Unga Tjóðveldið
Unga Tjóðveldið er felagsskapur
teirra ungu sum fylkjast á frælsisleið.
Unga Tjóðveldið varð sett á stovn í
1964 og er einasta politiska
ungmannafelag sum hevur virkað
uttan slit síðan tá.
Unga Tjóðveldið er
ungmannafelagið
hjá tí politiska flokkinum “Tjóðveldi”.
Við støði í stevnuskrá Tjóðveldisfloksins er Unga
Tjóðveldið spjótsoddurin í føroyska
frælsisstríðnum.

Saman við Unga
Tjóðveldinum kanst tú:
- Vera við til at skipa
Føroyar sum
fullveldisríki
- Gera mun
- Taka ábyrgd
- Taka virknan lut í at
skapa egna framtíð
- Gera møguleika til
veruleika

Harafturat verður tú partur av einum
breiðum og fjøltáttaðum felagsskapi.
Arbeiðsbólkar, gongutúrar, evnisdagar
og mangt annað, sum styrkir um samanhaldið…

Tí saman standa vit sterk!

Unga Tjóðveldið

Visti tú... at árligi
blokkstuðulin úr Danmørk
bert telir 4,6% av tí
árliga virðinum sum Føroyar
sjálvar framleiða og skapa?

Visti tú... at Norðurlandaráðið
hevur eina innanhýsis avtalu
um, at tað er ókeypis at nema
sær útbúgving ímillum norðurlondini, og sostatt verður tað
enn ókeypis fyri føroyingar at
lesa í norðurlondum, um vit
loysa frá Danmørk?
Visti tú... at um vit ikki loysa frá
Danmark, so vera vit ikki
roknaði fyri eina tjóð, og tískil
kunnu vit ikki fáa limaskap í
felagsskapum sum ST, WTO og
EFTA, og vit kunnu ikki
samráðast á jøvnum føti við
onnur lond?

Unga Tjóðveldið
Ríkidømi kann ikki bert teljast í peningi og
búskaparvøkstri. Eitt land kann vera ríkt á so
nógvar aðrar mátar enn við yvirskoti á fíggjarlógini. Trivnaður, mentan, list, nýskapan
og nýhugsan eru fortreytir fyri at eitt land
kann føra seg fram, og eru grundarsteinar
undir huginum hjá fólkinum at búgva og
vera verandi í landinum.
Vit hava altíð
staðið frammaliga, tá umræður
mentanarliga,
trivnaðarliga
og nýhugsandi
menning av
landinum.

Vit tóku m.a. stig til
- Fróðskaparsetri Føroya
- Tjóðpall Føroya
- Mentanargrunn Landsins
- Útvarp Føroya
- Granskingarráðið
- Skúladepilin Rásin til
ung við menningartani

… og hava vit verið undangonguflokkur á
økjum sum tryggja javnstøðu og javnrætt
til allar minnilutabólkar í samfelagnum vit stóðu á odda í stríðnum um at fáa 266b
at umfata samkynd. Eitt stórt frambrot í
stríðnum fyri javnrættindi teirra samkyndu.

Har ið mentanin og fjølbroytnið trívist, trívist
fólkið.

