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Politikkur verður ikki orðaður í Løgtinginum. Politikkur verður til, tá ið gløggir samfelags

borg arar hittast, deila vitan og seta sær mál. Gjøgnum samrøður millum menniskju úti í 

sam felagnum.

Tí er henda valskrá úrslit av teimum mongu politisku orðaskiftunum og hugarokunum, 

sum seinastu mánaðirnar hava verið millum eldhugaðar limir og politikarar í flokkinum 

kring landið. Bæði ung og eldri og øll har ímillum. Í felag hava vit sett okkum mál fyri 

fram tíðina, og í felag vilja vit samstarva um at røkka málunum. Vit eru errin av hesi til

gongd og takka fyri nógv virðismikil íkast. Góð ráð, hugskot og hvassar eygleiðingar. Tað 

hev ur verið ein fragd at orða eina valskrá við støði í gjøgnumhugsaðum loysnum, har fólk 

hava torað at hugsað stórt og samstundis hava havt bæði bein á jørðini. Alt við einum 

felags nevnara: Frælsa, javnrætta og samhaldsfasta samfelagið.

Góðan lesihug.

 

Vegna Javnaðarflokkin

Aksel V. Johannesen, formaður, Helena Dam á Neystabø, 1. næstforkvinna, 

Jóna Ólavsdóttir Dalsgarð, 2. næstforkvinna og Petur Páll Mikkelsen, politiskur skrivari. 

Fororð



4



5

1. Ábyrgdarfullan fíggjarpolitikk

2. Álítandi almanna- og heilsuverk

3. Bústaðarmøguleikar til øll

4. Styttri arbeiðsviku

5. Heimsins besta barnaland

6. Skattaminking til pensjonistar og láglønt

7. Umhvørvisátøk sum muna

8. Vitan og hollar hendur

9. Samband við umheimin

10. Vinnu fyri alt fólkið

11. Alt landið 

12. Betri karmar til mentan og list

Ja til Javnaðarflokkin er ja til:
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Vit vilja styrkja felagsskapin. Við felagsskapinum fylgir tryggleiki og álit. Álit á hvønn 

ann an og álit á, at vit verða loftað, um vit snáva. Har vit fáa neyðugu hjálpina og stuðulin 

at reisa okkum aftur. Og har lívið ikki fer fyri einki, hóast vit verða sjúk ella missa arbeið

ið. Samfelagið, har hetta ikki bert er ein framíhjárættur hjá teimum fáu, men nakað vit 

øll kunnu líta á.

Tí skulu vit altíð kunna líta á almanna og heilsuverkið. Peningurin skal raðfestast til 

tey veikastu  á sjúkrahúsunum, í almannaverkinum og á dagstovnunum. Bíðitíðirnar til 

almanna og heilsutænastur skulu styttast, og fleiri starvsfólk skulu setast. Ongin bíði

listi skal vera til álvarsamar sjúkur. Børn og ung, ið hava sálarligar avbjóðingar, skulu 

beinan vegin hava víðkaðar møguleikar fyri ókeypis sálarhjálp, og málið er, at sálarheilsa 

skal javnsetast við likamliga heilsu. Vit vilja styrkja almanna og heilsuverkið munandi 

kom andi fýra árini. 

Tað skal vera lættari hjá lágløntum og barnafamiljum at liva og virka í Føroyum. Vit skulu 

hava fleiri og bíligari bústaðarmøguleikar, so livikostnaðurin kann minka. Tey lægst løntu 

skulu hava eina skattaminking, og viðbótin til pensjonistar skal hækka. Tað skal verða 

lættari at sameina familju og arbeiðslív, og tí vilja vit so líðandi stytta arbeiðsvikuna úr 

40 tímum niður í 37 tímar um vikuna við somu løn. 

Vit vilja verða heimsins besta barnaland. Einki barn skal vaksa upp í fátækt, og øll børn 

skulu hava somu atgongd til at megna eitt gott lív. Vit skulu hava minimumsnormeringar 

á dag stovnaøkinum, eina nýmótans barsilsskipan, og børn við serligum tørvi skulu hava 

eina sam skipaða og samanhangandi tænastu tvørtur um geirar. 

