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VIÐMERKINGAR

DAGSINS MEINING

Fyrispurningur til Jóannes Eidesgaard
Christian M. Poulsen

Fólkaflokkurin er ein bólkur av einstaklingum, ið
tykjast ganga í hvør sína ætt í nógvum málum. Tað
tykist, sum um tað at ríða á tveimum hestum skal
geva tvífalt so nógvar atkvøður til valið.
Vit kenna almennu linjuna hjá Fólkaflokkinum um,
at marknaðarkreftirnar skulu ráða o.s.fr. Vit hava
eisini sæð orðingar um “í kapping við aðrar”, men tá
til stykkis kemur, so er Fólkaflokkurin ein flokkur,
ið langt frá altíð fylgir sínum egnu litføgru
sloganum. Tíbetur tað vil onkur siga, tí marknaðurin
klárar verri enn so alt. Fiskivinnupolitikkurin er eitt
dømi, har Fólkaflokkurin bert vil lata marknaðarkreftirnar ráða helvtini. Teir halda tað er í lagi, at
selja fyri vinning, men tað, at skula keypa og betala
fyri tað, ið verður selt, tað tykist flokkurin hava eitt
meira avslappað forhold til.

Setti fyri kortum fram ein
spurning um olju/undirgrundina til formenninar í
politisku flokkunum ella til
tey, ið høvdu hug at svara.
Hevði í veruleikanum
ikki væntað at fingið svar
frá nøkrum av politisku
formonnunum, tí tað kundi
jú fingið veljararnar at
ørkymlast beint undan vali,
hevði tó vóna, at onkur
gjørdi spurningin greiðari
fyri mær.

Eyðgunn Samuelsen

Vit kunnu hyggja at fullveldismálinum. Summir av
toppkandidatunum í Fólkaflokkinum heita á fólk um
at stuðla fullveldistilgongdini við at atkvøða fyri
sær, meðan onnur Fólkafloksvalevni tosa um
samveldissáttmála ella tílíkt. Hvat vil flokkurin? Er
tað soleiðis, at politikkur floksins verður defineraður alt eftir hvør kemur inn? Hvat siga Fólkafloksveljarar í Vágum til at Poul Michelsen fiskar
atkvøður í Suðurstreymi við at fullveldistilgongdin
skal stuðlast?

Javnaðarflokkurin ferð ikki
at góðtaka, at útjaðarin
framhaldandi dragnar og
ikki fær sín lut í samfelagsmenningini.
Vit
mugu síggja allar Føroyar
sum eina heild, hugsa í
økjum og hvussu vit menna
tey einstøku økini. Tí vit
vilja ikki, at kommunur
skulu noyðast at leggja
saman, samstundis sum tað

Vónandi hevur Fólkaflokkurin sæð skriftina á
vegginum og innsær, at ein loysn á ríkisrættarliga
spuringinum má finnast saman við 2 øðrum stórum
flokkum. Loysnin má liggja í ABC ella ACE. Tað
tykist tíverri sum, at E hevur læst seg fastan í, at
samtyktin um sjálvstýri Føroya fólks skal standa
óbroytt. Er hetta støðan, ja so er ikki nógv at velja í.
Skuldi tað óvæntaða hent, at samgongan varðveitti
meirilutan, so eigur Fólkaflokkurin greitt at melda
út áðrenn valið, um hann stendur aftanfyri fullveldispolitikkin hjá E – og ikki minst, um hann
tekur undir við undarligu framferð Tjóðveldisfloksins á Fólkatingi, ið neyvan bøtir um nakað
samstarvsklima millum Landstýrið og donsku
stjórnina.
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lóggevandi førleikan?
Góði Jóannes, veit, at tú
hevur nógv um at vera í
hesum døgum, men hevði
tú ikki kunna sett eina løtu
av og svara mær og helst
nógvum føroyingum úr
øllum flokkum, hvussu
hettar hongur saman? Eiga
vit oljuna, sjálvt um vit ikki
eiga undirgrundina?
Hetta kann alt kannast
nærri á:
http://www.folketinget.dk/s
amling/20001/spor_sv/S17
99.htm

Útjaðari og miðøki - einar heilar Føroyar

Tað er altíð eitt keðiligt eyðkenni, um flokkar hava
tvær støður til mál, og eisini má tað sigast at verða
óheppið at hava eitt avslappað forhold til sína egnu
ideologi.

Nú er eingin loyna, at individualisma altíð hevur
eyðkent Fólkaflokkin, men alt má hava eitt mark.
Tað kann ikki verða meiningin, at flokkurin gerst
ein valsamgonga millum einkultpersónar, ið flaksa í
hvør sína ætt.

