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Blokkpolitikkur ella sjokkpolitikkur
Tað verður javnan havt á lofti í Føroyum, at blokkpolitikkur, sum ikki fer tvørtur um hugsjónarlig mørk, er besta loysnin fyri 

veljaran. Tí um veljarin frammanundan einum vali veit, hvønn politiskan blokk (hugsjón) flokkarnir fara at stuðla eftir valið, so 
hevur hann møguleika fyri at vita, hvønn politikk hann fær, um tann blokkur, sum hansara flokkur er knýttur at, fær meirilutan á 

tingi. Soleiðis hevur ikki verið í Føroyum, veljarin veit sjáldan, hvat hansara atkvøða verður brúkt til. Spurningurin er, um tað er so 
einfalt at skilmarka politiskar blokkar í Føroyum, har tveir hugsjónarligur stríðsspurningar eru óloystir

Í Danmark, Svøríki og Noregi kemur tað stórt sæð ikki 
fyri, at ein samgonga um stjórnarsamstarv fer fram 
tvørtur um miðjuna. Har fáa veljararnir antin eina 

høgra ella eina vinstra samgongu, sum politisku flokkarnir 
vanliga hava bundið seg til undan valinum. Hugsjónarligu 
mørkini millum høgra og vinstra verða ikki brotin.

Í Føroyum er heilt øðrvísi. Her hevur tað síðan 1948 
verið heilt vanligt, at samgongur hava verið skipaðar 
tvørtur um tey hugsjónarligu mørkini, enntá uttan at 
veljarin hevur fingið nakrar ábendingar um tað undan 
valinum. Kristoffur Laksá hevur víst á, at í tíðarskeiðinum 
19482010 sótu borgarligar/høgra samgongur í 12 ár, 
vinstra samgongur í 6 ár, meðan samgongur av flokkum 
báðumegin miðjuna hava verið í heili 43 ár.

Ein grund til hetta tykist vera, at føroysku flokkarnir 
eisini noyðast at skilmarka seg eftir sambandloysing 
konfliktlinjuni, sum til tíðir fyllir nógv í politiska 
retorikkinum. Tí noyðast teir undan einum vali at halda 
møguleikan opnan fyri samstarvi við flokkar eftir báðum 
hesum ásunum í føroyskum politikki, men tað er merkis
vert, at í 20 árum av tíðarskeiðinum hava samgongurnar 
brotið báðar ásirnar í føroyskum politikki.

Tá semjur um samgongusamstarv skulu gerast millum 
ymiskar flokkar báðumegin vinstrahøgra og samband
loysing hugsjónirnar, uttan at nakrir av flokkunum 
framm anundan valinum hava boðað frá, hvørjar flokkar 
teir kundu hugsað sær at samstarva við, so merkir tað 
ofta, at flokshugsjónir og valskráir bert verða hent pynt, 
sum flokkarnir profilera seg við upp undir val, meðan 
politikkurin eftir valið kann gerast ein heilt annar. 
Úrs litið er tað óhepna, at føroyski veljarin sjáldan veit, 
hvat hansara atkvøða kann verða brúkt til.

Í 2011, tá ið Fólkaflokkurin nakrar fáar dagar undan 
valinum 29. oktober kom við einum uppskoti um flatskatt, 
var støðan einki øðrvísi, men kortini tóktist eitt nýtt 
fyri brigdi gera seg galdandi eftir valið.

Borgarligur sjokkpolitikkur

Eftir løgtingsvalið í 2011 fingu føroyingar eina borgarliga 
samgongu millum Sambandsflokkin, Fólkaflokkin, 
Mið flokkin og Sjálvstýrisflokkin, men tað var bert ein 
flokkur, Fólkaflokkurin, sum nakrar dagar undan valinum 
var komin við umstrídda uppskotinum um flatskatt, ið 
skuldi fíggjast við at forskatta pensjónirnar.

Hugskotið at geva skattalætta til tey miðal og vælløntu 
var umstrítt millum aðrar flokkar, meðan “fíggingin” við 
forskattingini av pensjónunum sambært búskapar frøð ing
um var ógvuliga óheppin reint búskaparliga. Uppskotið 
um flatskattin var komið so brádliga inn í valstríðið, at 
einki veruligt kjak hevði verið um tað upp undir valið. Fá 
mundu tí havt roknað við, at flatskatturin hjá Fólka flokk
inum fór at hava nakran møguleika fyri at fáa undirtøku í 
Løgtinginum eftir valið. Kortini var tað júst tað, sum í 
skundi varð samtykt í Løgtinginum stutt fyri jól í 2011, tá 
ið parlamentariska grundarlagið undir nýggju sam gong
una stórt sæð setti í verk flatskattauppskot Fólkafloksins. 
Hetta var borgarligur blokkpolitikkur, sum helst setti 
mørkini millum vinstra og høgra týðiligari fram í 
føroyskum politikki enn nakrantíð áður, men hetta hendi 
alt so brádliga, at tað helst er rættari at kalla hetta fyri 
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Ósemjurnar millum andstøðuna og samgonguna 
gjørd ust so stórar, at formaðurin í Javnaðarflokkinum 
beinleiðis boðaði frá, at Javnaðarflokkurin ikki fór í 
sam gongu við Fólkaflokkin eftir eitt komandi løgtingsval. 
Hóast hetta ikki var tað sama sum at siga, hvørjum 
Javnaðarflokkurin fór at samstarva við eftir eitt komandi 
løgtingsval, so kundi hetta tulkast sum eitt stig á vegnum 
móti føroyskum blokkpolitikki. Í øllum førum hava tey, 
sum til komandi val velja Javnaðarflokkin, fingið lyfti um, 
at teirra atkvøða fer ikki at verða brúkt til at stuðla 
fólka flokspolitikki. Javnaðarflokkurin hevur harvið útihýst 
samstarv við tann flokkin, sum tá tað snýr seg um 
vinstrahøgra og sambandloysing liggur longst frá 
floks ins hugsjónum. Hinvegin hevur flokkurin hvørki 
útihýst samstarvi við Tjóðveldi, sum á vinstrahøgra ásini 
er nærmast, ella Sambandsflokkin, sum á sambandloys
ing ásini er nærmast. Tvørturímóti tykjast hesir báðir 
seinast nevndu samríkjaflokkarnir, sum á nógvum økjum 
líkjast hvørjumøðrum, nærkast hvørjum øðrum í sama 
mun sum løgtingsvalið nærkast.

