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Minnast tit fólkafundin á Vaglinum 3. mars í 2001 ?
Nú er nokk !
Undir hesum herðrópinum savnaðust vit í Unga Tjóðveldinum tá fólkaatkvøðan um loysing,
varð avlýst. Hetta var ein ófatilig tíð – politiskt.
Saman við okkum savnaðust hundraðtals aðrir føroyingar og skrivaðu langt yvir 1000 undir
eina yvirlýsing við áheitan á landsstýrið um ikki at avlýsa fólkaatkvøðuna.
Hetta var ein serlig tíð.
Ein tíð, har politikkur hevði stóran týðning og kundi flyta nakað.
Eisini ein tíð, har føroyingar sum heild fylgdu væl við og høvdu meiningar um politisku
gongdina.
Hetta er nakað, ið er munandi broytt.
Ein broyting, ið vit mugu fáa broytt aftur. Vit mugu aftur fáa sett nøkur:
Greið og týðandi mál fyri okkara land og fólk at arbeiða fram ímóti.
…
Kom í morgun at hugsa um, at sagt verður ofta – ”alle gode gange tre”.
3 er eitt rættiliga afturvendandi tal nú eg standi her í kvøld. Tí …
… 3.3. 2001 var fyrsta tiltak hjá Unga Tjóðveldi har eg helt eina røðu.
… Í dag er 3. uppstillingarfundur.
… Um eg fái møguleikan - er hetta 3. løgtingsval, ið eg stilli upp fyri Tjóðveldi – 2002, 2004
og 2011.
… Og fyri 3 døgum síðan vóru júst 3 ár síðan at eg fór úr starvi sum landsstýriskvinna í
útbúgvingar-, granskingar- og mentamálum og stutt eftir – sera stutt bert 17 dagar eftir hetta skrædnaði CHE samgongan, ið tíverri ongantíð hevði sterkt nokk grundarlag til at fremja
stóru málini fyri framman.
Nøkur bjørt mál, ið vit vónandi fáa møguleika fyri, at arbeiða víðari við eftir komandi val.

Havi nú í 3 ár roynt meg sum eygleiðara hjá politiska pallinum í Føroyum.
Hetta hevur verið nakað nýtt. Tí síðan eg varð undir hægri lestnaði uttanlands og flutti heim,
havi eg altíð verið knýtt at Unga Tjóðveldi, Tjóðveldi, Løgtinginum – fast ella sum varafólk
– ella í Landsstýrinum.
Seinastu 3 árini undantikin.
Henda tíðin hevur givið møguleika fyri, at eygleiða føroyskan politikk útifrá – og at seta
henda í heilt annað perspektiv – og hetta hevur sett nógvar tankar ígongd.
Ikki bert tankar. Havi eisini skrivað ótallig lesarabrøv – tó uttan at hesi eru send.
Ikki minst eru tað Helgi Abrahamsen og Edmund Joensen, ið kunnu fáa meg úr stólinum –
ella rættari sagt - at seta meg við telduna  Ikki minst teirra – ”um vit bert høvdu allan
blokkin” og ”blokkniðurskuðurin hevur skyldina” – greinir – umframt ”hvat skuldu vit gjørt
uttan Danmark” – røðurnar. Men eisini ófatiliga nógvu manglandi avgerðirnar seinastu 7-8
árini innan øll samfelagsøki hava skríggjað eftir loysnum.
Ein orsøk til, at onki lesarabræv ella annað er sent avstað er, at seinastu 7-8 árini við ABC
samgonguni hevur ein kensla av politiskum máttloysi – fyri summi kanska líkasælu – sníkt
seg inn.
Man tað gera mun at gera vart við sína hugsan?
Hví nýta tíð og orku um tað onki flytir ?
Vit hava fólkaræði – og eitt stórt fleirtal av føroysku veljarunum hava í veljarakanningum
eisini stuðlað ABC flokkunum – so er hetta kanska tað, ið fólkið ynskir ?
Havi tó roynt at skera ígjøgnum allar hesar tankar – ikki fokusera uppá alt annað – men
meira hugsað um, hvussu eg best kann vera við til, at gera Føroyar til ein sjálvbjargið og
framkomið land fyri allar føroyingar.
Um vit skulu nýta fótbóltsverðina sum mynd (hetta er sum kunnug ”populert” í politiskum
kredsum) – so er niðurstøðan, at tað nyttar als ikki at sita á áskoðaraplássunum og tiga (tá
hoyrir ongin tínar tankar)
– og tað nyttar neyvan heldur ikki at standa á síðulinjuni og rópa (tá verður tú skjótt vístur út
av økinum) –
– tá er frægasta loysnin hóast alt at bjóða seg fram at koma á vøllin saman við sterkasta
liðnum í Føroyum, Tjóðveldi – ikki bert fyri at vera við at læra – men fyri at skapa søguligar
sigrar og verulig úrslit.
Tí tað kann ikki vera meiningin at so nógv fólk – so nógv sera skilagóð fólk - standa á
síðulinjuni og hyggja og peika eftir teimum, ið bjóða seg fram og sita á Løgtingi, uttan at tey
sjálvi bjóða seg fram og gera nakað ítøkiligt fyri at broyta gongdina – ella royna at ávirka við
eitt nú at gera vart við sína hugsan í kjakinum.

