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Ætla at halda fast um 
miðlinjuspurmngin
Flokkamir, ið samráð- 
ast um at skipa sam- 
gongu, leggja stóra 
áherðslu á oljuvinnuna. 
at hon skal gerast eitt 
ískoyti til føroyska bú- 
skapin. Flokkamir ætla 
eisini at halda fast um, 
at undirgrundarmarkið 
ímillum Føroyar og 
onnur lond, har ftski- 
markið rennur saman, 
skal vera miðlinjan.
KARTIN L. HANSEN

Komandi samgongan ætlar 
at loysa marknaðarspum- 
ingin við bretar sum skjót- 
ast. Tað er komið í sam- 
gonguskjalið, at komandi 
samgonga ætlar at halda 
fast um, at undirgrundar- 
markið ímillum Føroyar og 
onnur lond verður miðlinjan 
í teimum førum, har fiski- 
markið hjá øðrum londum 
rennur saman við tað før- 
oyska. Bretar hava borið 
fram at fingið markið flutt 
longur inn á føroyska land- 
grunnin.

Bjøm á Heygum, ting- 
maður íyri Sambandsflokk- 
in, sær onga orsøk til, at 
víkjast skal frá miðlinju- 
spurninginum.

- Eg haldi at tað er eitt 
órímiligt krav, ið sett er 
fram, at undirgrundarmark-

ið skal fara longur inn á før- 
oyska landgrunnin enn 
miðlinjan. Eg dugi ikki at 
síggja, hvussu hetta kann 
undirbyggjast sambært al- 
tjóða rættarreglum, sigur 
Bjøm á Heygum.

Hann heldur ikki, at und- 
irgrundarmarkið kann set- 
ast eftir fólkatalinum og 
strandalongd.

- Vit hava fest hetta í 
samgonguskjalið, so at vit 
ikki koma til eitt samráð- 
ingarúrslit, har tað verður 
víkt frá miðlinjuni. Føra 
samráðingamar ikki til 
miðlinjuna, so noyðast vit at 
fara víðari við málinum. 
Tað er okkara útgangsstøði, 
sigur Bjøm á Heygum.

Fyri altjóða dómstólin
Og málið hevur skund. 
Bjøm á Heygum hevur ført 
fram, at um ikki ein loysn 
fæst skjótt á málinum, so 
skulu føroyingar skjóta 
málið inn fyri altjóða dóm- 
stólin f Haag. I Dimmalætt- 
ing fyri ólavsøku vísti hann 
á, at bretar fóm at standa 
sterkari í einum møguligum 
sakarmáli, um teir høvdu 
borað eftir olju nær før- 
oyska ftskimarkið 1 longri 
tíð. Á henda hátt høvdu teir 
vunnið sær søgulig rættindi 
at bora eftir olju á hesum 
leiðum.

Bjøm á Heygum heldur 
ikki, at málið kann dragast 
út í tað óendaliga. Hann 
heldur, at málið hevur fing- 
ið enn størri skund, nú fyrsta

Ætla at 
avtaka 
landsskúla 
ráðið
í sambandi við broyt- 
ingar í útbúgvingarvið- 
urskiftum okkara hava 
teir fýra flokkamir, 
sum í seinastuni hava 
roynt at skipa nýggja 
samgongu, havt upp- 
skot um at avtaka 
landsskúlaráðið
PÓL Á KLETTI

Ein av uppgávum lands- 
skúlaráðsins, sum varð sett 
á stovn tá nýggja fólka- 
skúlalógin kom f gildi fyri 
fimtan árum síðan, hevur 
verið at innstilla fólk í leið- 
andi størv innan skúlaverk- 
ið.

Men tað er ikki vist, at 
hetta verður so í framtíðini. 
Teir fyra flokkamir, sum í 
seinastuni hava tingast um 
nýggja landsstýrissam- 
gongu hava í hyggju at av- 
taka landsskúlaráðið.

Tað sigst, at flokkamir 
vóm komnir so væl áleiðis 
við hesi ætlan, at hon varð 
feld í tað skjalið, sum ætlan- 
di skuldi vera samgongu- 
skjal. Dimmalætting royndi 
í gjár at fáa eina viðmerking 
frá samráðingarleiðar- 
anum, Edmundi Joensen, 
formanni Sambandsfloks- 
ins, og spytja hann, hvøiji 
sjónarmið lógu sum gmnd 
fyri hesi ætlan. Men ■ tað 
eydnaðist ikki at fáa orð á 
hann.

Sum skilst hava teir fyra 
flokkamir, sum tingast hava 
um nýggja samgongu, havt í 
umbúna nýggja útbúgving- 
arætlan fyri alt skúlaverkið 
við tf endamáli at leggja í 
fasta legu best hóskandi 
innihald og bygnað við atliti 
til framtfðar útbúgvingar, 
samskipan og rationaliser-

ing av verandi útbúgving- 
um.

