
Tvey ár á  
borgini

Javnaðarflokkurin
á fólkatingi

jaf.fo



Full tíð – og nógv mál

Greið lyfti  
– óvæntaður sigur 

1) røkja starvið fulla tíð 

2) umboða allar føroyingar og samstarva  
við allar viðkomandi partar 

3) ikki draga innlendis føroyskt klandur  
niður til Danmarkar 

4) upplýsa um Føroyar 

5) siga nei til bæði konfrontatión og 
undirbrotligheit mótvegis donskum 
myndugleikum, og í staðin leggja  
dent á dialogin 

6) ávirka donsku stjórnina í stríðnum við ES  

Síðani hava vit hvønn dag arbeitt við at 
fremja hesi lyfti í verki. 

Javnaðarflokkurin er sjálvstøðugur flokkur á fólkatingi. Arbeiðið verður lagt til rættis í 
samráð við floksleiðsluna í Føroyum, og samstarvað verður eftir tørvi við onnur - serliga 
grønlendsku umboðini, donsku sosialdemokratarnar og hin føroyska fólkatingslimin. 

Fólkatingsmaðurin og ein ráðgevi eru í fullum starvi, og í løtuni arbeiða fýra studentar 
tveir dagar um vikuna hvør.  

Hetta ger, at vit kunnu vera virkin á nógvum økjum, og taka nógv mál upp. 

Tá tað púra óvæntað eydnaðist Javnaðarflokkinum at vinna sess á fólkatingi 
í 2011, var tað við greiðum og ítøkiligum vallyftum. 

V i t  l o V a ð u  a t : 



Greið krøV oG Greið umboðan  
í makrel- og sildastríðnum 

Javnaðarflokkurin hevur, sum treyt fyri stuðlinum, sett donsku stjórnini 
greið krøv um Danmarkar støðu í stríðnum millum Føroyar og ES. Danska 
støðutakanin og samstarvið millum danskar og føroyskar myndugleikar hevur 
higartil verið nøktandi, og tí stuðla vit framvegis stjórnini. 

Vit hava umboðað føroysk sjónarmið í viðgerðum á fólkatingi og í miðlunum. 
Hetta er gjørt í samráð við føroyskar myndugleikar til tess at tryggja, at 
føroyingar tala við somu rødd. 



Samstarv um og  
peningur til film í føroyum 

Saman Við klippfiSk haVa Vit finGið í laG GeVandi 
SamStarV millum danSk filminStitut oG føroySkar 

filmSframleiðarar, oG Síðani Sett GonGd á at Søkja 
útlendSkar Grunnar um penGar til føroySkan film. 

Fíggjarmarknaðurin í 
Danmark skal umleggjast, 
so teir størstu bankarnir ikki 
skulu kunna fara á heysin. 
Avtalað er, at umleggingin 
skal kunna fevna um 
føroysku bankarnar, um vit 
ynskja tað. 

føroysk 
bankatrygd 

nøkur

aV málunum

Varðveitsla av 
gomlum býlingi 

í porkeri 
Í samstarvi við Porkeris Fornminnafelag 
hava vit upplýst uttanlands um arbeiðið at 
varðveita gamla býlingin í Eystrum í Porkeri, 
og sett gongd á at søkja útlendskan stuðul til 
hesa verkætlan. 

í ár ætlaðu sterkar kreftir at skerja játtanina 
til norðurlandahúsið við fleiri milliónum. í 
norðurlandaráðnum fingu vit - við góðari 
hjálp frá fólki í norðurlandahúsinum - 
donsku delegatiónina, mentanarnevndina 
og sosialdemokratiska bólkin at mæla frá 
hesum. onnur føroysk umboð í ráðnum 
gjørdu eisini sítt. og tað eydnaðist.

tryggjað játtan til 
norðurlandahúsið 



Stórt endurgjald  
til føroyingar 

Vit hava – í samstarvi við Vinnu
húsið, Dansk Fisk og donsku 
stjórnina – strongt á at fáa strikað 
ESforboðið móti at nýta fosfat 
í saltfiskaframleiðslu. Forboðið 
var ein stórur vansi fyri føroyskar 
framleiðarar, tí vandaleysa fosfatið 
økir munandi um dygdina. Nú er 
forboðið strikað. 

Til tess at styrkja felags norðurlendska 
samleikan, hava vit í Norðurlandaráðnum 
saman við øðrum virkað fyri, at ein 
norðurlendsk barnabókavirðisløn verður sett 
á stovn. Hon fer nú at verða latin. 

norðurlendsk 
barnabókavirðisløn 

fosfat í saltfiski 

Vit samstarvaðu við føroyskar 
myndugleikar, tá rættindini til føroysku 
kirkjubíbliuna vórðu flutt til Føroya. 

fólk, sum frá 1998 til 2011 
búðu í føroyum men arbeiddu 
í danmark, rindaðu í mongum 
førum av órøttum 8% í donskum 
arbeiðsmarknaðargjaldi. Vit fingu 
stjórnina at ásanna hetta, og 
á vári 2013 bleiv ein beinleiðis 
telefonlinja til Skat í danmark 
latin upp, sum hesi fólk kundu 
ringja til. nógv hava fingið 
endurgjald.

