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Vilhelm Johannesen , løgtingsmaður:
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eitt vandamál
Ai* hendir á. at eiti oljuríkidømi Iiggur undir føroyska
havbotninum. Hvussu umfatandi hctta rikidømi er.
vrta vit ikki. og vit vita heldur ikki. hvussu nógv ár ein
møgulig oljuvinna kann
fevna um
Men tad cr sera umráóandt. at hetta ríkidomi vercV
ur umsitió á skynsamligan
hátt og tad vil siga. at vit
eiga at hinda ein munandi
part av hesum penmgi í
grunnar sum vit lata standa
uttanlands. solciðis at okkara cftirkomarar eisini fáa
hurtur úr oljurikidøminum
T.d eiga vit at scta penmg í ein kreppugrunn. soIviihs at vit og komandi sett
arlif' hava nakað at taka til.
um ein hervilig búskaparkreppa aftur skuldi rakt
okkara samfelag. SomulcuV

is etga vit at scta pening í
cin vinnulivsgrunn. soleiðis at vit kunnu gcra iløgur í
Tiskivinnuna og aðrar altemativar vinnur.
Tað er sera umráðandí. at
vit reka ein vaman oljupolitikk. tí cin stórur vandi cr
fyri. at oljuvinnan kann
køva allar verandi vinnur.
so sum fiskivinnuna. landhunaðin. alivinnuna og ymiskan idnaða. Eru vit ikki á
varðhaldn. kunnu vít skjótt
koma i ta støðu. at vit ella
okkara eftirkomarar standa
á herum tann dagin oljukeldumar eru tómar Og tað
kann gerast ein vanlukka.
Tí eiga vit at ansa scra
vxl eftir. at fiskiv innuni og
øðrum vinnum verður lív
lagað. tey árini. sum oljuaevintýrið kemur at ávirka
okkara samfelag. Vit eiga

eisini at sláa manngarð um
føroyska mentan og okkara
siðaarv. Oljuvinnan kann
gerast eitt vandamál fyri
føroyska samfelagið. Tí
eiga vit at vera á varðhaidi.
Vit eiga at reka ein varnan
politikk á hesum øki.

Javnaðarflokkurin sxr ■
vandarnar. sum lúra í sam
J
andi við oljuvinnuna. Vit I
hava fynrcikað okkum til at |
verja føroyska samfclagið i
fmóti hesum vandum. Vit .
vilja vetja og mcnna vcr- »
andi vinnugrcinar, solciðis |
at hesar ikki hvørva í olju
|
díkinum, og tað sama vilja .
vit gera viðvíkjandi okkara "
mcntan og siðaarvinum.
|
Á valinum 30. april ciga |
tit at taka undir við hcsum | >
politikki. Tað gera tit við at J
grciða atkvøðu fyri javnað- I
arflokkinum Sctið X við |
lista C ella ekt av valcvn- ■
unum á lista javnaðarflok
J
sins.
I
Vilhelm Johannesen

Fiskaprísurin skal vera hin besti
ara fiski upp á land til virkingar. ti taðeru okkara fiskimenn. sum skapa arbeiðsplássim á landi Tað er betri
landspohtikkur at stuðla
fiskaprísinum og harvið
skapa arheiðspláss á landi.
enn at fiskurin fer av landinum. og harvið verður arbeiðsloysi.
Javnaðarflokkunn fer at
tryggja okkara útróðrar- og
fiskimonnum bestu møguleikar. Tað skal gevast teimum besta prísin fyri vørur
teirra. tað sama. sum teir fáa
á útlendska marknaðinum
Tað er meira átrokandi at
varðveita arbeiðsplássini og
tað gerst við at stuðla teimum. sum vciða fiskin. Tað
at fiskunn verður útfluttur
vegna tað. at okkara fiskimenn fáa ov lítið fyrí hann.

er cingin metning í.
Tað stýri. sum ■vit hava
havt. vil hcldur. at fiskurin
verður útfluttur og harvið
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skapa eitt nfvandi arbeiðsloysi. heldur enn at stðula
til arbeiðsskapandi tiltøk.
sum koma við. at tað verður
latin fíggjarligur stuðul til
fiskaprísin.
Javnaðarflokkurin
vil
tryggja okkara útróðrar- og
fiskimonnum besta fiskaprísin við prísstuðli. tí tað
er hesin partur av okkara
fólki. sum heldur samfelagshjólunum gangandi, og
skapar virðini, og tað eru
hesir veiðumenn, sum
tryggja arbeiðsplássini á
landi.
Tryggleikin fyri okkara
framtíð fyri cinum sunnum.
arbciðsskapandi samfelag.
er ein sterkur Javnaðarflokkur.
Sverre Midjord

Norðurlandahúsið byggir brýr
millum vinnu og mentan
Samfetag okkara er so lít:ð
og vit so fá. at tað er stórt
spell. at so nógv orka fer til
klandur og fíggindaskap
Vit eiga eitt so gott og vselútbúgvið fólk og eitt so ríkt
land. at møguleikamir saman at kunna menna hetta
samfclagið eru so ótrúliga
stónr Tað ræður hara um at
siggja møguleikamar. brota
upp um armar og taka saman hendur
Tíanvem er tað oftani so,
at vínnulívsfólk duga ikki

at síggja dvgdina hjá mcntanarfólki og øvugt. Tað er
líkasum. at vit hvør í sær
grava okkum mður í skotgravir og so ..bekempa"
hvør annan Harvið forða
vit fyn eini menning og
vøkstn í landinum. Kreftirnar verða ikki hníklar rætt.
Eg havi mangan hugsað
um hetta: hví ikki vinnulívsfólk og mcntanarfólk
virka meira saman - solciðis
at hesi kunnu geva hvør
øðrum iblástur. sum í síðsta

enda gagnar øll samfelagnum. Vit hava eitt nú sæð.
hvussu nútimans vinnulív
aðrastaðni lcggur seg eftir
at brúka fólk, sum hava tilknýti til eina ella aðra listagrem ella fólk við humanistiskum útbúgvum
Tað ger mær ilt. tá cg
hoyri hcsi høgravendu fólkmí og sokallaðu vtnntdívsstuðlarnar spcireka ella
royna at mimmcra týdningin av arbciðinum hjá listarfólki og fólki. sum á ein ella

