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Mugu fáa betri samstarv
í lag við Javnaðarflokkin
- Tað n yttar ikki
a t sambandsflokknrin kapslur
seg inni f spum inginum utti ríkisfelagsskapin. Tí
er tað neyðugt at
fá a tættari samstarv við hinar
andstøðuflokkartuir nm tað, sum
flokkam ir eru felags um

og vetjumálini ber altíð til
at tosa um.
-Kunnu javnaðartlokkur
m og sambandsflokkurin
semjast um Føtoya stoitu i
ríkinum. skal so lítið til. áðrenn meiriluti fæst. sigur
Jákup Joensen.
Hann helt eisini, at tá ið
fullveldismálið kemur fyri
á fólkatingi, eígur sambandsflokkurin at gera hvat
hann kann fyri at fáa síni
sjónarmið fram.
- Og vit besti mátin hjá
sambandsflokkinum at ávirka úrslitið av viðgerðini
í fólkatinginum. er ígjøgnum Jóannes Fidesgaard.
Ein annar sambandsmaður, Sofus Strøm, helt, at
hetta Ijóðaði ógvuliga skilagott.
- Hetta kann verða við til
at grava eina grøv fyri fullveldisætlanini hjá samgonguni.
-T í so er skjótt at hugsa
sær. at satngongan noyðist
at koma til cina samda andstoðu cftir stuðuli fyri fullveldisætlanini. segði Sofus
Strøm.

Ákl B ertholdsen

Ongín møguleiki

- Einsamallir koma vil
ongan veg. Tí er tað neyðugt at táa aðrar flokkar at
laka unđir við okkum.
Hetta var boðskapurin fni
Eđmundi Joensen. formanni
sambandstlokksins til fólk
á fundmum. sum sambandsflokkurin hevði i Suðuroynni triggjakvoldið.
Fleirt a\ toppmum í sambandstlokkmum vóru komin til Suðuroyar at greiða
tra. hvussu sambandstlokkunn kundi hugsað sær at
viðurskiftini linillum Danmark og Føroyar verða
skipað i framtiðim
Sjálvt uppskotið er væl
viðgjort i tjolmiðlunum. so
tað skulu vit ikki troytta les-

Eirt sindur av fólki heviti leittii) strr á sumbtmdsfund í SuAuroynni frígfjakvøldii). atfáa meiri at vita iim nýskipanaruppskotii) hjd sambandsýlokkinum, umframt at tosa um onnur nuil. sum eru uppi í dagsins politikki, eitt nú oljuvinnu.
aran við einaferð affurat.
Men í stuttum kann tað
ikki koma óvart á nakran.
at rikisfelagsskapurin skal
varðveitast. tí tað heldur
tlokkunn gevur foroyingum
bestu trygdina og bestu
moguleikamar í framtíðini.
tí so eru ikki bara hurðamar
til Danmark opnar. men eisini hurðarrnar til tað velduga ES samveldið standa

víðopnar fyri okkutn. við
teimum moguleikum. tað
ber f sær.
Samstundis skulu foroyingar hava felags kongshús.
gjaldoyra. grundlóg. verjumál. uttanríkismál og rættarskipan við danir.
T æ tta ri s a m s t a r v við
ja v n a ð a rf lo k k in

I kjakmum aftaná íramlog-

una hjá tloksformanninum
vísti Jákup Jænsen. fyrrverandi logtingsmaður á. at
tað nvttaði onki. um sambandstlokkurin kapslaði seg
inni við sínum uppskotið.
Og hann helt. at sambandstlokkurin átti at leggja
storri dent á at samstarva
við javnaðartlokkin um tað.
sum báðir flokkamir vóru
felags um.

- Báðir flokkarnir vilja
varðveita ríkisfelagsskapin.
Og skal ríkisfelagsskapurin varðveitast. er neyvan
nakar ivi um, at vit skulu
hava felags kongshús, gjaldoyra og gmndlóg.
- Hini trý málsøkini í tí
sekskantinum. sum sambandsflokkurin sigur skal
halda ríkinum saman. uttanrikismálini. rættarskipanin

Hinvegin helt Flemming
Mikkel sen, løgtingsmaður,
ikki. at tað var serliga sannlíkt at tað fór at renna santan
ímillum sambandsflokkin
og javnaðarflokkin.
-Eftir løgtingsvalið vildi
javnaðarflokkurin sleppa
innast á botn í ftillveldislandsstýrinum. Men eftir
stórt trýst kunng jordi javnaðartlokkurin so at enda. at
hann ger onga semju. sum
ber í sær, at Føroyar fara úr
ríkisfelagsskapinum.
-Tað. sum frættist frá
javnaðarflokkinum er so ørkymlandi at tað er sera trupult at rokna út. hvar hann
stendur í fullvcldismálinum.
sigur Flemming Mikkelsen.

