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BP og Shell gera seg
Betri lívskor!
út tíl oljuvinnu
sunnan fyri Føroyar
oljufyritøkur alla hugsandi Teir hava eisini funnið nakFyrireikingamar til
og óhugsandi tøknifrøði, að, men hetta hevur ikki
eina oljuvinnu stutt
sum kann boða frá, um tað verið tann besta oljan.
Stórur munur er nevniliga
loysir seg at leita her.
sunnan fyri føroyska
á olju, hvat dygd viðvtkur.
fiskimaricið, krevja
nógvan pening, millum Djúpar oljugoymslur
5 og 6 mia. kr.
Hildið hevur altíð verið, at Góð olja
BEATE L. JENSEN
Um dagamar fingu tey bæði
stóru oljufeløgini Shell og
BP loyvi frá eingilsku
stjómini at byrja boringarnar eftir olju einar sjey
Qórðingar sunnan fyri fiskimark okkara.
Peningur í millióna og
milliarda-upphæddum hevur verið nýttur í sambandi
við oljuleitingar á bretsku
havleiðunum yvir móti Hetlandi og nú hendavegin
ímóti Føroyum, tí serfrøðingar eru iicki í iva um, at
olja er at finna har.
Spumingurin er bara,
hvussu djúpt niðri, oljan
liggur. Men eisini her hava

um olja var at finna um
okkara og hetlendsku havleiðimar, so lá oljan so mikið djúpt, at trupult var at
sleppa framat henni.
Soleiðis, sum teknisku
møguleikamir í dag eru
dánaðir, er hetta ikki nak^ir
trupulleiki, líka njikið um
oljan er einar 300 metrar
niðri ella hon hon liggur
1000 metrar undir havbotninum.
Norðmenn hava í eini 25
ár útvunnið olju í havøkinum nærhendis Noreg, eins
og danir hava funnið olju í
Norðsjónum.
Eingilskmenn
hava
somuleiðis í eini 20 ár gjørt
nógv burturúr við at leita
eftir olju á teirra havleiðum.

Ikki hevur eydnast eingilskmonnum at funnið tann
stóra góðu oijulumman fyrr
enn nú, teir hava funnið
okkurt vestan fyri Hetlandi.
Allar kanningar benda á,
at hetta er olja, sum liggur
soleiðis fyri, at løgið var, um
hon ikki eisini skuldi verið
at funnið í føroyskum
sjógvi.
Tað krevst tó nógvur
peningur aftrat øllum tí,
sum longu er brúkt til oljuleitingar. Mett verður, at
fyrireikingar til eina oljuvinnu á havøkinum sunnan
fyri føroyska ftskimarkið,
koma at kosta millum 5 og
6 mia. kr.

4 sendingar í danska
útvarpinum um Føroyar

Oljuskip aktuell
Fyri at gera oljuvinnuna og
harvið flutningin av henni
meiri rentabla, er avgjørt at
keypa eitt serútgjørt oljuskip, soleiðis at oljan kann
pumpast upp í skipið, ið tekur einar 300.000 tunnur av
olju.
Síðani verður oljan pumpað upp f smærri oljuskip, ið
verða sett inn í fasta sigling
millum oljuøkið og land,
antin tað verður til Skotlands, Hetlands ella Orknoyggjarnar. ella kanska øll
trý, sum síðani skul gerast út
til at taka fmóti øllum tf,
sum stendst av eini oljuvbinnu úti á opnum havi.
Eitt sama slag projekt
sum hetta við stóra oljuskipinum, er norska oljufyritøkan Statoil farin undir
at gera, sambært teimum
upplýsingum, ið umboð fyri
Statoil upplýstu á eini vitjan
í Føroyum herfyri.

Danski ríthøvundin,
Palle Petersen, fer í
fyra sendingum í Danmarks Radio at viðgera
føroyska samfelagið.
Hann hevur verið á
vitjan í longri tíð, har
hann hevur hitt fleiri
føroyingar á máli.
Fyrsta sendingin kemur á P1 »Halvfem« nú
týsdagin.
DIA MIDJORD _________

Palle Petersen avmyndaður saman við konuni Lenu Eilstrup á vitjan teirra í Føroyum.
Myndin er tikin í Akrabyrgi