Vit skulu styrkja samhaldsfestið millum oyggjarnar. Tað skal vera gott at búgva og virka 

í øllum landinum. Vit skulu tryggja, at einki øki í landinum dettur niðurímillum. Nýggj, 

al menn arbeiðspláss skulu, í tann mun hetta ber til, leggjast uttan fyri høvuðsstaðin, og 

øll skulu tryggjast lætta atkomu til útbúgvingarmøguleikar  bæði bókliga og handaliga. 

Vinnu lívið skal hava góðar karmar at virka undir, og tað skal gerast lættari at hava eina 

Samandráttur
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lítla fyritøku. Jú sterkari vinnulív, jú sterkari vælferð. Og jú sterkari vælferð, jú sterkari 

vinnu lív. Tað almenna skal tryggja Føroyum fleiri handilsavtalur og gott samband við um

heimin. Ein heildarætlan fyri ferðavinnuna skal setast í verk, og vit vilja raðfesta mentan 

og list okkum øllum at gagni.  

Fortreytirnar fyri øllum hesum er, at vit halda fram við at føra ábyrgdarfullan fíggjar

politikk, og at vit ansa væl eftir umhvørvinum. Vit vilja, at øll rinda sín part til felagskassan 

 bæði borgarar og vinna. Uppboðssølan í fiskivinnuni og tøkugjaldið í alivinnuni skulu 

varð veitast, áhaldandi eftirmetast og møguligar tillagingar gerast. Eisini vilja vit herða 

eftir litið við dálking og seta umhvørvisátøk í verk, sum muna. Og í øllum tí vit gera, 

stremba vit eftir javnrætti og javnstøðu millum kynini.

Vit vilja framhald heldur enn afturhald. Vit vilja ikki bakka aftur til fortíðina. Vit vilja ikki 

aft ur til Føroyar fyri tey fáu. Føroyar skulu vera fyri øll. Og hesum vilja vit framhaldandi 

arbeiða fyri.

Vit vilja hava einar javnari Føroyar. Vit siga ja til Javnaðarflokkin.





Ábyrgdarfullur fíggjarpolitikkur
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Seinastu árini hevur landskassin havt metstór yvirskot. Vit hava spart upp til verri tíðir og 

rindað niður skuld. Ábyrgdarfullur fíggjarpolitikkur er fremsta mál okkara. 

Seinastu árini hava yvirskotini hjá landi, kommunum og vinnu verið metstór. Bara hetta 

val skeiðið hevur landskassin havt eitt yvirskot á omanfyri 1,5 milliard. 

Vit hava spart upp til verri tíðir og rindað niður skuld. 

Við at leggja til síðis, tá tíðirnar eru góðar, hava vit nokk av peningi til at seta ferð á bú

skapin aftur, tá tíðirnar gerast verri. Soleiðis forða vit ógvusligum sveiggjum í búskapinum 

og varð veita eina støðuga góða gongd. 

Vit hava havt dirvi til at fremja nýskipanir á pensjónsøkinum, á fiskivinnuøkinum og í 

heilsu verkinum. Við fleiri støðugum inntøkum hava vit styrkt haldførið í búskapinum, 

so vit megna at lofta teimum avbjóðingum, sum vælferðarsamfelagið í framtíðini fer at 

møta.  

Sama tíðarskeið eru ófíggjað uppskot fyri omanfyri milliardina løgd fram. Vit hava havt 

dirvi til at siga nei til hesi og til at gera raðfestingar. Tí tað er neyðugt. 

Okkara fremsta lyfti skal tí vera, at vit framhaldandi vilja føra ein ábyrgdarfullan fíggjar

politikk komandi fýra árini. Hetta er fortreytin fyri vælferðarsamfelagnum. 

Ja til Javnaðarflokkin er ja til ábyrgdarfullan fíggjarpolitikk.



Álítandi almanna- og heilsuverk
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Vit vilja uppraðfesta almanna- og heilsuverkið. Vit skulu hava fleiri starvsfólk og styttri 

bíði listar. Øll við bráðfeingis tørvi skulu hava viðgerð beinanvegin. 

Vit skulu hava fleiri hendur um sjúk og veik í okkara ríka landi. Fleiri starvsfelagar til 

tykk ara, sum gera eitt stórt arbeiði í almanna og heilsuverkinum, so vit tryggja, at hjálpin 

altíð er skjót, samanhangandi og góð hjá okkum borgarum, sum hava tørv á henni.  

