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Høgni Hoydal,landsstýrismaður í  sjálvstýrismálum fullveldið Føroyar:

Hetta verður ikki 
nakað paradís
-Eg vil ikki pástanda. at Føroyar verða nakað paradís, tá vit hava fingið fullveldið. Tað verður hart arbeiði og hart 
stríð, og henda gongdin fer at fáa búskaparligar avleiðingar. Tað krevur, at vit verða nógv meira málrættaðir í vinnu- 
politikki og í samstarvi millum vinnuna og politikaramar, enn vit hava verið áður. Og tað er eisini endamálið viðfull- 
veldinum sigur Høgni Hoydal, landsstýrismaður í sjálvstýrismálum, nú fyrsta stig er tikið í fullveldisverkætlanini.

Høgni Hoydat. landsstýrismaður: -Allar søguligar royndir vísa, at tey sanifeløg. smá 
og stór. sum hava sett scer nøkur politisk mál. og sum hava sett sar sum mál at vera 
við i htimsbúskapmum og at menna nýggjar vinnur, tey hava klárað tað. Taðfinst 
einki ítøkiligt søguligt dømi um, at tað ikki ber til at vera sjálvstøðugur.

Jan M l ller

-Tað er beinleiðis ósakligt, 
tá formaður javnaðarfloks- 
ins sigur. ai samgongan ikki 
hevur viljað tikið vid i upp- 
skot sítt um fullveldi tær 
broytingar. sum javnaðar- 
flokkunn hevur mælt til. Eg 
havi sagt hetta i tinginum 
og í leimum samroðum vit 
hava havt v ið formann javn- 
aðarfloksins. at vit vilja 
góðkenna eina og hvørja 
lovsn. har ungið kann fáa 
meiri ávirkan a málið Vit 
vilja seta eina serliga nev nd. 
sum fær all tilfarið, ið 
landsstvrið arheiðir v ið, og 
sum kann koma við tilmæli 
sjálv Andstøðan kann entá 
fáa formanmn í tí nevndini 
sigur Høgni Hoydal. lands- 
stynsmaður i v iðmerking til 
samrøður Sosialurin hevur 
havt við Jóannes Eides- 
gaard seinastu dagamar.

Høgni Hovdal sigur. at 
javnaðarflokkunn bara hev- 
ur sagt nei til tað, sum sam- 
gongan hevur boðið honum 
-Vit góvu eisini javnaðar- 
flokkinum tilboðið. sum nú 
er komið við i uppskolið 
kortini. at vildi flokkurin 
hava málið aftur í tingið, 
áðrenn farið verður til sam- 
ráðtngar. so kundi tað koma 
í uppskotið

Hann visir eisini á. at tad 
er burturvið. tá javnaðar- 
menn siga. at lingið nú 
verður sett uttan fyri pro- 
sessina. ti tingið er hægsti 
mynduglciki og kann til 
eina og hvørja tíð leggja 
iógaruppskot fram. sum 
kann binda landsstýrið. fær 
tað meinluta

-Tá frágreiðingin er liðug 
og verður løgd fyri lingið, 
stendur tað einum og hvørj- 
um tingmanni frítt at koma 
við einum nýggjum upp- 
skoti til samtyktar ella fyri 
tað lógaruppskoti um sam- 
ráðingargrundariag ella 
hvat sum helst. So eg havi 
føn fram. at grundgeving- 
amar ímóti at fara inn i eina 
reaiitetsviðgerð av lands- 
stýnsuppskotinum og at fáa 
tær broytingar við, sum teir 
hava ynskt og ført fram. tær 
eru ikki ul

Høgni Hoydal leggur 
deitt á. at tað tí ongar sak- 
ligar grundgevingar eru fyri 
at vera ímóti tí leisti. sum 
landsslýrið hevur valt at

v iðgera málið eftir.
-Vit kunnu sjálvandi vera 

ósamdir um innihaidið. men 
hvat viðvikurmannagongd- 
ini, so haldi eg atfinning- 
amar hava verið ósakligar.

