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Bjøm Borg og Ber Olaf Limlteigen (aðalskrivari) í norska senterflokkinum sanian við Jógvan Hugo Gardar úr Klaksvík. sum starx ast ú blaðnum 
hjá Scnterflokkinum. Her vitja tcir ú Sosiaiinum. Mytui Jens K. Vang

-Føroyingar 
eiga ongantíð 
at fara upp í ES
-og takið heldur ikki av eini EBS-avtalu, útbyggið heldur handilsavtalumar við ES sigur 
aðalskrivarin í norska senterflokkinum, Per Ó!af Lindteigen, sum júst hevur vitjað í  Føroyum.

J an M úller

Hetta sigur aðalskrivarín í 
norska senterflokkinum, 
Per Olaf Lindteigen, sum 
júst hevur vitjað í Føroyum.

-Við at fara upp í ES 
missir ein • møguleikan 
sjálvur at stýra egnum við- 
urskiftum. Eg havi sitið í 
ffggjarnevndini seinastu 
fýra árini og havi har upp- 
livað, hvussu ein eisini í 
skatta- og avgjaldspolitikki- 
num hevur vcrið tvingaður 
til at kopiera lýskar og 
franskar loysnir. Tær kunnu 
vera góðar fyri teir men eru 
tað ikki fyri okkuin.

Vit hava sjálvandi hrúk 
fyri samarheiði men ikki tí, 
stim ES stendur fyri við frí- 
ari flyting av kapitalinum.

Tað cr eins óstabilt sum at 
byggja tangaskip ultan skot 
og har øll oljan er í cinum 
langa. Tað má vera avmark- 
ing fyri, hvussu kapitalurin 
kann flytasl.

Per Olaf Lindtcigen er 
cisini imóti nýggju fclags 
europeiska gjaldoyraskip- 
anini. Hettaer cinki minni 
enn citt vandamikið eks- 
periment, sum ikki fer at 
virka. Tað skal helst ein 
politisk umon av sama slag 
suin USA til fyri, at tað 
kann virka. Og tað ynskja 
vit ikki sigur hann.

Pcr Olaf Lindtcigen held- 
ur ikki, at føroyingar eiga 
al gcra EBS-avtalu við ES 
hcldur, hóast Noreg hcvur

gjørt slíka Hann mælir 
føroyingum til at varðveita 
og mcnna handilsavtalur 
við ES. Alt annað hevur við 
sær, at ein má avgcva su- 
verenitcl til ES. -Tit føroy- 
ingar hava nógvar ressursir 
at hji'Wta ES og teir aðrar at 
selja til tykkum afturlyri. So 
tað skuldi verið náttúrligl 
við cini framhaldandi og 
útbygdari handilsavtalu.

Ein EBS-avtala kann fáa 
scra óhepna avleiðing fyri 
føroyska samfelagið nú. Er 
føroyski ídnaðurin ikki nóg 
væl fyrircikaður til cina 
komandi oljuvinnu, áðrenn 
slík avtala verður sett í gildi, 
so missir landið møgulcikan 
at geva sinum ídnaði pre-

feransu í tí fríu kappingini, 
sum tá verður. Tá verður tað 
tann sterkari sum vinnur 

Ein annar fyrimunur við 
ikki at vera við í EBS er 
tann, at ein kann lcggja til 
rættis oljulógávu, sum gev- 
ur føroyskum fyritøkum 
fyrimun. Per Olaf Lindteig- 
en hevur júst verið í Før- 
oyum fyri at kunna seg við 
viðurskiftini her. (Lesið 
samrøðu við hann aðra- 
staðni i hlaðnum)
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Kjóli 599,- 
Blusa 499,-

Cowboy
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A n orak 548,-
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