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Afturhaldið sigur, at Føroyar hava fólkaræði. Men so er ikki. Fullveldi er fyritreyt fyri
fólkaræði. Skal føroyskt fólkaræði skipast, er neyðugt at taka fullveldi fyrst.
Fólkaræði merkir, at ræðið
liggur hjá fólkinum. Fólkið
sjálvt stýrir sínum egna landi.
Føroyingar ráða ikki í
Føroya landi. Ræðið liggur í
øðrum landi. Tað hevur tað
gjørt í 969 ár. Ræðið liggur í
Danmark.
Afturhaldið
sigur,
at
fólkaræði er í Føroyum. Vit
hava okkara fólkavalda løgting.
Jú, víst er tað, Løgtingið er
fólkavalt.
Men løgtingið kann verða
sett til viks til eina og hvørja tíð.
Og tað er ofta komið fyri.

Løgtingið hevur einki at siga,
tá
ið
tað
kemur
til
skarpskerðingar. Heimastýrið
kann setast til síðis ella leggjast
niður við einum pennastroki.
Tað er hent aðrastaðni og tað
kann henda her.
Men tað ber til at skipa
føroyskt
fólkaræði
um
føroyingar
saman.
standa
Heimastýrið gevur onga trygd.
Fyri at skipa føroyskt
fólkaræði mugu vit taka loysing
Eftir hetta skipa vit eitt
fólkaræðisligt fullveldi. Ikki fyrr

enn tá hava føroyingar fingið
fólkaræði.
Men
fyrst
mugu
broytingarhugaðar kreftir framat
landsins leiðslu. Velja føroyingar
Afturhaldið í Løgtingið, so fáa
føroyingar afturhald og ikki
fólkaræði.
Løgtingsvalið 20. januar verður
eitt val millum yvirvald og
fólkaræði.
Avgerðin liggur í tínum
hondum. Vel tað, tú vilt hava.
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varð
Føroyskt fólkaræði
niðurlagt í 1035 og ræðið flutt
av landinum.
Undir krígnum máttu
føroyingar klára seg sjálvir.
Men í 1946 var prógvað, at
Yvirvaldið og Afturhaldið
ikki
virdu
føroyska
fólkaviljan.
Vit fingu heimastýri ímóti
okkara ynskjum og hava
bagsast við tað síðani.
Vit hava onga ávirkan á
uttanríkis- og verjumál.
Vit fáa ongar upplýsingar
frá fíggjareftirlitinum.
Vit sleppa ikki at taka lut í
altjóða samstarvi á jøvnum
føti við onnur lond.
Vit sleppa ikki at taka lut í
altjóða kappingum í t.d.
ítrótti og tónleiki.
Vit sleppa ikki at vera við
har, ið tað telur.
Men alt hetta kann broytast til
tað betra.
Alt kann vendast til
okkara fyrimun.
komandi
Løgtingsvalið
kann broyta alt.
Vit klára okkum sum
onnur lond, um vit vilja.
Vit skulu bara reisa
okkum og fara til gongu.
Tað snýr seg bara um
viljan.
8QJD7MyêYHOGLê 

Føroyingar kunnu, um teir vilja, skipa eina egna republikk.
Møguleikin er til staðar, men spurningurin er bara hvat
man vil. Við hvørt sær tað út, sum at fólk bara vilja aftur í
80-ini.
Gudinnan Republica.
Republikk merkir at
valdið skal aftur til
fólkið. Men fyrst
mugu vit loysa.
Og eftir loysingina
verður fólkaræði.