Samgongan nevur 
sett ut í kortið
-Javnaðarflokkurin sigur. 
at hann vil fegin hava 
broytingar á sjálvstýris- 
leið. men heldur tað verða 
ov tiðliga longu nú at 
oyramerkja hesar broxt- 
ingar til fullveldtð?

-Ja, tað er sín sak. Tá 
kundi hann skotið upp. at 
meðan landsstýrið fer undir 
hetta málið, so verður heitt 
á lað um eisini at kanna 
møguleikarnar iyri eini 
sjálvstýrislóg clla hvat javn- 
aðarllokkurin nú einalerð 
ynskir Har vóru nógvir 
møgulcikar. men laðynskti 
javnaðarflokkurin so ikki 

Er luð so. at uppskotið 
til stjórnmálunevnd kolli-

derar við tykkara uppskot 
um fullveldi?

-Vit hava havt eitt val- 
stríð, sum m.a. snúði seg 
um hasar spumingamar. Vit 
hava skipað eina samgongu. 
sum heilt greitt sigur, at vit 
vilja hava suverenitet í ein- 
um nýggjum sáttmála við 
Danmark osfr., og har tað 
verður løgd ein ætlan fyri, 
hvussu hetta skal gerast. Eg 
haldi taðer beinleiðis naivt 
ella ósakligt at rokna við, 
at ein landssty rissamgonga. 
sum longu hevur sett sær 
nakað út í kortið, skal ganga 
við til at sela eina nevnd, 
sum í eitt ár skal viðgera 
allan henda spumtngin av 
nýggjum.

Høgm Hoydal brúkar í 
hcsum sambandi myndina 
við einum húsum lú skal 
byggja. -Hevur tú selt tær 
fyri at byggja eini hús. so 
kanst tú gott losa við aðrar. 
um húsini skulu broytast eítl 
smdur. mcn tú kanst ikki

fara at tosa sjálvan spum- 
ingin. um tað nú skulu vera 
eini hús, eitt høsnarhús, 
garasja ella líknandi. Tað 
má ein góðtaka. Ein kann 
ikki rokna við, at landsstýr- 
ið bráddliga bakkar fleíri ár 
aftur í tíðina. tá man hevur 
skipað eina samgongu.

Men andstøðan kundi í- 
staðin fingið við, at man 
eisini vil kanna teirra møgu- 
leikar. Soleiðis hevði man 
kunnað arheitt seriøst við 
hesum málinum. men eg 
havi einki tekin sæð frá 
javnaðarflokkinum um, at 
tað er hetla man vil.

Høgni Hovdal ber ótta 
fyri, at javnaðarflokkurin í 
veruleikanum er bakkaður 
longur aftur, enn hann var 
bæði fyri og bcint eflir val- 
íð, har tosað varð um at 
medvirka lil eina skilagóða 
loysn.

Skilji javnaðarflokk
-Men hvu.ssu sa r tú støð-

una hjá javnaðarflokki- 
num og er tað ikki so. at 
flokkurin er bangin fyri at 
missa sin egna identitet. 
um hann bara skal leypa 
uppá tjóðveldisvognin

-Eg hugsi sjálvandi nógv 
um javnaðarflokkin sum 
flokk í øllum hesum. Sjálv- 
andi skal eg ikki leggja meg 
út í, hvat hann skal gera. Og 
eg skilji eisini væl, at hann 
ikki vil vera atkvøðuneyt 
hjá samgonguni. Sjálvandi 
skal javnaðarflokkurin mar- 
kera sína hugsan í hesum 
máli og fáa ta ávirkanina. 
Og lað haldi eg avgjørt, at 
flokkurin hevur fingið 
møguleika fyri.

Landsstýrismaðurin hjá 
tjóðveldisflokkinum heldur 
sjálvur, at javnaðarflokkur- 
in í løtuni er i eini hugsjón- 
arligari endurskoðanarfasu. 
har hann má finna beinini í 
hesum málinum.

