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VIÐMERKINGAR

DAGSINS MEINING

Valagn ella matur?

Tað liggur á ljóði, at Menasfrágreiðingin verður almannakunngjørd fyrsta dagin. Landsstýrismaðurin í
mentanarmálum skal í næstu viku svara fyrispurningum um hesa frágreiðing.
Tað vit vita um frágreiðingina, sum sigst vera ein hin
fyrsta samfelagsliga árinskanningin í sambandi við
oljuvinnu, er tað, ið varð upplýst á Oljuráðstevnuni í
fjør. Tá løgdu Menasfólk fram partar av frágreiðingini
og varð víst á, at kanningin er gjørd í samstarvi við
Fróðskaparsetrið. Tað er so m.a. hetta samstarv, ið
tingmaðurin vil hava landsstýrismannin at greiða
nærri frá. Hann spyr, um tað er satt, at sáttmáli um
vísindaliga arbeiðið í Menas málinum varð undirskrivað av oljufelag og útlendskari ráðgevandi
fyritøku, uttan at Fróðskaparsetrið var vitandi um tað?
Hann spyr, hvør hevur skrivað ritverkiðog hann spyr,
um tað er rætt, at hetta ritverk- ella partar av tí - er á
so lágum vísindaligum støði, at tað ikki er borðbart?
Nú kann verða spurt, hví ein slík umrøða av einum
máli sum hesum er so áhugaverd, at hon skal viðgerast
á tingi? Ringt er sjálvandi at svara hesum, tá vit ikki
hava sæð frágreiðingina ella fingið allar upplýsingar.
Tí verður áhugavert á hoyra landsstýrismannin.
Men fyri at loysa upp fyri hesum hevur Sosialurin í dag
samrøðu við fyrrverandi leiðaran á tí deildini á
Setrinum, ið hevur havt við kanningina at gera. Hon
sigur tó einki um innihaldið, av góðum grundum, tí
hon er ikki almenn enn. Hinvegin verður greitt frá
handfaringini og mannagongdini í málinum, og tað
skilst, at her er ikki alt so væl frágingið, sum tað átti.
Spurningurin er so, hvussu nógv man vil gera burtur úr
tí. Sjálvandi skal ábyrgd plaserast, har hetta hevur
týdning fyri framtíðar gongdina, men vit mugu ikki
koma hartil, at skjótast skal við skørpum eftir hvørjum
øðrum, hvørja ferð, at mistøk verða gjørd í eini týðandi
tilgongd. Eftir øllum at døma eru mistøk gjørd. Tað
týdningarmesta er at leggja øll kort á borðið og
viðganga hesi mistøk, hvør enn eigur tey. Og so royna
at koma víðari. Granskingin hevur so stóran týdning, at
vit hava ikki loyvi til at leggja hana lamna orsakað av
ávísum mistøkum og skeivum ella manglandi avgerðum.
Tað týdningarmesta má vera at læra av slíkari gongd.
Vit kenna søguna um mistøkini, ið vórðu gjørd á tí
náttúruvísindaliga økinum, men heldur enn at fara út í
eitt eljustríð funnu ymsu partarnir saman í GEM og
fingu har eitt felags forstáilsi fyri, hvussu skuldi farast
víðari fram. Man kann siga, at henda søgu nú
endurtekur seg á tí samfelagsvísindaliga økinum. Og tá
hetta økið hevur ikki minni týdning fyri framtíðina,
mugu vit síggja til at finna eina líknandi loysn sum
hana við GEM. Vónandi kann samrøðan í dag og í
morgin og orðaskiftið á tingi verða brúkt til nakað
konstruktivt , tí brúk er fyri øllum góðum kreftum at
tryggja eina skilagóða gongd. Vit byggja bara land við
at samstarva, við at brúka vit og skil og við at taka í
egnan barm, tá mistøk verða gjørd.
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Marjus Dam

aratos, er løn løgmans eins
og løn hjá alment settum
starvsfólki "munandi bøtt"
tí hon verður prístalsregulerað? Eg spyrji bara.