Á almannaøkinum skulu vit tryggja, at allir borgarar hava møguleika at liva eitt inni halds

ríkt lív, uttan mun til avbjóðingar. Í felag skulu vit bróta niður múrar millum skipanir og 

seta borgaran í miðdepilin. Foreldur at børnum, sum hava ella fáa brek ella varandi sjúku, 

skulu fáa skjóta og holla ráðgeving beinanvegin. Ung, sum hava umfatandi og samansettar 

sálar ligar, sosialar og/ella rústrupulleikar at dragast við, skulu loftast við skjótum og tvør

geira ligum átøkum, so tey gerast før fyri at megna lívið. Og tey, ið verða rakt av sjúku ella 

breki, eiga at fáa endurmenning. 

Á heilsuøkinum vilja vit virka fyri, at ongin bíðilisti verður til álvarsamar sjúkur, hvørki 

likamligar ella sálarligar. Neyðuga yvirlitið og hagtølini skulu fáast til vega, so rað fest

ingar nar verða so skynsamar sum møguligt. Vit vilja tryggja, at tað almenna veitir øllum 

sjúk lingum skjóta og góða viðgerð, soleiðis at eingin hevur tørv á privatari sjúkratrygging. 

Føroyska heilsuverkið skal vera á sama støði sum heilsuverk í øðrum Norðanlondum. 

Heilsu tænasturnar skulu vera tær somu í øllum landinum og samstarvið við Norðanlond 

skal styrkjast.

Ja til Javnaðarflokkin er ja til álítandi almanna- og heilsuverk. 







Bústaðarmøguleikar til øll
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Vit vilja virka fyri, at tað verður lættari og bíligari hjá fólki at seta búgv kring alt landið. 

Kjarnin í familjuni er bústaðurin, og ein fyritreyt fyri góðum livikorum og upp vakstrar

møgu leikum eru trygg og góð bústaðarviðurskifti. Eitt av politisku høvuðsmálunum hjá 

Javnaðar flokkinum er tí at virka fyri, at øll í Føroyum hava møguleika til at útvega sær 

ein hóskandi bústað.
 

Føroyski bústaðarmarknaðurin eigur at vera fjølbroyttur, so tað eru bústaðarmøguleikar 

fyri øll. Hetta krevur, at vit hava góðar almennar leigubústaðir, so eisini láglønt hava 

ráð at búgva undir virðiligum korum. Hetta kunnu til dømis vera lesandi, stakir uppi

hald arar, ungar barnafamiljur, fíggjarliga veikir bólkar, førleikaskerd og eldri. Vit eiga tí 

ikki bert at hugsa grundstykki og sethús men eisini eigara og leiguíbúðir, eldraíbúðir, 

lestrar íbúðir, lutaíbúðir og raðhús. Harafturat eiga vit javnan at endurskoða og nýhugsa 

bústaðarmøguleikarnar í mun til tørvin.  
 

Bústaðarpolitikkur er ein samfelagslig ábyrgd. Ein aktivur almennur bústaðarpolitikkur, 

sum tryggjar øllum borgarum rætt til ein hóskandi bústað, er eitt sjálvsagt javnaðarpolitiskt 

mál. Komandi árini fara vit at virka fyri, at síðsti parturin av Bústaðarpakkanum verður 

sam tyktur beinanvegin, at vit fáa nógv fleiri lestraríbúðir, og at Bústaðir fær loyvi til at 

gera stór hús um til fleiri lutaíbúðir. Bústaðir skal eisini hava heimild til at veita veðrætt, 

so at fólk, sum annars hava neyðugu gjaldsevnini, kunnu fáa lán til bústað kring landið. 

Ja til Javnaðarflokkin er ja til bústaðarmøguleikar fyri øll. 
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Styttri arbeiðsvika

Tað skal verða lættari at sameina familju- og arbeiðslív. Tí vilja vit betra trivnaðin á 

arbeiðs marknaðinum, raðfesta tíð til nærveru og líðandi stytta vanligu arbeiðsvikuna 

niður í 37 tímar um vikuna við somu løn. 