-Teir flestu flokkarnir 
hava flutt seg rættiliga langt 
og mugu royna at finna eitt 
kompromi. Tað er ikki so, 
at tjóðveldistnenn standa t 
einum króki og rópa loysing 
frá einum trappusteini Og 
tá aðrir flokkar fly ta seg, so 
má eisini javnaðarflokkurin 
orientera seg av nýggjum, 
tí tá sær politiska myndin 
øðrvísi út. Politisku ýtini 
eru flutt.

Landsstýrismaðurin við- 
gongur, at tað tekur tíð at 
flyta tað beinið, eisini tá ein 
veit, at tað eru ymsar hugs- 
anir í flokkinum um tað. 
Hann hevur eingi góð ráð 
tiljavnaðarflokkin og sigur, 
at flokkurin má sjálvur 
finna fram til eina felags 
hugsjón og grundarlag til at 
fara víðari

-Jóannes Eidesgaard 
vísir á vandan. at alt dett- 
ur á gólvið eftir eina 
fólkaatkvøðu og gevur 
hann tykkum ábyrgdina, tí 
tit hava ikki verið nóg 
samstarvshugaðir?

-Hann hevur so sanntliga 
líka stóra ábyrgd av, at tað 
ikki hendir. Sjálvandi er tað 
ein vandi í tí, um tað verða 
tveir stórir flokkar. sum til 
eina fólkaatkvøða fara at 
leggjii forðingar í vegin fyri 
tað, ið landsstýrið ger. Og 
lað er hcr. at vil appelera til 
eina abyrgdarlulla and- 
støðu. Hon má so nieta um. 
antin tað er sakligl bara at

finnast at tí, sum landsstýrið 
ger, ella um teir fara inn og 
viðgera, um hetta er rea- 
listískt og ein møguleiki. 
Hvat eru fyrimunir og hvat 
eru vansar.

U tgrein ingararbeið i og 
fíg g ja rlig t grundarlag
-Nu ganga atfinningamar 
hjá andstøðuni serliga út 
uppá. at tit í samgonguni 
hava ikki gjørt txkkum nóg 
greitt. hvussu einar suve- 
renar Føroyar skulu út- 
vega nýggjar inntøkur. 
sum skulu avloysa blokk- 
in?

-Hetta er ikki rætt. Tað 
verður sagt, hvussu hetta 
skal gerast Men her er mest 
umráðandi ikki at blanda 
tingini saman. Tað vit biðja 
tingið um, er hetta: vit hava 
sett okkum eitt politiskt 
mál. og tað er at kanna allar 
møguleikar Tað skal gerast 
uppáein skipaðan máta. har 
vit fyrst fara til tingið og 
biðja um umrøddu heimild, 
vit fara so aftur til tingið, tá 
hesar kanningar eru gjørdar, 
og vit fara so til samráð- 
ingar við danir og koma so 
aftur til tingið. tá málið skal 
til fólkaatkvøðu. Fólk fáa ti 
svar uppá allar spumingar 
Men vit kunnu sjálvandi 
ikki svara tetmum øllum á 
tingsins røðarapalli út frá 
núverandi viðurskiftum. 
Tað má fyrst fyriliggja eitt 
neyvt fyrireikingararbeiði, 
sum reksar upp teir búskap- 
arligu møguleikarnar. av- 
leiðingarnar og vansamar 
Hetta kemur alt á borðið, 
áðrenn Føroya fólk skal 
taka støðu.

-Scer tú møguleika hjá 
vinnulívinum at økja so 
mikið nógv um inntøkur- 
nar. at hetta kann avloysa 
blokkin ?

-Tað er greitt. Tað eri eg 
púra sannførdur um. og tað 
er júst eisim endamálið við 
hesuin. Mín hugsjón er 
lann. at setur tú tær ikki tað 
politiska málið, so megnar 
tú hetta ongantíð.