Føroyingar hava rætt til at
skipa eina egna republikk. Tað
hava vit, tí vit eru serstøk tjóð.
Og tey tjóðarrættindi , sum vit
hava, mugu vit halda fast við.
Skulu vit hava veruligt
fólkaræði mugu vit skipa
okkum sum fullveldisríki. Og
ein tann besta stýrisskipanin
yvirhøvur er ein republikk.
Fólkið velur umboð á ting at
gera lógir. Og fólkið velur sjálvt
sín egna landshøvding ella
forseta, sum setir lógir í gildi.
Ein nógv meira gjøgnumskygd
skipan, enn vit hava nú.
Men skulu føroyingar skipa
fólkaræði , so má tað ganga
fólkaræðisliga fyri seg. Fólkið
má vilja tað.
20. januar 2004 verður
løgtingsval. Fólkið velur umboð
á sítt tjóðarting. Og hetta valið
fer at hava sína avgjørdu
ávirkan á hvørja leið vit nú fara.
Framfúsar broytingarkreftir
vilja seta fólkaræði í gildi í
Føroya landi.

vil
nakað
Afturhaldið
hevur
annað.
Afturhaldið
boðað frá, at allar vinnur skulu
fáa studning. Vit skulu aftur í
80-ini.
vil
geva
Afturhaldið
kapitalistum virðisløn afturfyri
at hava høgar prísir.
vil
geva
Afturhaldið
spekulantum virðisløn fyri at
virkið hjá teimum ikki klárar
seg.
Afturhaldið vil geva nøkrum
fáum almennar pengar, pengar
hjá okkum øllum.
Afturhaldið vil taka frá
teimum fátækastu og geva
teimum ríkastu.
Og hetta rópar Afturhaldið
samhaldsfesti.
Komandi løgtingsvalið er tí
rættiliga
týdningarmikið.
Broytingarkreftir vilja skipa
veruligt
Og
fólkaræði .
Afturhaldið vil aftur í 80-ini.
Men avgerðin er tín.
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Aftur og aftur sigur Afturhaldið, at vit klára einki, um vit ganga á sjálvstýrisleið. Men
royndirnar siga nakað annað. Øll stig á sjálvstýrisleið hava verið góð fyri fólkið. T.d.
hava vit fingið nógv betri lestrarstuðul meðan vit hava stevnt móti fullveldinum.
Sambært Afturhaldinum fer
at
skerja
fullveldið
møguleikarnar hjá føroyskum
lesandi.
Hetta er ósatt. Meðan
sat
í
framburðsmegin
øktist
Mentannarmálaráðnum
til
lestrarstuðulin
við
heimabúgvandi
8.000
krónur árliga.
Lesandi hava fingið eina
árliga hækking uppá 11.000
krónur. Tað seinna er sostatt
ein hækking uppá 1.000 krónur
um mánaðin. Tað er ikki einki.
Útbúgvingarstuðulin uttan
fyri Norðurlond, ÚSUN, er
meðan
tvífaldaður

framburðsmegin sat við í
Mentamálaráðnum. Úr 60.000
krónum um árið upp í 120.000
krónur um árið. Tað er heldur
ikki einki.
Útbúgvingarstuðul snýr seg
um at gera avtalur millum lond.
Afturhaldið førir fram, vit kunnu
einki gera eftir loysingina.
sigur,
at
Afturhaldið
íslendingar ikki fáa SU í
Danmørk.
Tað er eisini rætt. Men Ísland
gevur heldur ikki lesandi í
Íslandi lestrarstuðul. Hvørki
íslendingum ella nøkrum øðrum.
Soleiðis gera íslendingar, men
soleiðis gera vit ikki. Vit hava

eina
skattafría
samhaldsfasta
lestrarstuðulsskipan sum er fyri
øll, uttan mun til tjóðskap. Og
soleiðis heldur tað áfram, um vit
vilja.
Um føroyingar skulu fáa
lestrarstuðul í framtíðini ella ikki,
er ikki ein spurningur um loysing
ella samband. Tað er ein spurningur
um høgra- og vinstrapolitikk. Um
samhaldsfesti ella indiviualismu.
SOLEIÐIS virkar fólkaræði og
SOLEIÐIS fer at vera í Føroyum
eftir loysingina.
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Hetta eru myndir frá valstríðnum hjá Unga Tjóðveldinum í 2002. Tað várar í Føroyum. Unga Tjóðveldið
ferðaðist runt í landinum. Myndirnar eru tiknar á Sandoynni. M.a. var fólkafundur hildin á kaiini í
Skopun.
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V ilt tú 1 hana, ella vilt tú vita meir um Unga Tjóðveldið ?
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