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Danmarks-nyt •
Hjælp til kuwaitiski nødlidende
Det danskc udenrigsniinisterium bcvilgede torsdag gennem sit departement t’o r internalionalt udviklingsarbejde.
Damda. 23.000 kr soni nvsJhjxlp til asiatiske ofre for dcn
igangværende Kuwait-krise
Danida pápeger, at der i forste rækkc er tale om at hjxlpe
tllippinske kvinder, der har sogt tilllugt pá udenlandske
ambassader i Kuwail, efter at deres arbejdsgoere er llygtet
ud af den lille. irakisk besatte oliestat.
Den danskc ambassade i Kuwait vil lor de bevilgede
penge kobe mejeriprodukter og e \t andre lodevarer. som
nodhjælp til de lusindevis al asiaiiske tjenestepiger. der er
kommet i klemme som folgc af Kuwaii krisen. oplyser
Danida

Kuropas fískekok
Kobenhavn bliver i dagene 27.-24 november hjemsted for
den lorste europæiske konkurrenee om titlen d uropas
Fiskekoku
Det sker under proieklion af prins Henrik i Hella Center i
torbindelse med udsiilhngen -Handværk 90«
20 lande er invitcrct til al deltagc med en kokkenchet fra
hveri land. Deltagernes navne oltentliggores senere
Der er udpeget en international dommerkomite. bestáende af syv Iremtrædende kokkenehefer Formand er
Jean-Louis Lieftroy fra Falsted Kro pa Fyn.
Forstepræmien er pa 1 0 0 .0 0 0 kroner. andcnpræmicn pa
50.000 kroner og tredjepræmien pa 25 OOO kroner
Deltagerne skal pa tre timer tilberede en varm fiskeret
med tre garniturer til sy v personer. Der kan vælges mcllcm
fersk laks. roget laks. pighvar. sotunge. forel. rodspætte.
torsk. hummer. mushnger og gronlandske rejer med og
uden skal.
.Konkurrcncen arrangeres al Centralíoreningen al Ho
telværtcr og Reslauratorer i Danmark som et led i markeríngen'af det europæiske turistar
I samme pcriode holdes gastrononusk festival i Kohcn
havn For dette arrangement star Kobenhavns ('ny Center
og Kohcnhavns Tunstforening.
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F.ftir irakisku innrásina i
Kuwatt eru tav) sjálvandi
nogvir spurningar. u> verAa
reistir hja viv\skiftafólki og
oAruni. u> hava nakaA samband vn> QK <Kuwait Petroleumi oljufclaguY
Kuwait Petroleum Intcr
national og Kuwait Petroleum handilsfeløgim i Danmark. Svøríki. Hollandi.
Belgia. l.uvemburg. Tysk
landi. Fraklandi. Italiu.
Storabretlandi og Thailandi
eru dotturfeløg. sum eru
*ign hja fcløgum. ivN aftur
ItK I'; eru i htindunum a
KPC iKuwait Petroleum
Corporation i
K o rria ti(g ,ja ld in u iiin

KP( ertign hja Kuwaitiska
lýðveldmum hvørs loghga

stjvirn nu heldur nl uttanfyrt
Kuwait. men sum stoðugt er
i sambandi við øll síni útlendsku leløg
Sum kunnugt. hava l SA
vig hópur av ø«)rum londum.
har imillum Danmark. gion
av at verja ognirnar hjá logligu stjornim i Kuwait. viv\
m.a al læsa avisar banka
ognir.
Kndamáhð vu\ hesum er
sjálvandi at forða fyri. at ut
gjaldingar vcrða framdar til
hesar, sum i løtuni herseta
Kuwait.
Á hcnda hátt hava stjórnirnar. sum hava læst clla
innifrysl hesar ogmr. ruddað s Uh\ tyri. at Kuwait Petrolcum-feløgtm
kunnu
reka vanlig hanđilssamskifti við ley lond. har QK
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arbeii\tr.
S a in a tæ n asta
Ut frá hesum verður gjørt
kunnugt. at Kuwait Petrol
eum A S(l)anm ark) sum
Føroyar eru ein partur av
uttun trupulleikar Iram
haldandi geva kundunum
somu tænastu sum áv\ur. Vn\
hesum vcrður eisini giørt
greitt. at inngjaldingar til
felagið ikki undir nøkrum
umstøv\um lara til teirra.
sum i løtuni herseta Kuwait
Niðurstøv\an er ti henda
11 Emgin penmgur fer til
icirra. sum i løtuni herseta
Kuwait. 2) Kuwait Petrol
eum hevur v»ngar trupul
leikar at veita kundunum
somu tænastu suni áður
Goymslumar eru fullar.
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umframt at úrdráttir verða
keyptir til vanligar treytir a
opna marknav\inum. 3) Tað
eri eingir trupulleikar at fíg
gja ohroyttan rakstur av fel

agnum QK i Danmark
l intramt mnllutmng av
smyrjuolju til Førova fra QK
i samvinnu viv\ P f Mer
cant i KlaksviT.
hunkra

føroysk skip ciktni Q8 i
dvtnskum havnurn. vcrv\ur at
enda \agi i einum tiðindaskrivi tra QK