Føroyska arbeiðsfjøldin er hin virknasta í heiminum. Hesum eru vit errin av. Men vit 

mugu renna skjótt, skulu vit náa alt tað, sum verður væntað av okkum í dagsins samfelag. 

Tí verða alt ov nógv strongd, og tí velja nógv at arbeiða niðursetta tíð og fáa sostatt minni 

í løn. Føroyingar vilja arbeiða. Men vit vilja eisini hava tíð til at vera saman við okk ara 

kæru. Tíð til at vera saman við børnum, ommu og abbabørnum. Tí vilja vit stytta van ligu 

arbeiðsvikuna, so vit í størri mun kunnu sameina arbeiðslív og familjulív. 

Arbeiðsvikan í Føroyum hevur verið óbroytt seinastu 39 árini. Nú er málið at stytta 

arbeiðs vikuna niður í 37 tímar við somu løn sum fyri 40 tímar. 

Eisini eiga vit at meta um, hvussu vit minka strongd og økja trivnaðin á arbeiðsmarknað

inum sum heild. Stovnar og átøk, sum bøta um trygd og sálarligt arbeiðsumhvørvi eiga 

eisini at verða raðfest. 

Ja til Javnaðarflokkin er ja til arbeiðsmarknaðarpolitikk og styttri arbeiðsviku.  







Heimsins besta barnaland
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Besta íløgan, vit kunnu gera, er íløgan í børn og ung. Tí vilja vit hava eina nýmótans 

barsils skipan, minimumsnormeringar á dagstovnunum og ókeypis sálarhjálp til børn og 

ung. Vit vilja vera heimsins besta barnaland. 

Børn og ung eru dýrabarasta tilfeingið í landinum. Tí stremba vit altíð eftir at skapa 

bestu kor fyri barnafamiljurnar. Og tí vilja vit komandi árini raðfesta og styrkja heilsu

frøði, námsfrøði, undirvísing og sálarfrøði fyri børn og ung í Føroyum. Kjarnin í javnaðar

hugsjón ini er, at øll børn skulu hava atgongd til somu møgu leikar til at megna eitt gott lív, 

sama hvørjum heimi tey eru úr.

Vit vilja hava eina nýmótans barsilsskipan, har vit umframt barsilsfarloyvi eisini hava 

umsorganar dagar, sum kunnu brúkast til og við barnið er 7 ár. Børnini skulu hava bestu 

byrjan uppá lívið. Vit vilja styrkja kunning um fyribyrging og heilsufremjan frá føðing 

til vaksna manna lív. Stremba eftir at hava heimsins bestu dagstovnar og fólkaskúla. Og 

við minimumsnormeringum vilja vit tryggja, at tað altíð eru nokk av faklærdum fólki um 

børn okkara. Vit vilja styrkja sálarhjálp bæði á fólka og miðnámsskúla og veita ókeypis 

sálarhjálp til børn og ung. Og sum samfelag eiga vit at lofta øllum teimum børnum og 

foreldr um, sum hava serligan tørv á stuðli, so tey altíð fáa eina góða og samanhangandi 

tænastu tvørtur um geirar. 

Ja til Javnaðarflokkin er ja til Føroyar sum heimsins besta barnaland. 



Skattaminking til

pensjonistar og láglønt
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Vit skulu hava eitt javnt samfelag. Pensjonistar, sum arbeiða, skulu hava ein arbeiðsfrádrátt, 

viðbótin skal hækka, og láglønt skulu hava eina enn størri skattaminking. 

Allir lønarbólkar skulu kunna liva og virka í Føroyum. Bæði tey, sum eru á arbeiðs

marknað inum, og tey, sum av ymsum orsøkum ikki hava møguleika at vera tað. 

Saman við samgonguflokkunum hava vit framt fleiri átøk, sum hava gjørt tað munandi 

lættari hjá lágløntum í Føroyum. Men enn eru vit ikki komin á mál. Tað eru tíverri fólk í 

okkara ríka landi, sum ikki fáa endarnar at røkka saman. 

Í Javnaðarflokkinum halda vit, at vit eiga at rinda til felagskassan eftir førimuni. Hálønt 

eiga at rinda mest og láglønt minst. Í løtuni meta vit, at láglønt rinda ov nógv í skatti í mun 

til kostnaðarstøðið í landinum. Tí vilja vit enn eina ferð geva lágløntum (við eini arbeiðs

manna inntøku) eina skattaminking á 8000 krónur árliga. 

