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Kvinnur - framtíðin í politikki
Politisku flokkarnir
hava ein felags trupulleika at dragast við.
Tað gongur striltið at
fáa kvinnur at stilla
upp! Talið á kvinnum,
ið bjóða seg fram til
løgtingsval, er tó alsamt vaksandi

Saman við Elisu vóru fleiri aðrar
smágentur millum áhoyrararnar í
Mikladali. Kanska stillar onkur av
teimum upp, tá eini trý valskeið aftrat eru
farin afturum — livst so spyrts

LØGTINGSVAL
Á heimasíðuni hjá Javnstøðunevndini sæst, at talið
á kvinnum, ið bjóða seg
fram til løgtinsvalið er
vaksið úr 9% í 1980 til 23%
í 2004.
Síggja vit burtur frá
Hinum stuttliga flokkinum,
sum bert hevur 6 valevni,
eru
Tjóðveldiskvinnur
fremst við 27%. Aftast
liggja kvinnurnar hjá Sjálvstýrisflokkinum við 15%.
Hyggja vit at valdømunum, liggja Vágar fremst við
30% og Sandoyggin aftast
við 13%.
Tá tað kemur til kynsbýtið, byrjar Hin stuttligi
flokkurin væl. Tey hava
býtt seg kristiliga við 3
kvinnum og 3 monnum.
Undanførslan hjá kvinnum at stilla upp, er oftast, at
tær siga seg ikki hava skil

fyri politikki.
Tað var í 1964, at ein
kvinna; Malla Samuelsen,
fyrstu ferð tók sæti á tingi,
tó bert í eina viku ella tvær.
Onnur kvinna var Karin
Kjølbro, sum var varamaður í nakrar dagar í 1971.
Fyrsta kvinnan, sum fekk
meira støðugt sæti á tingi,
var Jona Hendriksen. Hon
kom sum varamaður fyri

Jákup Lindenskov, ið varð
landsstýrismaður í 1975.
Og á løgtingsvalinum í
1978
eydnaðist
Jonu
Hendriksen og Karin Kjølbro at skriva søgu á Føroya
Løgtingi, við at vera fyrstu
kvinnur, ið vórðu valdar
inn á ting.
Trý tey seinastu valskeiðini vórðu 4 kvinnur valdar á
ting. Bestu umboðan høvdu

Við himmalvendum eygum
lýðir Elisa á,
meðan ein av
kvinnuligu
valevnunum
hevur orðið á
valfundinum,
sum flokkarnir
í Norðoya valdømi skipaðu
fyri í Kalsoynni
leygardagin

kvinnurnar í 1996-98;
tá sótu 6 kvinnur á
tingi.
Við seinasta val
stillaðu 48 kvinnur
upp. Hesaferð stilla
58 kvinnur og 195
menn
upp
til
løgtingsvalið.

Eyðun Elttør, landsstýrismaður:

ChevronTexaco skal vera vælkomið
Eyðun Elttør, landsstýrismaður: – Ver vælkomið
ChevronTexaco

2. ÚTBJÓÐING
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Í farnu viku boðaði ein av
stjórunum í risastóra amerikanska oljufelagnum
ChevronTexaco frá, at
leiting eftir olju og gassi á
føroyska landgrunninum
stendur ovarliga í teirra
arbeiðsskrá komandi árini.
Felagið ætlar sær at vera
við til at bjóða í 2. útbjóðing á landgrunninum. Hetta
hóvar Eyðun Elttør, landsstýrismanni í oljumálum
sera væl. –ChevronTexaco
skal vera vælkomið til Føroyar við síni stóru vitan og
ekspertisu at hjálpa okkum
at finna, hvar olja og gass
liggur fjalt í okkara undirgrund. Tað kann bert gagna
eini 2. útbjóðing, at eitt so
stórt felag sum ChevronTexaco eisini vil vera við í
leitingini á landgrunninum
sigur landsstýrismaðurin,
sum eisini vónar, at tað fer
at bera til at gjøgnumføra
útbjóðingina sum ætlað
uttan mun til valið
komandi.
Eyðun Elttør heldur tað
eisini vera áhugavert og
gott at fáa eitt felag inn á
Føroyaøkið, sum er so
virkið á øllum Atlantsmótinum og her ikki minst í
grannalagnum tvs. í økin-

Valkvøld á
Platform
Politisku ungmannafeløgini fara
fríggjakvøldið í
Platform at stríðast
um ungu veljararnar
VALKVØLD

Javnaðarcafé í
Bládýpinum

um vestan fyri Hetland. –
Tað er sera hugaligt at
hoyra, at eitt so stórt oljufelag hevur valt sær Atlantsmótið sum eitt av
sínum kjarnuøkjum. At felagið hevur í umbúnað at
bora ein brunn beint við
markið longu í summar og
at onkur av feløgunum,
sum eru virkin á okkara
landgrunni, verða við í tí
boringini, sum skilst, eru
eisini sera góð tíðindi fyri

okkum. Tí tann vitan tú fær
beint hinumegin markið
kann vera gullverd fyri
okkum, tá vit skulu til at
bjóða út øki, sum kanska

fara at liggja nærhendis
heldur landsstýrismaðurin.

Meira veljarakanning
Hvussu og hvar flyta veljararnir milllum flokkarnar
Lesið Sosialin hósdagin

Nú tað veruliga stundar
til val og valstríðið er í
hæddini, skipar Suðurstreymoyar Javnaðarfelag fyri politiskum café
kvøldum í Bládýpinum í
Dr.
Jakobsensgøtu.
Kvøldini eru skipað
sum evniskvøld.
Mikukvøldið er evni
uppskotið hjá Javnaðarflokkinum um Tjóðskaparliga semju í sjálvstýrismálinum. Caféin byrjar
mikukvøldið klokkan
20, og tað verður Helena
Dam á Neystabø, sum
skipar fyri.

Dansistaðið, Platform,
skipar fríggjakvøldið
fyri politiskum kvøldi.
Ungmannafeløgini hjá
Fólkaflokkinum, Sambandsflokkinum, Javnaðarflokkinum, Sjálvstýrisflokkinum
og
Tjóðveldisflokkinum
fara frá klokkan 22
fríggjakvøldið.
Ungmannafeløgini fáa
stutt skotbrá, tí tey fáa
bert 2 X 1 min at greiða
frá sínum boðskapi.
Hetta er gjørt fyri at fáa
ein so stuttligan og beinraknan boðskap sum
gjørligt. Platform boðar
frá, at tað er strangt 18
ára aldursmark og ein
kann bert ogna sær atgongumerki við at
venda sær til ungmannafeløgini.