løgtingsmaður

Mong politisk høvd hava í
langa tíð hugsa sera nógv
og djúpt. Væl hjálpt av
alment løntum embætisfólki.
Valg-róðurin skal fyrireikast, tí hann er í apríl.
Tað ræður um at hava góðan reiðskap. Nú loysingarskútan í Tinganesi er við at
søkka, royna hesir í Tinganesi at nýta eitt heilt nýtt
slag av agni. Sum ikki er
nýtt áður í føroyskum politikki. Antisocialisma sum
agn nyttar ikki longur, eftir
at Fólkaflokkurin hugnar
sær óført í samgongu við
socialistiska Tjóðveldisflokkin. Somuleiðis vita
fólk, at um Fólkaflokkurin
tosar um skattalætta, so eru
tað bert tóm orð.
Nýtt agn - nýggjan krók nýtt mið:
Anfinn, Høgni og Sámal
Petur hava brúkt nýggjastu
telduforritini. Teir hava
funnið eitt gott mið- halda
teir. Pensionistarnar. Fleiri
túsund í tali. Í teir annars
púrt høvdu gloymt. Fíggjarlógina samtyktu teir,
uttan at pensionisturin fekk
eina krónu. Uppskotið um
prístalsregulering av pensiónunum, sum Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin høvdu skotið
upp í samband við fíggjarlógina, feldi loysingarsam-

gongan.
Loysingar-bandin
í
Tinganesi hugsar, at teir,
við at nýta ein stóran loysingarkrók við nógvum agni
á, kunnu lumpa pensionistar at býta á. Flestu
pensionistar eru nevniliga
rættuliga svangir her á
landi. Ríkisfelagsskapurin
eigur alla pensiónina sum
hon er. Nú kuta teir eitt
petti av hesi veiting hjá
ríkisfelagsskapinum - at
nýta sum agn. Loysingarfólkini lata so línuna,
teymin og vandamikla loysingarongulin, ið skal krøkja
tann, íð bítur á.
Tíðindafundur:
8. jan ár 2002 var tíðindafundur hildin. Vanlig prístalsregulering av pensiónunum, ið pensionistar ikki
fingu í samband við játtanina á fíggjarlógini, var á
hesum tíðindafundi var av
fullveldisráðharrum útrópt
at vera "ein munagóð ábót
til pensionistar okkara".
Hvussu lágt kann politiski myndugleikin viðfara
pensionistar okkara? Álv-
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fyri bussferðum til týningarlegurnar hjá nasistunum í
Týsklandi, Tjekkia og Póllandi. Har sleppa tey ungu at
síggja og hoyra um hesi støðini, sum gjørdust víðagitin
fyri sínar ræðuleikar.
Endamálið við ferðunum
er millum annað, at tey ungu,
tá tey koma heim aftur,
gerast virkin í stríðnum móti
nasismu og rasismu.

Loysingarkrókurin:
Tað skal eitt rættiliga stórt
agn til at fjala loysingarkrókin. Hendan ongul, ið
skal nýtast til at sifta lumpaða fongin innum lúnningina, fyri síðan at kryvja.
Eftir mangar loynifundir
eru teir tríggir komnir til ta
niðurstøðu, at um nýggi
loysingarkrókurin verður
fjaldur av 4 agnum, so onki
sæst til krókin. Agnið eigur
pensionisturin sjálvur. Talan er um ríkisfelagsskapsagn - tí man hann fara at
bera til. Stórt er agnið
eisini, 4 ferðir 460 krónur,
um alt gongur eftir ætlan
hjá Landstýrinum.
Lumpilínan:
Lumpilínan við loysingarkróki skal setast 25. apríl.
Línan skal standa til 30.
apríl - valdagin sjálvan.
Man pensionisturin lata
seg lumpa av søkkandi fullveldisskútuni. Tí bítur hann
á, so verður hann tikin
innum og kruvdur fyri síðan at enda á havsins botni.
Fullveldisskiparnir flóta
omaná. Teir hava tryggja
seg - við góðum bjargingarbátum og landsstýrismannapensiónum.
Agn - at lumpa við.
Men er tað ikki skeivt at

