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Hvat nyttar tað, at kjølurin
er privatur, tá ið brúgvin er
almenn?
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Politiska valdið skal gera karmar til vinnuna. Greitt mark má vera millum politiskt vald og
vinnuna. Afturhaldið rópar og skríggjar um at brúka almennar pengar at stýra vinnuni
við. Men almennur studningur hevur ongantíð virkað, sum ætlað. Heldur enn at skapa
framburð og trivnað, er afturgongd og ómegd komin burtur úr.
“Vinnan má fáa almennar
pengar!”, rópar Afturhaldið. Ella
stendur deyðin í durunum. Uttan
almennan studning kann vinnan
ikki yvirliva.
Soleiðis hevur jamrandi
Afturhaldið leikað í síðani landið
kom úr kreppuni. Í bestu
uppgangstíðum mátti vinnan fáa
almennar
pengar,
segði
Afturhaldið.
Um vinnan ikki sjálv skal
sleppa at klára seg í góðum
tíðum, hvussu skal tað so vera í
ringum?
(LQNLO
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Føroyingar hava ringar royndir
av vinnustudningi. Fyri tíggju
árum síðani var landið í einari
verri kreppu, enn nakað land í

nakrantíð.
vesturheiminum
almennur
Orsøkin
var
vinnustudningur.
Eitt er einaferð at hava gjørt
eitt mistak. Nakað annað er ikki
at læra av tí.
Um man ikki vil læra av sínum
mistøkum, enntá sínum størstu
mistøkum, hvussu skal man klára
at stýra einum landi?
Tann einasta grundin til at
Føroya land kom burtur úr
kreppuni, er at vinnustudningurin
helt uppat.
Og tann einasta grundin til at
framgongdin helt fram í nøkur ár
er, at vinnan er sloppin at klára
seg sjálv.
Politikkarar duga ikki at
stýra vinnuni! Men Afturhaldið
vil sleppa at stýra henni. Lítil

framburður hevði verið her á landi,
um Løgtingið stýrdi vinnuni.
Nú verður skjótt løgtingsval. Og
Føroya fólk – landsins hægsti
myndugleiki – skal taka avgera um
vinnan skal koyrast á heysin av
okkara politikkarum. Ella um vinnan
skal sleppa at klára seg sjálv
innanfyri galdandi karmar. Karmar,
sum Løgtingið ásetur.
Ein spurningur um framhald ella
afturhald. Fortíð ella framtíð.
Vit hava ringar royndir av
studningsvinnu. Men góðar royndir
av studningsfríari vinnu.
Uttan
studning
hevur
framburður verið í landinum. Og
SOLEIÐIS kunnu vit halda áfram.
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Vit búgva og liva í Føroyum.
Hesar eru tær fortreytir, sum vit
mugu laga okkum eftir.
Fyrimunir og vansar eru
við øllum. Trupulleikar kunnu
vendast til fyrimunir, um rætt
verður borðið at. Tað er ein
spurningur um at laga seg eftir
umtøðunum.
Fyri at trívast í einum landi
- einumhvørjum landi - má
man laga seg eftir galdandi
umstøðunum. Sjálvandi kann
man hava eina ávísa ávirkan á
galdandi umstøður. Men mark
er fyri hvussu nógv man fær
gjørt við tað.
Íslendingar hava lagað seg
Teir
eftir
umstøðunum.
framleiða streym úr hitanum í
undirgrundini.
Henda
møguleikan hava vit ikki í
Føroyum og tí mugu vit bara
finna okkum í.
liggja
í
Føroyar
Norðuratlantshavi. Vit tosa
føroyskt og okkara grannar tosa
í høvuðsheitum norðurlendskt
og enskt. Og vit læra framvegis
týskt í fólkaskúlanum.
Hví? Tí at Danmark hevur
mark við Týskland. Her hava
vit lagað okkum eftir donskum
umstøðum, ikki føroyskum.
Skulu vit trívast og skal
veruligur framburður vera her
á landi, er neyðugt at vit laga
okkum eftir teimum umstøðum,
sum her eru galdandi.
Tá síggja vit, hvussu væl vit
kunnu klára okkum sjálv.
Tað snýr seg bara um viljan.
8QJD7MyêYHOGLê 

Vinnustudningur hjálpir ikki uppá kappingarførið. Eru
umstøðurnar í lagi, so standa studningsfríar fyritøkur nógv
sterkari enn fyritøkur, sum fáa studning. Vinnustudningur
er beinleiðis skaðiligur fyri vinnuna.
"Ilt er at svimja við evru í sterti."