Privatiserin^ af SAS
Muligheden for en udvidet privalisermg al SAS vil i midlen
af oktober blive droltct pa et mode i Stoekholm mellem de
skandinaviske tratikminisire
Halvdclen af dct store selskab er nu statshgt ejet gennem
moderselskaberne i Danmark (DDI.i. i Norge (DNLi og i
Sverige <AB \ i IX*n ovrige del af ejcrskabet er privat
Oplysningen ont det kommende modc blev torsdag givet
af det svcnskc trafikministerium.
Den svenske regering er mteresseret i en droftelse at
muligheden for en foroget privatisering
Sveriges statshge ejerandel at sclskabet udgor 2 1.4 proeent.
Dagbladct »Borsen« skrev tttrsdag. at en at de storste
forhindringer for en begyndende privatisering af SAS er
ved at blive ryddet af vejen: den svenske regering er gaet
med til at sænke sin andel af det svenske SAS-moderselskab. ABA. fra 50 til 40 p riK ent
Den konservative trafíkpolitiskc ordforer i Folketinget.
fhv tralikminister J K Hansen. rnener derimod. at staten
skal fastholde sine 50 procent i 1)1)1

Pensionistcr mest laii^f'in^rede
Pensionister er storre butikstyve end unge under25 ar I alt
106 personer over 65 ar har .taet boder for butikstyveri
under en kampagnc mod denne torm for tyveri 1 il sammenligning blev der uddelt bv’der til Kl pcrsoner i aldersgruppen mellem I 5 og 25 ar Det v iser en ny statistik fra
Kvvbenhavns politis kriminalpræventive atdeling. skriver
»>Berlingske Tidende<> i gar
Tallene er indsamlct i perioden fra den 17 april hvor
man startede med at give bodcr til alle butiksty ve og trem
til den 30. jum.
Til avisen siger kriminalkommissær Willy Fdiasen. leder
af den kriminal-præventive afdeling. at det virkehg er be
skæmmende at bedsteforældrene er storre butikstyve end
deres borneborn.
»Begrundclsen. at pcnsionister ingen pcnge har. eiler er
for senile til at forstá. hvad tyveri er, duer ikke. for pensionisterne har været langt de dygtigste til at betale de tildelte
boder. siger Willy Eliascn.
I alt er dcr udvíelt 394 boder

Danske skibc til Persergolfen
Flere danske rederier er klar til at stille skibe til radighevl
st)m transport foregyptiske soldater. der skal til kriseomrádet i den persiske golf.
Rederiet Mereandia har fragtskibe i Middelhavet. og de
egner sig ifolge skibsreder Per Henriksen fortrinligt til at
transportere trvipper og tungt materiel. I ØK er ledelsen
»positiv« over for regeringens beslutning torsdag om at
hjælpe til med mobiliseringen af de egyptiske styrker
»Fár vi en henvcndelse Ira udenrigsministeriet. vil vi
alvorligt overveje. hvordan vi kan assistere. Jeg er absolut
positiv over for intentivrnerne i initiativel.« sagde OK’s
koneernehef Henning Sparsøe. tvirsdag aften
Folketingets udenrigspolitiske nævn sagde pá et hasteindkaldt mode torsdag eftermiddag god for regeringens
planer om i lobet af fá dage at ladc danske handelsskibe
assistere i kriseomrádct. Mødet blev holdt. efter at regeringen tidligere pá dagen
samnien med en række andre
lande havde fáet en henvendelse fra Egypten oni at stille
skibe til rádighed ved overførsel af tropper fra F.gypten til
Saudi-Arabien.
Rederiet Mereandia har i Middelhavet flere ro ro t'ragtfærger. som cgner sig til at transportere tropper og tungt
materiel, oplyser Per Henriksen. som er parat til at stille
nogle af sine godt 20 ro/ro-skibe til rádighevi, hvis udenrigsnministeriet henvender sig.
Skibene egner sig til al transportere containere og tungt
materiel. fordi de har forstærkede dak Desuden kan de
indrettes til at fragte tropper Mercandia har tidligere lejet
skibe ud til Nato og den britiske tláde ved Nato-øvelser.
Udenrigsminister Uffe F.llemann-Jensen understreger.
at den danske bistand er i fuld overensstemmelse nted
folkeretten, idct der er tale om at overføre tropper mellem
to ikke-krigsførende lande.
Selv om Danmark er trádt et skridt nærmere et direktc
engagement i den tilspidsede Mellemøst-krise, anses det
for usandsynligt, at danske tropper bliver involveret i konflikten.
»De danske soldater kan tage det helt roligt Jeg betragter det som helt usandsynligt, at dansk militær inddrages i
konflikten,« siger professor Hákv>n Wiberg, leder af centret
for freds- v)g konfliktforskning i København.
Uffe Ellemann-Jensen har understreget. at Danmark
kun vil sende rropper af sted til Mellemøsten. hvis FN beder
om det »Men det vil FN næppe gøre,« vurderer Hákon
Wiberg
»FN er handlingslammet i dcnne situation, og derfor
bliver det næppe aktuelt med dansk deltagelse i Mellemøsten. Invitationen fra FN kommcr simpelthen ikke.« sigcr
Hákon Wiberg.

Vit síggjast í skúlanum
Fá eina Nósakonto

Ein Nósakonto er ætlað til øll bøm, og er bundin til tey eru 15 ár. Rentan er tann satna sum á 24 mðr. uppsøgn - t løtuni 8,75% p. a
Fyri at stovna eina Nósakonto mást tú seta inn í minsta lagi 50 krónur, og tá fært tú ein Nósasparikistil ókeypis
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