-Fólk vilja gjarna stggja 
nukað ítøkiligt - og víst 
verður eisini á vundan 
fyri, at tað aftur verður 
kreppa í landinum og her 
serliga ífiskivinnuni ?

-Tá fáa vit eina kreppu 
kortini, og tí haldi eg ikki. 
at hetta er nakað sakligt ar-
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Htgni Hoydal. landsstýrismaður í sjálvstýnsmálum: -Fullveldið er einki endamál í sær sjálvum. Men tuð er fortreyt- 
in fyri, at vit sjálvi kunnu seta nýggjar strategiir í  verk um, hvussu Føroyar skulu klára seg í framtíðini.

gument. Soleiðis sum eg 
síggi hetla málið, so snýr 
lað seg eisini um. at heim- 
urin er í eini ogiligari broyt- 
ingarU'ð. Ein kann næstan 
samanbera hetla við, tá ein 
fór frá landbúnaðkollvell- 
ingini til ídnaðarkollvelt- 
ingina. Kunningartøkmn 
skapar heilt nýggjar møgu- 
leikar fyri inntøkum í tæn- 
astuvinnuni við at útflyta 
vilannarvørur

Høgni Hoydal spyr, 
hvussu framtíðin hjá Føroy- 
um sá út í i.d. 1870? -Tá 
vóru vit eitt landbúnaðar- 
samfelag. Vit høvdu bert so 
og so nógvar seyðir, epla- 
veltir og træðir. Her kundu 
tí ikki búgva meira enn 
5000,7000 ella 10.000 fólk. 
Hevði tað verið hugsað so- 
leiðis tá, so hevði sjálvandi 
einki borið til. Vit mugu tí 
hugsa nógv longur fram í 
tíðina.

Landsstýrismaðurin í 
sjálvstýrismálum spyr, um 
tað er so tað órealisliskt at 
siga, at seta vit okkum pol- 
itisk mál um vinnumenning, 
td. at vit ikki bert skulu liva 
av fiskivinnuni, men eisini 
av øðrum vinnum, at vit so 
fáa eina skiftistíð uppá eini 
20 ár, har vit kunnu viga 
upp fyri tf inntøkumiss- 
inum, sum er av blokkinum, 
og har vit kunnu fáa aðrar 
inntøkur inn ístaðin?

Einki paradís
-Eg vil tó ikki páslanda, at 
hetta verður nakað paradís. 
Tað verður hart arbeiði og 
hart stríð, og henda gongdin 
fer at fáa búskaparligar 
avleiðingar. Og tað krevur, 
at vit verða nógv meira mál- 
rættaðir í vinnupolilikki og 
í samslarvi millum vinnuna 
og politikarar, enn vit hava 
verið áður. Og tað er eisini 
endamálið við fullveldin- 
um.

Høgm Hoydal leggur 
dent á, at fullveldið er einki 
endamál í sær sjálvum. Men 
tað er fortreytin fyri, at vit 
sjálvi kunnu seta nýggjar 
slratcgiir í verk um. hvussu 
Føroyar skulu kláia seg í

framtíðini.
- Tú heldur sostatt, at 

tað ber til at økja innløk - 
urnar frá einum meira 
fjøltáttaðum og vcelvirk- 
andi vinnulívi so niikið 
nógv, at hetta kann av- 
loysa blokkin'.'

-Ja, sjálvandi Annars 
hevði eg flult av landinum. 
Vit kunnu ikki stóla uppá 
hlokkin, hvussu hann verð- 
ur um 3 ella 4 ár.

Høgni Hoydal heldur tað 
fer eisini at bera til at varð- 
veitatær vælferðarskipamr. 
sum eru í dag. Men tað 
verður ló eisini neyðugt at 
endurskoða verandi skipan- 
ir. -Hetta er ikki nakað, sum 
vit skulu gera bara í Før- 
oyum. Hetta er ein prosess, 
sum er í gongd í øllum 
heiminum í løluni.