Vit eru øll ymisk, men fyri mítt viðkomandi so eri eg ómetaliga góð við hetta landið og
samfelagið
– og føli eina ábyrgdarkenslu av, at vit fáa skipað okkara samfelag so gott sum møguligt,
soleiðis at vit øll, ið liva her í dag – og okkara børn og eftirkomarar – fáa eitt so ríkt, gevandi
og sjálvbjargið samfelag sum møguligt.
Eg ynski mær:
Sum heild einar Føroyar har allir grundarsteinarnir stuðla undir hvørjum øðrum og virka sum
ein heild – soleiðis at vit fáa eitt trygt, sterkt og sjálvbjargið vælferðarsamfelag fyri allar
føroyingar.
Einar Føroyar har útbúgving og íløgur í føroyska málið verða raðfest sera ovarliga – tí hetta
hevur týdning fyri okkara vitan, samleika og førleikar - og harvið okkara framtíð sum tjóð.
Einar Føroyar har almenni geirin verður endurskoðaður allur sum hann er – tí vit eiga at
skipa okkara samfelag soleiðis, at vit gagnnýta okkara smádriftsfyrimunir - og skjótt og lætt
kunnu tillaga og gerast undangonguland á fleiri økjum.
Einar Føroyar við málrættaðaðum búskapar- og vinnupolitikki – tí hesin kann skapa tað
fíggjarliga grundarlag, ið skal til fyri at skipa einar sjálvstøðugar og tryggar Føroyar fyri øll,
Og ikki minst - einar Føroyar har føroyingar við serligum avbjóðingum/tørvi fáa munandi
betur umstøður – tí megna vit ikki at tryggja hesum føroyingum góðar og virðiligar
umstøður, so megna vit sanniliga heldur ikki at skipa eitt sjálvstøðugt land.

Vit mugu sum heild skapa fortreytir í hesum landinum fyri, at okkara ungu velja Føroyar
sum tað land, ið tey ynskja at skapa og liva í. Annars enda vit skjótt sum eitt menningarland
heldur enn eitt land í menning.
…
Men alt hetta kemur ikki av ongum. Tí …
- Við undirskoti á hálva mia. kr.,
- fiskastovnum, ið sjálvdan hava sæð verri dagar
- høvuðsvinnu, ið ber seg illa
- útbúgvingarverki, ið treingir til ovurstóra menning
- heilsuverki, ið hevur stórar avbjóðingar fyri framman
- almannaverki uttan neyðuga samskipan
- manglandi nýskipanum innan eitt nú pensjón og kommunur
– minkandi tal av børnum og alsamt fleiri eldri
- einum skattatrýsti sum hevur nátt hæddarmarkið
- og manglandi áliti millum fólk á politisku skipanina … ikki minst nú klandur setur
dagsskránna dagliga
– ja, so skulu sterkar og nýggjar kreftir til, fyri at venda okkara samfelag til eina nýggja
framtíð.

…
Í Tjóðveldi hava vit eina sera góða stevnuskrá, eina stolta fortíð og hópin av eldhugaðum og
arbeiðssomum fólkum við hjartanum á rætta staði. Fólk, ið saman kunnu ganga á odda fyri at
skapa eina nýggja framtíð.
Hetta er tí flokkurin, ið eg altíð havi – og altíð fari – at kenna meg heima í, og sum eg vil
bjóða meg fram til at arbeiða fyri á Løgtingi … um Suðurstreymoyar Tjóðveldisfelag og
veljarin vil.
Havi nógv uppá hjarta - men fari at steðga á her í hesum umfarinum - og siga sum á
fólkafundinum í 2001 - Nú er nokk !
Latið okkum fáa Føroyar framá – nú !
…
Takk fyri.