Og tí vilja vit veita ein arbeiðsfrádrátt á 30.000 krónur til pensjonistar, sum verða mót

roknað ir ov hart undir verandi skipan. Hetta eru serliga tey, sum hava eina inntøku millum 

60.000 og 130.000 krónur um árið við síðuna av fólkapensjón og Samhaldsfasta. Og fyri 

at minka um gjónna millum tey, ið bert hava fólkapensjón og Samhaldsfasta at liva av, og 

tey, ið hava eginuppsparing, vilja vit hækka viðbótina við 800 krónum.

Ja til Javnaðarflokkin er ja til skattaminking til tey, sum hava minst. 







Umhvørvisátøk sum muna

21

Vit mugu broyta fyri at varðveita. Tí vilja vit gera umhvørvisátøk, sum muna!

Fyrsta fortreytin fyri at kunna seta okkum mál fyri framtíðina er, at vit hava eitt trygt 

og gott umhvørvi at liva í bæði nú og í framtíðini. Tí hava vit sett okkum stór mál á um

hvørvis økinum.  

Millum annað vilja vit, at øll elorka á landi eigur at koma frá varandi orkukeldum, og vit 

skulu endurnýta minst 40 % av burturkastinum í 2030. Gransking skal mennast og stuðlast 

meira við atliti til at gera høvuðsvinnur okkara so burðardyggar og umhvørvisvinarligar 

sum yvirhøvur til ber. Stuðul til vistfrøðiliga mat og grønmetisframleiðslu skal veitast í 

teimum førum, har mett verður, at verkætlanin kann minka um tørvin á innfluttum vørum. 

Og forboð skulu setast fyri ymiskum sløgum av einnýtisplasti, so sum súgvirørum, plast

koppum, borðbúnaði og borðiskum.  

Vit mugu hava ein burðardyggan heim, so komandi ættarlið hava somu møguleikar á jørð

ini, sum vit, ið liva her nú. Tí mugu vit beinanvegin fara undir umhvørvisátøk, sum muna! 

Vit mugu broyta fyri at varðveita. 

Ja til Javnaðarflokkin er ja til umhvørvisátøk, sum muna! 
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Vitan og hollar hendur

Øll, bæði ung og tilkomin, skulu hava møguleika at fara undir bókliga ella handaliga 

útbúgving. Vit vilja alla tíðina stremba eftir at gerast dugnaligari og klókari. 

Uppruni ella fíggjarligt upphav skulu ikki treyta møguleikarnar. Upplýsing og útbúgving 

eru við til at tryggja fólki møguleikan at skapa sær eitt trygt og innihaldsríkt arbeiðslív 

við nógvum valmøguleikum. Bæði tað almenna og tað privata skulu til eina og hvørja tíð 

hava best skikkaðu arbeiðsmegina fyri at tryggja framburð og kappingarføri.
   

Í Javnaðarflokkinum vilja vit arbeiða fyri, at umstøðurnar fyri útbúgving á øllum stigum 

eru góðar. Vit eiga at hava góðar fólka og miðnámsskúlar, góðar handaligar og yrkis

útbúgv ingar umframt hægri útbúgvingar. Eisini eiga vit at skapa góðar karmar fyri 

gransk ing. Vit skulu hava eitt gott lestrarumhvørvi, virðiligar lestrarbústaðir og góðar 

fíggjar ligar umstøður til lesandi. Hesar umstøður eru neyðugar fyri, at tað skal verða 

lokk andi at lesa í Føroyum.

Útbúgvingartilboðini skulu vera fjølbroytt, soleiðis at tað eru fleiri útbúgvingar at velja í, 

uttan mun til um ein vil fara handaliga ella bókliga vegin. Somuleiðis skulu vit hava fjøl

broytt ar møguleikar fyri vaksnamannalæru, og nógv betri møguleikar fyri fjarlestri, so 

møguligt er at fara undir útbúgving kring alt landið. 

Fleiri ítøkilig átøk skulu gerast á fólkaskúlaøkinum. Les meira undir Heimsins besta barna

land. 