Hin stóri andstøðuflokkurin, Tjóðveldi, er ikki komin 
við nøkrum líknandi politiskum fráboðanum, sum útihýsa 
samstarv við nakran flokk, men tað er lítið sannlíkt, at 
Tjóðveldi og Sambandsflokkurin, sum bæði á høgra
vinstra og á sambandloysing ásini liggja longst frá 
hvørjumøðrum, fara í samgongu eftir valið. Hinvegin 
tykist Fólkaflokkurin, nú valið nærkast, týðiliga lata upp 
fyri einum samstarvi við Tjóðveldi.

Um tað er rætt, at ein høvuðsgrund til, at politiskir 
flokkar í Føroyum fyri eitt val ikki vilja knýta seg at 
ein um hugsjónaligum blokki er, at tveir ymiskir hug sjóna
ligir stríðsspurningar eru í føroyskum politikki, so er tað 
kanska náttúruligt, at blokkpolitikkur bert kann vinna 
fram í Føroyum við, at flokkar velja ávísar flokkar frá, 
meðan teir lata báðar hugsjónarligu møguleikarnar standa 
opnar. Tað er ikki við at velja samstarvsflokkar, men við at 
velja ávísar samstarvsflokkar frá, at føroyskir flokkar 
kunnu finna saman í politiskar blokkar.

Eingin broyting í eygsjón

Samstarvið millum andstøðuflokkarnar, sum var so tætt í 
byrjanini av skeiðinum, at vanligur blokkpolitikkur tóktist 
vinna fram í Føroyum, tykist hinvegin vera við at vikna, 
nú valið nærkast. Í veruleikanum tykjast allir flokkar nú 
royna at halda so nógvar møguleikar sum gjørligt opnar. 
Eitt stórt ivamál í føroyskum politikki tykist tí vera, um 
ein serligur føroyskur blokkpolitikkur, sum setur veljaran 
í eina meira upplýsta støðu, fer at vinna fram, ella um 
sjokkpolitikkurin fer at taka yvir. Tí føroyski veljarin, sum 
eigur at vera miðdepilin í fólkaræðinum, kann framvegis 
lítið og einki vita, hann noyðist framvegis at gita, tá 
krossurin skal setast.

Skandinaviskur blokkpolitikkur, sum gevur veljaranum 
møguleika fyri at vita, hvør kanin kemur upp úr hattinum 
eftir eitt val, er valla ein møguleiki, fyrr enn breið semja 
er gjørd um ta ríkisrættarligu støðuna.

sjokkpolitikk. Tann politiska skip anin tók 
andstøðuna og veljarar á bóli. 

Veljarakanningar vístu, at ein (stórur) meiriluti 
av veljarafjøldini var ímóti flatskattaskipanini, stórt 
sæð øll búskaparlig serfrøði mælti staðiliga frá at 
brúka forskattingina av pensjónunum til at fíggja 
skattalættan, andstøðuflokkarnir, Javnaðarflokkurin, 
Tjóðveldi og Framsókn, funnust harðliga at 
sam gongupolitikkinum, sum teir søgdu var 
asosial ur, og óvanliga stór mótmælistiltøk vóru í 
Føroyum móti førda politikkinum.

Í Danmark hevði tað neyvan borið til at sett eina 
tílíka sosialt kollveltandi og búskaparfakliga 
ógvu liga ivasama skattanýskipan í verk, uttan at 
neyvar greiningar av avleiðingunum vóru gjørdar 
frammanundan, og at hon hevði verið partur av 
valskránni hjá tí blokkinum, sum vann eitt fólka
tings val. Í Føroyum kundi ein tílík nýskipan setast í 
verk í stríð við fakligu serfrøðina á økinum, uttan 
nakrar ítøkiligar greiningar ella veruligt kjak og við 
stuðli frá politiskum flokkum, sum ongantíð høvdu 
havt eina tílíka ætlan á síni valskrá.

Føroyskur blokkpolitikkur ella sjokkpolitikkur

Tað gjørdist skjótt greitt, at gjáirnar millum 
sam gongu og andstøðu gjørdust so stórar, at lagt 
var upp til, at andstøðan miðaði eftir at vinna 
meiri lutan og skipa samgongu eftir eitt komandi 
løgtingsval. Hetta sást av, at andstøðuflokkarnir 
vóru rættiliga samdir í sínum atfinningum av 
politikk inum hjá samgonguni og hildu eisini, at tað 
var ódemokratiskt, at grundleggjandi broytingar í 
skundi vóru framdar í m.a. skattaskipanini, uttan at 
hetta hevði verið ein partur av valstríðnum ella 
vallyftum hjá teimum flokkum, sum framdu hana.