Í dag koma trý fólk úr
Norra til Føroya at greiða frá
tí, sum tey hava upplivað á
slíkari ferð til Auschwitz og
aðrar týningarlegur. Ernst
Gran, cand.mag, er virkin í
arbeiðinum hjá Norrønu
feløgunum í Norra og hann
hevur ofta verið við "Hvite
Busser til Auschwitc" sum
ferðaleiðari.
Saman við honum koma
tvær gentur, Anne Caroline
Sandaker og Hanne Kolstad,
sum vóru við "Hvite Busser

lumpa hampafólk - Anfinn
Kallsberg, Sámal Petur &
Høgni?
Hví ofra vælferð og pensionistar fyri loysing.
Minnist til. Pensionistar
eru fólk, ikki fiskur.
Men í okkara landi gongur loysing og lygn hond í
hond. Teir kalla tað taktik!
Ávaring til pensionistar
Tit koma at gerast stóru
taparnir eftir loysingina.
Latið tykkum tí ikki lumpa
av valagni frá fullveldissamgonguni. Teir hugsa als
ikki um tykkara vælferð.
Teir hugsa bert um at loysa.
Minnist til, at í teirra
valagni liggur vandamikli
loysingarkrókurin, ið ger av
við alla vælferð her á landi.
Pensionistar eru hjá loysingarfólki bert eitt mið av
atkvøðum. Um teirra ætlan
eydnast, og tit bíta á, verða
tit bert seldir til hægstbjóðandi.
Tit, pensionistar hava
annað uppiborið enn at vera
offur fyri valagni og krøkt
til avlívs av loysingarongli
frá fullveldisfólki.
Minnist til tað - serliga
siðst í apríl. Tí tá seta loysingarfólk lumpilínuna í
pensionistahópin. Í Sjónvarpi fara teir helst at viðmæla hetta "frálíka" loysingaragn - men teir nevna
onki um loysingarkrókin.
Pensionistar skulu hava
mat - ikki valagn. Tað heldur Sambandsflokkurin.

til Auschwitz" í fjør heyst.
Tey fara at vitja skúlar her
og siga frá um ferðina og
stríðið móti nasismu og rasismu. Eisini fara tey at
royna at vekja áhugan hjá
føroyskum ungdómi fyri
norðurlendskum samstarvi.
Sunnudagin 17. febr. kl.
16.00, hava tey almennan
fund í Norðurlandahúsinum.
Norrøna Felagið í Føroyum
sipar fyri.
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Lýsingar
Freistir:

Tekstlýsingar Størri lýsingar Lýsingartorgið Heilsanir

Týsdagsblaðið
Mikudagsblaðið
Hósdagsblaðið
Fríggjadagsblaðið
Leygardagsblaðið

Mán.kl. 10
Týs. kl. 10
Mik. kl. 10
Hós. kl. 10
Frí. kl. 10

Blaðið verður prentað
mánadag-fríggjadag klokkan 1400

Stødd:
Ein heil síða í Sosialinum er 254 mm breið og 346 mm í hædd. Breiddin á
einum teigi er 39mm og rúmið millum teigarnar er 4mm.

Frí. kl. 15
Mán. kl. 15
Týs. kl. 15
Mik. kl. 15
Hós. kl. 15

Frí. kl. 12
Mán. kl. 12
Týs. kl. 12
Mik. kl. 12
Hós. kl. 12

Frí. kl. 12
Mán. kl. 12
Týs. kl. 12
Mik. kl. 12
Hós. kl. 12

Størri lýsingar, sum nógv arbeiði stendst av, mugu vera inni í góðari tíð og
áðrenn ásettu freistir.
Framíhjápláss má umbiðjast í góðari tíð.

Innsent tilfar
Fult navn skal vera undir innsendum tilfari. Innsendar greinar, har blaðleiðslan ikki er kunnað um bústað og telefonnummar, verða ikki settar í blaðið.
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