Stuðul til einstaklingar og feløg
Ein stórur partur av arbeiðinum snýr seg um at hjálpa einstaklingum, 
feløgum og virkjum við ítøkiligum trupulleikum – ikki minst uppihalds- og 
innferðarloyvum. Í fleiri førum hevur tað gjørt avgerandi mun. 

yvirtøka av 
kirkjubíbliuni 



Okkara vinnulív hevur aftur og aftur eftirlýst, at vit finna 
Føroyum eina trygga og nøktandi støðu mótvegis ES. Men 
vit eru framvegis tað landið í Evropa, sum hevur veikasta 
sambandið við okkara egna høvuðsmarknað. 

Tað er ikki nøktandi sum er  og kann gerast hættisligt sum frá líður. Føroyar mugu siga 
ja til Evropa  spurningurin er bara hvussu tað skal gerast. 

Tí gjørdu vit eina frágreiðing um ES, har tað m.a. verður lýst hvussu onnur smá lond 
hava skipað seg í mun til samveldið. Eisini skipaðu vit fyri fleiri kjakfundum um evnið. 

Ja til Evropa

Størsta orsøkin til, at Føroyar ikki 
eru nærri knýttar at ES, er felags 
fiskivinnupolitikkurin hjá samveldinum. 
Men hvat er veruleikin og hvat eru 
fordómar um henda politikk? Og hvør 

hevði ítøkiliga avleiðingin verið, um 
Føroyar blivu partur av honum? Tað 
lýsa vit í einum framhaldi av bókini um 
ES og Føroyar.

eS og føroysk fiskivinna

kanninGar



Skattur er konstant á politisku dags
skránni. Men hvussu skatta vit í Føroyum 
samanborið við onnur lond? Hvat 
skatta vit  og hvat skatta vit ikki? Og 
hvønn hugburð hava føroyingar til skatt 
samanborið við onnur? Hetta settu vit 
nøkur lesandi at lýsa. 

hvussu skatta vit í 
mun til onnur? 

Tað hevur verið tosað um at umleggja 
stuðulin, sum vit lata lesandi uttanfyri 
norðurlond, so hann verður lán í staðin. 
Men hvørja ávirkan hevur hesin stuðul 
fyri lestrarvalið hjá ungum? Og hvat er 
sambandið millum hesi fólk og føroyska 
samfelagið? Tað hava vit kannað og lagt 
fram, soleiðis at avgerðin um hetta kann 
takast á upplýstum grundarlag.

úSun

12 Ú t i s e ta k a n n i n g

Munurin millum bólkarnar er sostatt lítil, og hugsast kann, at munurin meira 

hongur saman við aldri og hjúnastøðu enn landafrøði.

Tað er lítil munur millum tey í Danmark og tey uttanfyri Norðurlond, tá 

hugt verður eftir, hvaðani úr Føroyum tey koma. umleið helvtin av teimum í 

Danmark og teimum uttanfyri Norðurlond kemur úr høvuðsstaðnum. Tølini 

benda tó á, at tey lesandi uttanfyri Norðurlond í størri mun koma av bygd 

enn tey lesandi í Danmark.

Mynd 8: Hvør er høvuðsorsøkin til, at tú framvegis ert í 

landinum, sum tú ert í?

Mynd 9: Hvar í Føroyum búði tú, áðrenn 

tú flutti til landið, har tú ert nú?

1Ú t i s e ta k a n n i n g

Javnaðarflokkurin
á fólkatingi

jaf.fo

Lýsing av hvussu tætt lesandi 
uttanfyri norðurlond eru knýtt 
at føroyska samfelagnum  

Vit flyta  

ikki longur  

enn hini 

Útisetakanning august 2013

hvat vita og 
halda danir um 

føroyar? 
Hvat vita danir um Føroyar og 
føroyingar? Hvat halda teir um okkum? 
Og hevur ríkisfelagsskapurin nakran 
týdning fyri teir? Tað hava vit gjørt eina 
stóra kanning um - og hon gav okkum 
høvi til í donskum miðlum at afturvísa 
mest vanligu misskiljingini: Nevniliga 
at Føroyar eru ein fíggjarlig byrða fyri 
Danmark. 



mentanarliG oG SoSial tiltøk 
jaf.fo

Vit hava havt nógvar vitjanir, skipað fyri eini røð av tiltøkum, og hildið 
nógvar fyrilestrar um Føroyar - bæði í Danmark og øðrum londum. 