Ja til Javnaðarflokkin er ja til vitan og hollar hendur. 
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Gott samband við umheimin

Vit skulu hava gott samstarv við umheimin. Vit skulu luttaka í altjóða samstarvi, og vit 

skulu hava fleiri handilssáttmálar, sum tryggja vinnuligan framburð. 

Staðsettar mitt í Norðuratlantshavi hava oyggjar okkara ofta verið avbyrgdar frá heim

inum. Men ikki longur. Tøkniliga og samfelagsliga menningin hevur gjørt okkum til heims

borg arar. Í kapping við umheimin bæði um vørur, tænastur og fólk, er tað umráðandi, at 

vit alla tíðina styrkja møguleikarnar hjá føroyingum at liva og virka í Føroyum. Vit skulu 

lut taka í altjóða samstarvi og støðugt virka fyri at fáa Føroyum so góðar handilsavtalur, 

sum til ber. Vit hava eitt vinnulív, har grundarlagið undir okkara høvuðsvinnum er út flutn

ingur. Tí er marknaðaratgongd púra avgerandi fyri vinnulívið. 

Útlendskir grunnar hava í langa tíð og í fleiri førum fíggjað verkætlanir, sum hava tilknýti 

til føroyska heilsuverkið. Hetta hevur riggað væl, men í stóru myndini hevur talan verið 

um smápening. Farnu tíðina hava útlendskir grunnar sýnt áhuga fyri meira umfatandi 

sam starvi við føroyska heilsuverkið. Slíkt samstarv er ikki ókent í sosialdemokratisku 

granna londum okkara. Javnaðarflokkurin er grundleggjandi fyri slíkum samstarvi, um tað 

gagn ar føroyskum sjúklingum, føroyskari gransking og føroyskum búskapi. 

Ein treyt skal kortini vera uppfylt: Okkara egnu myndugleikarar skulu hava fult ræði á tí, 

sum verður gjørt.

Ja til Javnaðarflokkin er ja til samband við umheimin.



Føroyska vinnan skal hava góðar karmar, og vinnulívið skal vera fyri øll, sum hava hug 

og hegni. 

Eingin skal hjá ungum alva bragdarhugin forða. Tað skal vera pláss fyri øllum í føroyska 

vinnu lívinum, sum hava hug og hegni til tess. Tað skal framhaldandi vera skjótt og ein falt 

at seta fyritøkur á stovn í Føroyum. Vit vilja áhaldandi bøta um karmarnar hjá íverk setar

um og gera tað lættari hjá smærru fyritøkunum at virka í Føroyum.  

Føroyar liggja væl fyri á gáttuni millum Evropa og Arktis og kunnu veita allar tænastur, 

sum skipum tørva. Við nýggjum havnaútbyggingum eru vit enn betur brynjað til at fáa 

shipp ing vinnuna at vaksa. Hesum vilja vit somuleiðis virka fyri.  
 

Fiskivinnan er høvuðsvinna okkara og skal hava góðar karmar. Fiskivinnunýskipanin var 

neyðug at seta í verk, og er hon komin fyri at vera. Sum aðrar skipanir skal hon eftirmetast 

og møguligar tillagingar gerast. Privat spekulatión eigur ikki at fara fram í føroyskari fiski

vinnu. Uppboðssølan av veiddum fiski skal í størri mun endurspegla marknaðarvirði á 

fisk inum. Og fiskurin skal í størst møguligan mun virðisøkjast í Føroyum. 

Heimaflotin skal hava betri karmar. Tey skipini, sum brúka dagar úr buffaranum, eiga at 

varð veita nýtslurættin til ein part av hesum døgunum komandi fiskiár, meðan partar av 

óbrúktum fiskidøgum eiga at fara í buffaran, soleiðis at dagarnir verða atkomuligir hjá 

øðrum í vinnuni.

Ferðavinnan skal vaksa, tí hon hevur stóran týdning fyri búskapin. Men landið er lítið 

og viðbrekið, og tí skal ferðavinnan vera væl skipað, so umhvørvið verður vart, og vit 

fáa arbeiðspláss og inntøkur kring alt landið. Trygd og atlit til lokalsamfelagið skulu altíð 

vera í hásæti. Í samstarvi við øll, sum varða av og nýta føroysku hagarnar – bóndur, 

ferða vinnu, gongufólk og onnur – skal ein skipan gerast, sum tryggjar hvørsmansrættin 

undir ábyrgd. Vit vilja hava stórar inntøkur heldur enn nógv ferðafólk. Og í samstarvi við 

bóndur, ferðavinnu og gongufólk skulu vit tryggja føroyingum loyvi til at ganga í hagan

um, um tey ikki eru fólki, djórum ella náttúru til ampa.