»
gerast ein trupulleiki fyri altjóða danska kredittvirðið
og tað danska gjaldoyrað.
- Føroyar skuldu ikki
gerast ein innanríkis politisk gøla fyri donsku stjómTí valdu bæði Schlúterstjómin og Nyrup-stjómin
eina loysn, sum gerst alt
meiri vanlig í donskum
politikki:
Lok varð lagt á tey
møguligu politisku vandamálini, og í staðin vóru tey
latin upp í hendumar á serfrøðingum at taka støðu til.
I hesum føri var tó eingin
kanningardómstólur settur,
í staðin varð málið goymt í
serfrøðinganevndun um.
Samstundis vóru bráðfeingis avgerðimar latnar í
hendumar á nøkrum »góðum
handverkarum«
í
danska
bankaheiminum.
Hesir røktu eisini sína uppgávu við at bjarga øllum
donskum kreditorum. Hetta
varð serliga gjørt gjøgnum
Fíggingargmnnin.
Tað er sostatt einki løgið
í, at gongdin millum Danmark og Føroyar varð sum
hon varð. Danir hava vart
síni áhugamál eins og teir
altíð hava gjørt, og høvdu
Schlúterog Nyrup ikki gjørt
tað, vóm teir ivaleyst foknir
í donskum politikki.

Núverandí støðan
Støðan nú undan komandi
samráðingum er tó nakað
broytt. Tey flestu donsku
fíggjarligu áhugamálini eru
longu bjargað, og sam-

stundis eru úrslitini av tf
førda politikkinum púra
greið. Spurningurin er tí, um
danska stjómin yvirhøvur er
áhugað at samráðast politiskt um framtíð Føroya, soleiðis sum tann núsitandi
samgongan vónar.
Eitt er kortini heilt greitt.
Tað hevur ongan týdning
fyri danir, at ein sambandsmaður nú er løgmaður, sum
onkur vil vera við. Ferðin
hjá Nyrup hevur givið okkum greiðar ábendingar um,
at danska stjómin ikki slakar ein tumma í tí higartil
førda politikkinum. Teir
ætla sær ikki at strika skuld,
og teir fjala seg framvegis
aftanfyri
serfrøðingatilmælini.
Krøvini til ffggjarlógina
skulu eisini haldast, tí danir
vilja tryggja sær, at landskassin ikki aftur gerst ein
sjálvtøkuhandil hjá føroyskum vinnulívsmonnum
og lokalum politikkarum.
Danska stjómin er framvegis bundin av, at andstøðan á Fólkatingi bara situr og
bíðar eftir onkrum møguleika at vinna Nyrup-stjómini neisir Og stjómin er
framvegis bundin av, at
donsku
kredittfeløgini
skulu hava sínar pengar aftur frá føroysku kommununum.
Aftanfyri allar danskar
avgerðir liggur sostatt eitt
áhugamál: at fáa politiskan
frið fyri føroyingum. Men
samstundis hava danir ikki
tað minsta álitið á føroyskum politikkarum ella føroyskum vinnulívsmonnum.
Teir hava longu sæð, hvussu
stórar trupulleikar tær avtalur, ið gjørdar eru higartil.

hava givið føroysku politikkarunum.
Tað,
sum
landsstýrið lovar, nýtist løgtingið ikki at taka undir við.

Høvuðsspurningarnir
Kortini lovaði Nymp, at nú
skuldi eisini samráðast um
at fáa nýggj arbeiðspláss, og
hetta var ivaleyst gjørt fyri
at geva føroyingum onkra
vón. Men tað er tó ógvuliga
ivasamt um hann kann fáa
nakra játtan ígjøgnum á
fólkatingi, til at keypa
triðjalandsflsk til Føroyar,
soleiðis sum Bjarti Mohr
beinanvegin skeyt upp.
Tað er tó ikki nøkur loysn
at geva tí føroyska vinnulívinum meira pening. Úrslitini av hesum hava vit sæð
fyrr, og hetta hevði einans
lagt eitt enn tyngri lok á
allar teir ovurstóru trupulleikamar í Føroyum.
Støðan er framvegis, at
vit føroyingar ikki hava
nakra støðu til hvussu okkara samfelag og okkara
vinnulív skal skipast í framtíðini. Allir teir gomlu
stríðsspumingar, ið higartil
hava verið fjatdir undir
spuminginum um loysing
ella samband, liggja framvegis óloystir.
Føroyaferðin hjá Nymp
og tann politiska dagsskráin, sum Jógvan Mørkøre
hevur sett, hevur í vemleikanum gjørt ilt verri. Nú
em allir politiskir spumingar aftur gjørdir til ein spuming mifíum føroyskt og
danskt, har danir fáa skuldina fyri alt ilt.
Jógvan Mørkøre vil hava
Richard Mikkelsen burtur,
tí hann er dani, men tað er

Poul Nyrup Rasmussen
hevur fyri kortum verið á
tríggja daga føroyavitjan.
Danski rithøvundin, Palle
Petersen, hevur sett sær
spurningin, um hetta er
nokk til, at hann yvirhøvur
hugsar um Føroyar, tá samráðingamar verða 17. november.

ein stómr spumingur, um
Fíggingargmnnurin
gerst
betri og meira demokratiskur, við t.d. at seta Olaf Olsen ella Atla Dam sum
stjórar.