Rúkandi ósamd Eiga at leggja oljuhavn í Suðuroy
um fíggjarlógina
Á
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- Tað er djúp ósemja í
samgonguni um fíggjartógina fyri komandi ár.
Hetta kundu teir báðir
fíggjarnevndarlim irnir
hjá sambandsflokkinum.
Flemmmg Mikkelsen og
Lisbeth Petersen, avdúka
á fundi fyri suðuroyingum fríggjakvoldið.
Tey kundu íkki utgreina
hetta i smálutir imeðan
málið var til viðgerðar.
Men tey vístu á, at ósemjan ímillum samgonguflokkarnar er so
stór, at nú er tað greitt fyri
ollum. at tað er eina og
aleina
fullveldismálið
sum heldur samgonguni
saman.
Tey søgdu. at talan er
um ósemju um grundleggjandi mál. eitt nú
heilsumáJ, sum fara at
raka hvønn einasta føroying sera meint.
Tey hildu, at samgongan stórliga hevði undirmett uppgávuna at effekt-

ivisera og rationalisera ymisk málsøki. eitt nú
heilsuverkið.
Og tey hildu eisini, at
samgongan hevði nú verið noydd at ásanna, at tað
var ikki so lætt. sum tey
kanska høvdu hildið.
Tey bæði sambandsfólkini í fíggjamevndini
siga eisini, at tey fara at
skjóta upp at hækka pensjónimar.
-Okkara endamál er. at
pensjónimar her á landi
skulu vera á hædd við tær
í grannalondunum. Men
áðrenn vit seta tal á okkara uppskot. er tað neyðugt at faa greiði á ætlanini
hjá landsstýrinum at
hækka pensjonimar og
um vit yvirhøvur kunnu
taka undir við teirri ætlanini. Annars fer flokkurin
m.a. at skjóta upp. at játtanin til vegakervið í Suðuroy verður hækkað.
Men ætlanm er at gera
alt hetta innan karmamar.
sum em lagdir. at fíggjarlógin skal ikki hækka.

Suðunivingar vilja hava sambandsflokkin at taka politiska avgeri) um. hvar oljuhavnir
skuiu verfla. men tai) vil hann ikki Her siga Edmund Joensen og Jdkup Joensen og práta
Á
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Á fundinum hjá sambandsflokkinum í Suðuroynni,
vildi Alfred Olsen. løgtingsmaður hava at vita frá fundarfólkinum, hvønn týdning
tey hildu. at tað hevði fyri
Suðuroynna at ein oljuútgerðarhavn verður í Suður-

oynni.
Alfred Olsen er limur í
vinunevndini, sum nú fer at
vigera uppskotið um útbjóði ngammfarið.
Og tað fekk hann eisini
at vita frá fólki.
Hann fekk at vita, at oljuvinnan fór at verða spurningurin um lív ella deyð fyri

Suðuroynna.
Eitt nú segði Dia Poulsen,
at oljuvinnan fór ikki bara
at bjarga Suðuroynni. hon
fór eisini at bjarga Sandoynni. Fyrr var heilt vanligt,
at sandoyingar komu til
Suðuroyar at arbeiða. tí tað
er so stutt ímillum. Og verður oljuvinnan løgd í Suður-

oynni. fer sama mynstur at
taka seg uppaftur, segði
verkfrøðingurin úr Vági.
Hann helt, at tað var
neyðugt. at politisk avgerð
varð tikin um. hvar oljuhavnin skuldi vera, tí annars
koma vit onga leið.
Kaj Meyer helt, at kemur
oluvinnan ikki í Suðuroynni. er óneyðugt at tosa
um nakað annað. tí tlskiflotin er á veg av oynni,
hagar kapitalurín cr.
Eisini Sofus Strøm helt.
at tað var neyðugt at sambandsflokkurin markeraði
seg til frama fyri Suðuroy í
oljumálinum.
Suðuroyar Oljuvinnuráð
hevur spurt allar flokkamar,
hvøija støðu teir hava til, ein
ein oljuhavn verður løgd í
Suðuroynni.
-S a m b a n d s flo k k u rin
hevur svarað, at politisk avgerð eigur ikki at vera tikin
um, hvar oljuhavnin skal
vera. sigur Alfred Olsen.
- Tað skal vinnan sjálv
finna útav. Men velur vinnan at reka sítt virksemi útfrá
Suðuroynni. skal hon fáa
fullan stuðul til tað frá sambandsflokkinum, segði løgtingsmaðurín.