Eingin tv ingaóur
-Men skilur tú ikki, at fólk 
eru bangin fyri at fara inn 
í  eina tílíka prosess, um 
tey kenrui lað sum , at tey 
kunnu missa síni pen- 
siónsrættindi og annað, 
sum í dag er partur av 
vatlferðarsamfelagnum ?

-Tað skilji eg væl. Men 
eíngin verður tvingaður til 
nakað. Alt verður lagt lagt 
fram, áðrenn nøkur politisk 
støða verður tikin. Hetta er 
at sammeta við, at vit fara 
undireina verkætlan, har vit 
t.d. siga, at vit nú skulu und- 
ir at byggja ein bygmng. Vit 
seta projektið út í kortið og 
kanna, hvussu dýrt hetta 
verður, hvussu húsið skal 
síggja út, hvussu tað skal 
fungera, og vit royna at fáa 
fíggingina til tað í eini 
skiftistíð, og so kann ein 
velja- umvitskulu byggja 
húsið ella ikki. Tann av- 
gerðin verður ikki tikin fyrr 
enn fólk hava allar møgu- 
leikar fyri at mcta um av- 
leiðingarnar.

Høgni Hoydal heldur tað 
tí vera heilt ósakligt nú at 
tosa um, at vit fara at missa 
pensiómr ol. -Samfclagið 
steðgar ikki upp, um vit fáa 
lullvcldi. Samfelagið verð- 
ur eftir mi'num tykki meira

dynamiskt. Stríðið um, 
hvussu vit fordcila virðini í 
hesum samfelagnum, 
hvussu vit tryggja vælferð- 
ina, pensiónir og heilsu- 
verkið, tað fer at halda fram 
í alla ævir.

-Merkir hetta tú sigur. at 
tær kanningar, sum nú 
skulu gerast, kunnu koma 
fram til tað úrslit, at tað 
ber ikki til innan fyri ta tíð 
ein annars hevur cetlað, at 
byggja eitt vinnulív upp, 
sum kann avloysa blokkin.

-Sjálvandi kann ein koma 
til ta niðurstøðu, og tí skilji 
eg hcldur ikki óttan hjá 
ávísum politiskum flokkum 
fyri, at hetta kanningarar- 
beiðið kann fær í gongd. 
Trýr tú ikki uppá tað, so fær 
tú tað á borðið. So er tað 
staðfcst.

Ber t i l  a t vera  
sjálvsteðugur
-Men tekur em slík sann- 
roynd ikki heilt grundar- 
lagið undan tjóðveldis- 
flokkinum, tí tit hava jú 
altíð sagt, at tað ber til? 
Setir tjóðveldisflokkurin 
eina kanning i gongd, 
hvussu vit skulu fáa Før- 
oyum fullveldi, og hon 
vísir, at fíggjarligt grund- 
arlag ikki er undir full- 
veldinum, hvussu skul 
tjóðveldisflokkurin yvirliva 
eina slíka niðurstøðu ?

-Tá tilfarið er liðugt, 
mugu vit eisini viðgera tað 
politiskt. Helta er ikki bara 
ein spurmngur um (rúgv 
uppá eitt paradis. Allar 
søguligar royndir vísa, at 
tey samfeløg, smá ella stór, 
sum hava sett sær nøkur 
politisk mál, og sum hava 
sett sær sum mál al vera við 
í heimsbúskapinum og at 
menna nýggjar vinnur, tey 
hava klárað tað. Tað Finst 
einki itøkiligt søguligt dømi 
uppá, at tað ikki ber til al 
vera sjálvstøðugur

Høgni Hoydal sigur, at 
hevur tú eina vissión, hvat 
hevði tá verið galið, um tað 
búðu lOO.(MX) fólk í Før- 
oyum um ár 2050. Hvussu 
slórt er Hongkong t.d? Tú

kanst ikki liggja og rokna 
hctta við stødd á landi clla 
fiskastovnum. Tað eru ótelj- 
andi møguleikar fyri at 
klára seg búskaparliga. 
Spurningurin er, hvussu tú 
fær tað í gongd og hvussu 
tú fær skipað tað, og so um 
fólk taka undir við tí. Gera 
tey ikki tað, so fær tú ong- 
antíð eitt samfelag, sum 
klárar seg.