O p ifi e r h v ø n n m á n a c ía g -tr tf> fy a d a g
f r á kl. 1 0 .0 0 - 1 6 .0 0
S k r á i n í na*stu v ik u s æ r so le ið is ú t:
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Tá tað verður settur spumingur fram um. hvørja støðu
okkara flokkur hevur til viðurskiftim hjá okkara utroðrar- og fiskimonnum. so er
tað greitt. at teimum skulu
gevast hestu møguleikar
fyn at fáa tann hesta prísin
fyri veiðuna. Tí er tað mín
sannfønng. at vil skulu hera
so í bandi. at okkara fiskimenn og útróðrarflotm fær
tann besta prísin fyrí sørur
sinar. og tað gerst við. at
landskassin verður við í
pnsásetingini við einum tilskoti. tí tað er greitt. at prísurin skal vera tann hesti
Prísurin ger munin. og tí
skal hann vera so góður, at
tað ikki lønar scg at selja
veiðina uttanlands.
Tað er avgerandi. at vit
fáa mest møguhgt av okk-
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annan hátt fáast við mentanarlig avrik, við tí grundgeving. at hesi bara er ein
útrciðsla fyri samfelagið

Drckkumunnur og hløi)ini
kl. I0.(X>-12.00: ftriv.
kl. 15 00-16.00: Kortspæl.
Týsdagin 28. apnl
Drekkamunnur og bløðini
kl. 10.00-12.00: Hava tygum hug at baka?
kl. 14.30-16.00: Ferðafrásøgn úr norður Grønlandi. Bctty Johanscn sigur frá.
Mikudagin 29. aprfl:
Drckkamunnur og bløðini
kl. 10.00-12.00: Hugn.
kl. 14.30-16.00: Prcstar í Kvívík fyrst í 1700.
Rólant Lcnvig sigur frá.
ítriv - Esmar Olsen.

Hosdagur 30. aprtl:
Drekkamunnur og bløAini
kl. 10.30-11.00: Fimleikur - Sonja Damelscn.
■
kl. 14.00-16.00: Telduprát - Brandur Petersen.

I

Drekkamunnur og bløðini
kl. 14.30-16.00: Rigmor Restorff sigur frá.
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Tað er altíð eitt horn t Tilhaldinum. um tygum
ikki fáaxt við nakað itriv. Vit ynskja, at øií skulu
kenna seg hjartaliga vælkomin.

Hinumegin býðir mær
eins nógv ímóti, tá hesi
somu fólk, sum eru virkin í
mcntanarligum
arbeiði.
bara niðurgera tey, sum eru
virkandi vinnulívsfólk.
Vit megu sum føroyingar
- skal tað vera liviligt fyri
okkara eftirkomarar á hesum oyggjum - fáa sum mest
burtur úr øllum, líka mikið
um fólk fáast við mentan
ella vinnulív Vit mugu
geva rúmd fyri evnunum og
gávunum hjá hvørjum einstøkum - og tað gera vit
nettup við at byggja brýr
millum vinnulív og mentan
heldurenn at lata hesi stríðast hvør móti øðrum.
Og í hesum viðfangi kann
eg ikki lata vera við at taka
fram ta stórhending fyri 15
árum síðani, tá Norðurlandahúsið varð tikið í brúk.
Nettup N(>rðurlandah ús ið
er eitt talandi dømi um,
hvussu ein slovnur megnar
at byggja hrýr millum fleiri
samfelagsstættir og -tættir.
Vit hava sæð, hvussu vinnulívsfólk og listarfólk saman
og hvør sær hava kunnað
givið hvør øðrum og í síðsta
endaøllum føroyingum inspiratión og trúgv uppá
lívið.
Og harurrframt hava vit
sæð, hvussu hetla hús hevur
fíngið inn ta triðju og
kanska ikki minst týðandi
dimensiónina. ncvniliga
víðkanina av okkara sjónarringi út í hcimin.

Tað skal vera mín inniliga
vón og áheitan á allar polit
ikarar. nú Norðurlandahúsið
fyllir 15 ár, at vísa takksemi
fyri tað, sum hetta hús hevur
staðið og stendur fyri. At
teir, sum koma at ráða fyn
borgum her á landi eftir valið. fara at virðismeta og
síggja teir ringar í vatninum,
sum virksemið - lívið, tað
verið seg menlanar- og
vinnulívið - í hesum húsi
hevur spreitt kring alt Føroya land.
Ein tjóð, sum megnar at
bvggja brýr milluni síni
dugandi vinnulívsfólk og
skapandi listafólk. - og sutn
megnar at vera ein livandi
og virkin partur av altjoða
samfelagnum. við tí toleransu, virðing og solidariteti, sum fylgir við í lí, hon
er á rættari kc'ts.
Mítt vallyfti skal m.a. vcra,
at vit skapa Norðurlandahúsinum enn betn umstøður
at virka undir - okkara
mentan og vinnulívi og
samskiftí við útheimin til
frarna Tillukku viðdegnum
tit øll, ;um hava nakað við
hetta fræga hús at gera.
Heri Nidasen, valevni
Ja i naðarfloksins
í Suðurstreymi

