavn. Vil tú brúka 
ncyðug pcngarnar uppá eina 
slika havn, so kann ein eis- 
ini siga, at mong øki kunnu 
brúkast.

-Eg haldi tað hevði verið 
best fyri landið at savnað 
alt virksemi á einutn plássi. 
Verður hetta spjatt til lleiri 
ymisk pláss, verður tað ikki 
nóg effcktivl, og tað fer ikki 
at tæna nøkrum sigur Do-

nald Michie, sum ikki dylur 
fyri, at teir hava vitjað í 
Suðuroynni, í Havn og á 
Sundi, í Sørvági, á Skála- 
fjørðinum og í Klaksvfk.

Hann váttar, at nakrir av 
teirra kundum, og tað eru 
vanliga oljufeløg, hava bið- 
ið teir hyggja eftir um- 
støðunum fyri útgerðarhavn 
í Føroyum. Feløgini, sum 
ynskja at arbeiða við Før- 
oyar, vilja fegin vita. hvussu 
umstøðumar í landi eru.

Michic sigur, at tað neyv- 
an verður brúk fyri meira 
enn eini útgerðarhavn í Før- 
oyum. Eru fleiri, so verður 
neyðugt at spjaða i'løgurnar. 
og tað fer ikki at gagna 
heildini. Og hóast útgerðar- 
havnin liggur í cinum 
plássi, so verðureisini brúk 
t vri at fáa vørur og tænastur 
frá nógvum øðrum pláss- 
um. Tað cr bara her, at alt 
verður savnað.

-Tað tænir so ikki før- 
oyskum áhugamálum at 
gera fløgur í fleiri slíkar 
havnir, cins og norðmenn 
gjørdu á sinni. Teir lata nú 
lleiri av sinum útgerðar- 
havnum aftur

Donald Michie vísir á, at 
í Aberdeen og í Peterhead, 
eru feløgini, sum hrúka út- 
gerðarhavnina. Tað eru tey, 
sum umbiðja og lata vørur, 
meðan onnur, eitt nú eitt 
felag sum ASco standa á 
odda fyri sjálvari havnini og 
facilitetum á landi.

Hetta verður helst eisini 
mynsturið í Føroyum, har 
lokalar kreftir koma at 
slanda á odda fyri sjálvari 
havnini og helst í sarnstarvi 
við okkurt útlcndskr felag, 
sum hevur royndir við slík- 
um virksemi.

\  fó lk  í b ili

Frrðist bíliga. 
Tórshavn - 
Hanstholm
r lla  hinvoRÍn

D anm arkar
Lráf. 'lórsliín n
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f-ráf llansth iilm
2V5, 50/5. h/fi, 15/6. 29/h. 15/H, 
22/H, 29/H. 5/9

728,-

Ferðist biliga. 
T ó r s h a v n  - 
Bergen 
ella h invepn

N oregs 44Íj;
Til

# Ferðist bíliga, 
Tórshavn -- 
I A 'rvvick
ella hinvegin

H etlands
5607-

fyn hvønn

Ferðisl kíliga, 
Tórshavn - 
S e y ð is f jo ró u r  
ella hinveginWWm»

ísland s
K ntt Trtrshav n,
27/5, V 6  10/6 17/6 24/6  12/6 
19/6 26/6  2/9
I rá f  Scj rtisflnrrtur
4 /6  11/6 16 '6  25/6  27/6 V9, H/9 

TU

6807-

Ferðist biliga.
Tórshavn -
Hetland-
S k o tla n d
ella hinvegin

Skotlands
1.098,-

King og hovr nieira'.

51 5 9 0 0
Eysturoyar Javnaðarfelag

Fund.ur verður fyri ollum javnaðar- 
áhugaðum í matarhollini á 
Fiskavirking á Tottum (Nyki) 
sunnudagin kl. 16.00.

Við á fundinum verður Jóannes 
Eidesgaard og valevnini í 
Eysturoy. Nevndin