Ja til Javnaðarflokkin er ja til eina vinnu fyri alt fólkið. 

Vinna fyri alt fólkið
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Alt landið skal við 

Vit skulu hava gott undirstøðukervi, almenn arbeiðspláss og útbúgvingarmøguleikar um 

alt landið. 

Hyggja vit at søguni, hevur høvuðsuppgáva Javnaðarfloksins verið at knýta fólk og land 

sam an. Henda uppgávan er áhaldandi og minst líka umráðandi í hesum tíðum. Vit vilja 

hava einar Føroyar, har tað er pláss fyri ymiskleika, men har fólk í øllum økjum í landinum 

hava somu møguleikar og sama virði. Øll skulu við. 

Hetta krevur, at vit hava eitt væl útbygt undirstøðukervi og góða samferðslu. Tí vilja vit 

seta samferðsluætlanina í verk, so borgarar úr øllum landinum verða javnsettir. Javna 

og góða túratalið við Smyrli og Teistanum skal varðveitast. Vit vilja gera tunlar til smáu 

pláss ini  til Dals, Famjins, Tjørnuvíkar og Gjáar, og vit vilja gera størri tunnilsverkætlanir, 

sum verða neyðugar til framtíðar ferðslu  til dømis í Hvalba, Norður um Fjall og í Gøtudali. 

Eisini vilja vit fyrireika arbeiðið við Suðuroyartunlinum, soleiðis at miðast kann eftir at 

byrja arbeiðið, tá  Sandoyartunnilin er liðugur. 

Skal tað vera liviligt í øllum oyggjum, er neyðugt við støðugum arbeiði og lættari atgongd 

til heilsu tænastur. Vit vilja tí, í tann mun tað ber til, leggja nýggj almenn arbeiðspláss 

utt an fyri høvuðsstaðin, hækka útoyggjastuðulin enn meira og tryggja, at heilsudeplarnir 

kring oyggjarnar verða varðveittir og útbygdir. 

Suðuroyggin hevur seinastu árini verið í eini serstøðu, og góða gongdin í samfelagnum 

sæst tíverri ikki í líka stóran mun aftur í Suðuroynni. Tí hava vit gjørt eina serstaka ætlan 

fyri Suðuroynna, sum kann lesast á j.fo.  

Ja til Javnaðarflokkin er ja til alt landið. 
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Betri karmar til mentan og list

Mentanin og listin knýta okkum saman sum fólk og land. Tí stuðla vit mentan og list. 

Í Føroyum kunnu vit vera errin av at eiga so ómetaliga nógv dugnalig lista og mentanar

fólk. Bæði innan tónleik, sjónleik, bókmentir og myndlist. Men hesi hava ikki altíð fingið ta 

virð ing, tey hava uppiborið, og tí vilja vit áhaldandi arbeiða fyri betri kørmum fyri mentan 

og list. Góðum útbúgvingar og arbeiðsmøguleikum í Føroyum, og betri møguleikum fyri 

at arbeiða altjóða við staðseting her heima. Vit ynskja frælsa list, og í Føroyum skulu 

lista fólkini trívast. 

Vit ynskja somuleiðis frælsar og fjølbroyttar miðlar og vilja varðveita og styrkja public 

service tænasturnar. Upplýsing, sum er óheft av politiskum, átrúnaðarligum, fíggjarligum 

ella vinnuligum áhugamálum, er ein grundarsteinur undir fólkaræðinum.

Eisini skulu vit leggja stóra orku í at liva upp til UNESCO sáttmálan. At virða og menna 

heim sarv okkara. Raðfesta føroyskan dans, kvæðini, føroyskt bátasmíð og annan heimsarv 

høgt, so tey áhaldandi verða livandi fólkaogn okkara. Her skal landið hava ein virknan 

leik lut, taka ábyrgd og stuðla eldsálum kring landið.

Ja til Javnaðarflokkin er ja til betri karmar til mentan og list.