Tað er uppgávan hjá almennu
at
gera
myndugleikunum
karmar til vinnuna. Ikki at
stýra henni. Greitt mark má
vera millum politikk og vinnulív.
er
Evropasamveldið
studningsveldi burtur av. Har er
studningur til allar kíkar, heilt
uppundir
angar.
Rakstrarstudningur, 0-stilling av
farmagóðsi, gjaldførisstudningur,
kappingarstudningur,
farmastudningur og alt møguligt annað.
Hetta
hevur
kvalt
hjá
virkjum,
ið
kappingarførið
kappast við tey føroysku.
Hevur tú eitt virki innan ES,
snýr tað seg um at kenna og brúka
tær studningsskipanir, sum er
galdandi. Tað snýr seg ikki um
fáa virkið at virka og at klára
seg í kapping við onnur virkir.
Tí er kappingarførið hjá
virkjum í ES ikki nær til so gott
sum
hjá
kappingarførið
føroyskum virkjum.
Endamálið við einum virki er
at vinna pening. Er tað lættari hjá
einum virki at vinna pening
gjøgnum studningsskipanir enn
at kappast við aðrar, so rýkur
kappingarførið.
Virkir í Evropasamveldinum
brúka heldur rættarskipanina til

at steðga føroyskum virkjum. Tí
tær hava ongan livandi kjans, at
klára seg ímóti teimum føroysku
studningsfríu virkjunum í fríari
kapping.
Løgtingsvalið 20. januar verður
eitt val millum studning og
kappingarføri. Skulu føroysk virkir
sjálv sleppa at klára seg innanfyri
karmar, sum løgtingið ásetur? Ella
skulu føroysk virkir oyðileggjast
við almennum studningi?
Afturhaldið vil sleppa at lata
almennan
studning.
vilja
gera
Framburðskreftirnar
karmar til vinnulívið, so tað kann
klára seg sjálvt.
Vit hava ringar royndir av
almennum studningi. Og vit hava
serstakliga góðar royndir av
studningafríari vinnu.
Minnist til tað 20. januar.
MDQXDU

eitt val millum
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"Blokkurin er vorðin 366 milliónur lættari at bera."
Framhaldið

%ORNNXULQVNHUGXU
PLOOLyQLUNUyQXU
Sjáldan hevur Afturhaldið skríggjað so nógv, sum tá blokkurin varð skerdur við einum
triðingi. Men viljin hjá fólkinum er greiður. Blokkurin skal ikki vaksa aftur. Eitt framstig
er hent og eingin vil aftur, nú framstigið er gjørt.
“Tað ber ikki til, himmalin
rópti
dettir
á
okkum!”
av
øllum
alvi,
tá
Afturhaldið
blokkurin skuldi skerjast. “Vit
kunnu ikki, vit røkka ikki, vit
orka ikki”, øll hesi tingini aftur
og aftur, tá yvirskot í
landskassanum skuldi brúkast
til at gera Føroyar minnið
heftar av útlendskum pengum.
Men himmalin datt ikki. Vit
eru framvegis her. Enn einaferð
er tað prógvað, at vit væl kunnu
klára okkum sjálv.
Føroyingar eru ikki býttari
enn onnur fólk. Vit klára at
standa. Og vit klára at ganga.
Afturhaldið hevði ikki rætt.
Spurningurin um vælferð er
nú meira ein spurningur um at
velja rættan flokk , heldur enn
at bíða eftir útlendskum
pengum.

Pengar eru ikki vælferð!
Skulu
Føroyar
vera
eitt
,
so
mugu
vælferðarsamfelag
føroyingar velja ein flokk, sum
vil tað sama.
Pengar eru heldur ikki
fólkaræði! Afturhaldið sigur aftur
og aftur, at fólkaræði bara kann
vera í Føroyum, um føroyingar
fáa útlendskar pengar.
Fólkaræði merkir, at ræðið
liggur hjá fólkinum. Fólkaræði
hevur tí einki við pengar at gera.
Heldur tvørtúrímóti.
Við
minni
útlendskum
pengum er tað upp til politiska
at
myndugleikan
raðfesta,
heldur enn at sita og býta
útlendskar pengar út.
Afturhaldið hevur sagt, at
blokkurin ikki skal vaksa aftur.
Júst sum fólkið vil.
Men nú sigur Afturhaldið tað
mótsætta . Blokkurin skal vaksa

aftur.
Hann
skal
prístalsvøkstrinum,
Afturhaldið.

fylgja
sigur
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Stuðul til vinnuna er skaðiligur.
Stuðul til eitt heilt land er eisini
skaðiligur.
Grønland fær ein blokk uppá
tríggjar milliardir krónur! Men
Grønland er ikki betri fyri enn
Føroyar. Tvørturímóti.
Blokkurin
er
ein
falskur
tryggleiki. Afturhaldið tosar aftur
og aftur um hvussu trygt tað er, ikki
at hava fullveldi.
Men royndirnar vísa nakað
annað. Yvirvaldið var eingin
tryggleiki, tá tað kom til stykkis.
Royndirnar vísa eisini, at allur
framburður her á landi er hendur,
tá sjálvstýriskreftirnar hava sigrað
í Afturhaldinum.
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Hetta eru myndir frá fyrstu Free Føroyar-konsertini, sum var 20. apríl 2001. Eftir at táverandi løgmaður,
Anfinn Kalsberg avlýsti fólkaatkvøðuna um sjálvstýristilgongdina fór Unga Tjóðveldið og Tónleikarar
fyri Loysing í gongd við nakrar konsertir fyri at stuðla fullveldistilgongdini.
Hesir bólkar spældu til fyrstu konsertina: Clickhaze, Hvørvisjón, Happy?, Teir, Marigold, Krit, Týr, 200,
Side Effect og Diatribes.
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V ilt tú 1 hana, ella vilt tú vita meir um Unga Tjóðveldið ?
)DUVRLQQiVSLOGXUQìJJMX 
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