Jóannes Eidesgaard nertir tó við spurningin í Sosialinum 20.04.02, har
hann sigur:"Sjálvandi er
oljan okkara." Víðari sigur

Jóannes, at slatur gongur
um, at m.a. Javnaðarflokkurin ætlar at geva dønum
undirgrundina aftur.
Kanst tú geva nakað, tú
ikki eigur?
Ella skal tað ikki takast
fyri fult, tá Frank Jensen,
løgmálaráðharri í fólkatinginum sigur, at føroyingar ongantíð kunnu fáa
ognarrættin til undirgrundina, (Spm. nr. S 1799
svarað 14.3.2001), men við
"Råstofaftalen" bert hava
tann umsitingarliga og

Valevni fyri Javnaðarflokkin
í Norðoyggjum

er okkum greitt, at tað
skulu størri eindir til at
nøkta tann tørv á tænastum
og skapa tann trivnað ið
nútíðarborgarin krevur.
Tað verður neyðugt við

ávísum útboði av førleikakrevjandi størvum uttanfyri
meginøki. Tískil skulu almennir stovnar og fyrisitingar eisini leggjast
uttanfyri miðøkið. Hetta
kann lætliga gerast við
teimum samskiftismøguleikum ið vit hava í dag.
Men framvegis verða góðir
samferðslumøguleikar fyritreyt fyri øllum trivnaðinum. Tí vil Javnaðarflokkurin eisini at norðoyatunnilin skal gerast í hesum
valskeiðið.
Til tess at stuðla undir

eina skilagóða økismenning skulu allar kommunur
gera lokalplanir fyri lendisnýtslu o.ø, so at lokalar
byggiætlanir og útbyggingarætlanir fyri økini og alt
landið kunnu samskipast í
eina landsætlan, eina heildarætlan fyri alt Føroyar.
Javnaðarflokkurin vil
virka fyri at settur verður
landsstýrismaður
við
ábyrgd av innlendismálum
sum er økismenning, útoyggjapolitikkur, kommunalpolitikkur og lógarmál.
Eydgunn@post.olivant.fo

kann tað eisini føra til ES.
Missa vit m.a. stabila
gjaldoyrað og reyða passið,
tí føroyingar loysa í tí naivu
trúgv, at allir fyrimunirnir
við ríkisfelagsskapinum
halda fram pr. Automatikk,
so kann man gerast noyddur til at søkja um ES
limaskap av neyð.

vit standa í ES, so hava vit
mist møguleikan at ávirka
vinnuligu karmarnar í
Føroyum og meira álvarsligt verða vit partur av ES
fiskivinnupolitikkinum, ið
stendur sum alt annað enn
ein fyrimynd. Tá verður tað
ES sum forhandlar við
russarar og kanadiarar og
ikki Føroya Landstýri tosið tá um frælsi!
Vandin við føroyskum
ES limaskapi liggur løgið
nokk bæði í Sambands- og
Tjóðveldisflokkinum.
Ert tú ímóti ES limaskapi, so vel Javnaðarflokkin 30 apríl

ES-karið
Thomas Arabo

valevni Javnaðarfloksins í
Suðurstreymoy
ES er eitt vandamikið kar at
detta í. Tað eru tveir mátar,
vit kunnu detta í hetta kar.
Ein flokkur í Føroyum
hevur alment boðað frá, at
hann er fyri ES limaskapi,
og tað er Sambandsflokkurin. Vit eru í tí hepnu
støðu í dag, at vit hava eitt
stabilt gjaldoyra og nakrar
fyrimunir, ið annars bert
fylgja við ES limaskapi, tí
vit eru í ríkisfelagsskapi
við Danmark. Hesir fyrimunir hava vit, hóast vit

Ítróttur:
Jákup Mørk jakup@sosialurin.fo
Myndamenn:
Jens Kristian Vang jensk@sosialurin.fo
Álvur Haraldsen alvur@sosialurin.fo
Sosialurin í Norðoyggjum:
Postsmoga 231
Nólsoyar Pálsgøta 1
700 Klaksvík
tel. 458686 fax 458687
e-post: klaksvik@sosialurin.fo
Uppseting/prent:
Uppseting: Hestprent
Prent: Prentmiðstøðin
Útgevari:
Sp/f Sosialurin

sleppa frá vandunum við
ES, sosum felags fiskivinnupolitikk og ráevnispolitikk.
Ein loysing á leistum
kann føra til ES
Um vit loypa á leistum og
loysa í óðum verkum, so

Í ES fáa vit einki at siga tosið tá um frælsi!
Í ES fáa vit einki at siga, tí
ES parlamentarikarir verða
býttir eftir fólkatalinum, og
ein ES kommisær fáa vit
heldur ikki við knapt
50,000 sálum. Tann dagin
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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.
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Størri lýsingar, sum nógv arbeiði stendst av, mugu vera inni í góðari tíð og
áðrenn ásettu freistir.
Framíhjápláss má umbiðjast í góðari tíð.
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