-Tað útgreiningarar- 
beiðið, sum nú fer  i  
gongd, fer tað at fevna um 
allar hugsandi møguleikar 
ella fer tað bara eftir tí, 
sum henda samgongan 
leilar eftir?

-Hattacrcin fullkomiliga 
ósaklig atfinning. Vit siga, 
at vit skulu kanna møgu- 
leikarnar fyri, at vit kunnu 
umsita øll málsøki sjálvir, 
kanna møguleikar fyri, at 
blokkurin verður heilt burt- 
ur. At vit kanna tær fullu 
avleiðingarnar kann jú eis- 
ini brúkast av teimum, sum 
vilja hava eina hálva loysn. 
Vil onkur bara yvirtaka ein 
part, so kann hann jú eisini 
brúka tær kanningarnar Tú 
kanst ikki seta eitt projekt í 
gongd við at byggja eitt 
hálvt skip ella eilt skip við 
ongum motori. Tú mást 
kanna allar avleiðingar, og 
tað tilfarið verður sjálvsagt 
grundarlag hjá øllum polit- 
iskum flokkum fyri teimum 
politisku ætlanunum, sum 
teir nú hava.

Høgni Hoydal dugir bara 
ikki at síggja, hvørjar polit- 
iskar ætlanir teir hava. Teir 
hav a einki mál sett sær Teir 
vilja hara bíða.

-Nær er Uið rímuligl og 
rætt at siga, at nú fura vit 
undir at minka um blokk- 
in?

-So skjótt vit hava fingið 
eina avtalu við danir. Eg 
meini tað er ongantfð ov 
skjótt, at vit fáa lagt fast, 
hvussu blokksluðulin verð- 
ur tey næstu árini. Spurn- 
ingurin er so, hvussu long 
skiftistíðin verður. Tað má 
so eisini metast um før- 
leikan hjá tí føroyska bú- 
skapinum a( kompenscra

Byggja ikki 
fullveldið á 
oljuinntøkur
-men tær kunnu hava ein psykolog- 
iskan týdning sigur Høgni Hoydal

J an M uller

Vit spurdu Høgna Hoydal. 
hvar møguligar oljuinn- 
tøkur koma inn i mynđina 
í sambandi við ætlanína 
um fullveldi. og um sam- 
gongan hevur kalkulerað 
við oljuinntøkum fyrí at 
fáa kabaluna at ganga 
upp?

-Tað hava vit ikki. men 
sjálvandi verða møguligar 
oljuinntøkur eisini ein 
partur av kanningararbcið- 
tnum. Eg haldi ikki ein 
skal meta oljuna sum ein 
poliliskan realitet, sum 
skal vera fíggingin undir 
tí føroyska samfelagnum. 
Tað er eisini ein øgiliga 
stuttskygd og ótrygg 
vinna.

-Tvs. at til byggja ikki 
eitt komandi fullveldi á 
møguleikar oljuinntøkur ?

-Nei. ikki rcalpoliliskt. 
men sjálvandi kann tað 
hava ein psykologiskan 
týdning. Men hinvegin eru 
vandirnir í oljuvinnuni 
eins stórir sum tnøguleik- 
arnir fyri at fáa nakrar inn- 
tøkur. Atfinningamar, sum 
hava verið móti blokkin 
um, sum bara kemur inn í 
samfelagið utian viðari. 
kunnu jú eisini førasl yvir 
á oljumntøkur.

Høgni Hoydal ivast ikki 
í, at okkara oljufyrísiting 
er før fyri at samráðast við 
heimsins størstu kapital- 
fyntøkur. -Men hví ivast 
man so í, um vit eru førir 
fyri at hava ein sjálvstøð- 
ugan uttanríkispolitikk 
osfr. Vit mugu styrkja tað 
føroyska politiska system-

ið. um vit skulu kunna fáa 
tað besta burtur úr olju- 
vinnuni.