Og í uppskoti hevur verið 
at endurskoða og nútímans- 
gera hesi mál innan skúla- 
verkið.
-  Fólkaskúlalógin
- Læraraútbúgvingin
- Allar vinnu- og mið- 

námsútbúgvingar
- Skipan fyri sjálvsognar- 

stovnum, frískúlum, í 
skúlaverkinum

- Gjaldsbýtið í rakstrar- 
kostnaði millum land og 
kommunur

- Umlegging av fígging- 
ini, so játtanin fylgir 
næminginum fstaðin 
fyri skúlanum

- Utbúgvingarskipanin 
tryggjar vinnulfvinum 
best møguligar umstøð- 
ur at virka undir

- Lógin um skúlafyrisit- 
ing verður endurskoðað 
og nútfmansgjørd

- Lógin um yrkisútbúgv- 
ingar verður endurskoð- 
að

Flokkamir eru samdir um, 
at yrkis- og aðrar ffam- 
haldsútbúgvingar eiga at 
samsvara teimum donsku 
so at tær uttan trupulleikar 
kunnu góðkennast at brúk- 
ast f Danmark og øðrum 
londum.

•  011 tey 121 ferðafólkini, 
sum vóru umborð á eini 
eingilskari feiju, sum siglir í 
rutu um Ermasund, bjarg- 
aðust, tá eldur kom í feij- 
una.

•  Russiski fíggjar-krimi- 
nalitetuirn er við at gera 
meiri og meiri um seg f 
Norðurlondum. Serliga 
royna finsku og svensku

oljan er farin at renna úr 
Foinavnen oljukelduni 7 
fjórðingar frá føroyska 
fiskimarkinum.

- Undir øllum umstøðum 
haldi eg, at tær kanningar, 
sum í løtuni verða gjørdar 
og sum fara at verða gjørdar 
viðvíkjandi fortreytunum at 
finna olju í Føroyum, ikki 
skulu nervast av samráð- 
ingunum við bretar. Tær 
skulu halda fram fullkom- 
uliga óheftar samráðingun- 
um. Vit eiga at arbeiða út 
frá, at grunnurin út til mið- 
linjuna er okkara, sigur 
Bjøm á Heygum.

Serskilt málsøki
Flokkamir, ið hava sam- 
ráðst um at skipa sam- 
gongu, ætla, at oljuvinnan 
skal gerast eitt serskilt 
málsøki í iandsstýrinum.

- Vit ætla at leggja stóra 
orku í at fáa avgreitt hetta 
málið sum skjótast, og 
møguliga á henda hátt fáa 
framskundað ágóðan av 
einum møguligum oljurfki- 
dømi við Føroyar. Hetta 
hevði komið ótrúliga væl 
við, tí vit hava sannliga brúk 
fyri einum tflíkum íkasti, 
sigur Bjøm á Heygum.

Rjørn á Heygum er heitur talsmaður fyri, at marknaðar- 
trætan við bretar verður avgjørd skjótast gjørligt. Føroyar 
eiga ikki at víkja frá miðlinjuni, sum undirgrundarmark 
millum Føroyar og Bretland

í  stuttum sagt
•  Seinasta vikuskiftið varð 
ein 13 ára gamal drongur, 
sum var og ferðaðist í 
Fgyptalandi, dripin av mus- 
limum. Foreldur hansara 
vórðu álvarsliga særd. Tey 
vóru í einum bussi, tá álop 
varð framt á hann.
•  Sum tann fyrsti av fyrr 
verandi sovjetrussisku 
landslutunum, fær Ukraine 
ein sivilan veijumálaráð- 
harra, Valeri Stjmarov, ið er 
49 ára gamal.
•  Triggir kinesiskir sy- 
stemkritikkarar, sum tiknir 
vóru undir ófriðinum á 
Himmalska Torginum f 
1989, hava fingið harðar 
revsingar. Teir eru dømdir 
millum 6 og upp í 10 ára 
fongsul.
•  Sinn Fein-leiðarin Gerry 
Adams hevur boðað frá, at 
møguleikar eru fyri friði í 
Norðurírlandi. Hetta vóru 
orð hansara eftir ein fund 
við eina írsk-amerikanska 
sendinevnd um at fáa frið í

Onki er betri 
enn at turka úti
Tað passar, men í Foroyum 
er ikki altíð terri. M iele turki-
trumlan er nr. 1

lag millum stríðandi partar- 
nar

•  Á flogvøllinum t Kastrup 
er 39 ára gamal irakiskur 
manna-smuglarí, sum býr f 
Danmark, handtikin. Hann 
kom úr Thailandi við einum 
IS ára gomlum dreingi. í 
taskuni hjá manninum lá 
eitt falskt skjal um deyða- 
dóm yvir mannin. Skjalið 
var ikki undirskrivað. Ein 
og hvør kundi skriva navn 
sítt á skjalið, um tað gjørdist 
neyðugt í sambandi við um- 
sókn um politiskt friðskjól. 
Maðurin varð fongslaður f 
13 dagar.

Libero
blæur
dupu ltu r
p ak k i 129”t

Bananiir .

nyndugleikarnir 
insnir hesansnir hesum viðvfkjandi.