Fo lkaatkvoóan
-Er tað nokk fyri teg, um 
tað bara verður 51% 
meiriluti fyri tykkara 
fullveldisartlanum við 
eina fólkaatkvøðu ?

-Higartil hava vit sagt, 
at ein vanligur meiríluti er 
nóg mikið. Tað er so bara 
bygt á traditiónir, sum 
hava verið í iondunum 
kríng okkum, og hvat ann- 
ars hevur verið gjørt við 
fólkaatkvøður í Føroyum. 
Men sjálvandi vilja vit 
hava meirilutan so stóran 
sum gjørligt, so tað verður 
løgtingið í sfðsta enda. 
sum skal avgera. hvussu 
ein fólkaatkvøða skal 
skipast.

-Men heldur tú sjálvur. 
at tað er í  lagi um tað 
slendur so javnt sum 5J- 
4 9 ^  í  einum so týðundi 
máli?

-Formliga er tað í lagi, 
men reelt meini eg, at vit 
mugu miðja eftir at hava 
ein so breiðan mciriluta 
sum møguligt. Eg ivist 
heldur tkki í, at tann meir- 
ilutin verður so rættiliga 
stórur, tá fólk skulu taka 
sløðu Ul ein sátlmála. sum 
er góður nokk.

Høgni Hoydal sigur, at 
nú fyrsti parturin av full- 
veldisætlanmi er komin 
undtr land, verður fanð at 
seta teir ymsu arbeiðs- 
bólkarnar. Hesir fara at 
fevna um bæði føroymgar 
og úllendingar

fyri minkandi blokkstuðuli 
Men um fólk hugsa. at 
blokkurin er burlur um ár 
2000, so er tað púra burt- 
urvið. Vit hava sagt frá 
byrjan, at leisturin vil hava 
lagt er tann, at vit skulu 
hava eina politiska avklár- 
ing um, at vit hava alla á- 
byrgdina, og so finna vit tær 
praktisku loysnimar t eini 
skiftistíð.

Høgni Hoydal vísir á, al 
hetta er heldur ikki nakað, 
sum samgongan hevur 
funmð uppá. Hetta er nakað, 
sum fleiri smásamfeløg 
hava gjørt. Malta t.d fekk 
eina skiflistíð uppá 20 ár - 
frá einum kolonilandi sum 
Bretlandi, sum ikki var kent 
fyri at vera sertiga blítt, og 
teir megnaðu í skiftistiðini 
at byggja heilt nýggjar 
vinnur upp, stileiðis at leirra 
búskapur i dag er munandi 
slcrkari enn hann var, áðr- 
enn teir Fingu fullveldi.

-Tá tit tosa um nýggjar 
vinnumøguleikar. hvut 
hugsa tit tá uni ?

Her hugsa vit eisini um 
aðrar møguleikar í fiski 
vinnum Siga vit, at vil fáa 
ikki meira burtur úr fisk- 
inum undir Føroyum, so er 
eingin framtfð hjá hesum 
samfelagnum. Hvør kann 
seta seg upp og iryggja, at 
okkara sainfelag og framtíð 
skal byggja á ein blokk- 
stuðul úr Danmark. Tað 
kunnu vit ikki tryggja sum 
føroyskir politikarar. og v it 
vila, at danir longu hava 
sagt, at teir hava ikkt á- 
byrgdina av vælferðim i 
Føroyum. So hetta eru rea- 
litelir, sum vit mugu síggja 
í eyguni. Hetta er ikki bara 
nakað. sum vit hava funnið 
uppá í Føroyum. Hetta er 
ein avleiðing, sum vit mugu 
taka av leiinum broyting- 
um, sum eru úti i heimi. av 
tcimum viðurskiflum. sum 
eru hend inillum Føroyar og 
Danmark og okkara cgna 
ynski um. hvussu sam- 
felagið skal síggja úl Hesir 
spurnmgar hanga saman