Ein føroysk loysn

T að er hugaligt at hoyra, at
lívskorini hjá vanliga føroyinginum endiliga verða
tikin í álvara. T að er í tøkum
tíma, at nógv umrødda kanningin hjá fakfeløgunum og
Fróðskaparsetrinum, verður
gjørd.
Sum onkur málbar seg
hósdagin, tá kanningin varð
almannakunngjørd: »Nú er
ikki longur talan um handilsjavna, ella gjaldsjavna, men
um m enniskjaviðurskifti«.
Júst støðan hjá menniskjunum í Føroyum hevur verið
alt ov lítið umrødd, síðani
kreppan byijaði. Hóast borgaramir nú hava mist fjórðuhvøija krónu síðani 1989, so
hevur stórtsæð eingin lætst
um vón. Alt sum eitt nú hevur
við fólkaflyting og annað at
gera, hevur m estsum verið
sligið upp í g lens av politikkarunum.
T að er sjálvandi hugaligt,
at handils- o g gjaldsjavnin
síggja væl út. Men tað er ikki
nóg m ikið, um fólk líður
hungur. Hvørki yvirskotið á
handils- ella gjaldsjavnanum
kann etast.
T ó tykist, sum nýggja samgongan hevur viðurkent, at
støðan er álvarslig. T í er eisini eitt av punktunum í sam-

gonguskjalinum: skattalætti.
At lætta um hjá fólki, telur
fleirfalt. T í fært tú nøgd fólk í
sam felagnum , so fært tú eisini fólk við móti, huga og
lívsgleði. T að er einasti
m øguleiki at fáa sam felagið
á føtur aftur.
Bert spell at kanningin um
lívskorini ikki var alm annakunngjørd, áðrenn danski
forsætisráðharrin
vitjaði.
Men bót er fyri tí, ríkisumboðsm aðurin kann leggja
hana fyri donsku myndugleikam ar alt fyri eitt, so teir
eru kunnaðir um støðuna hjá
føroyingum , áðrenn fundin
hósdagin.
Seinastu
tíðina
hevur
Tjóðveldisflokkurin í fleiri
førum, sum ketta upp úr
høvdatrog, mælt til broytingar m illum Føroyar og Danmark. So seint sum hósdagin
var ein av tingm onnum Tjóðveldisfloksins,
undanfami
fíggjarmálaráðharrin, endurgivin fyri at hava sagt í tinginum, at danir ikki avgera um
undir- ella yvirskot er á fíggjarlógini. T að kann bert tingið
avgera.
Danir hava sagt seg respektera heim astýrið, og
eingin er í iva um, at so er.
M en sami fíggjarmálaráð-

harri átti at ásannað, at hansara øking av skatta- og avgjaldstrýstinum fyri í ár, er
við at avfólka landið. Hansara »stoltleiki« hevur nærum
forkom ið landinum.
Verandi fíggjarmálaráðharri hevur við nøkrum døm um í bløðunum víst á, at føroyingar gjalda munandi meir
í skatti enn danir. Harumframt eru flestallar útreiðslur
munandi hægri í Føroyum ,
enn í Danmark, fyri ikki at
tala um húsaprísimar.
Tí má sam gongan á fundinum hósdagin fáa danir at
skilja, at útreiðslustøðið fyri
føroyingar ikki eigur at vera
hægri enn í Danmark. Tískil
má skatturin lækkast munandi frá 1. januar. Hendir tað
ikki, so fara uppaftur fleiri
fólk at flyta av landinum.
Sum støðan er, m egna vit
hvørki á ein ella annan hátt at
reka sam felagið á einum
rímiligum støði. T að kann
bert gerast við hjálp frá dønum.
T í er fundurin hósdagin
altavgerandi fyri, um vit føroyingar skulu fáa betri livikor. G óða eydnu!

Palle Petersen hevur tosað við fólk líka frá høvuðsstaðnum til bygdina Dímun.
Hann hevur ferðast allasteðs í Føroyum og gjørt sær
eina mynd av føroyska
samfelagnum. Og fyra útvgrpssendingar eru gjørdar
fyri at lýsa hetta kreppurakta samfelagið.
Sendingarnar koma á P1
»Halvfem« frá 16.30-16.55
í Danmarks Radio. Fyrsta
sendingin kemur nú týsdagin 15. november. Mikudagin kemur eisini ein sending.

Og tvær aðrar koma so 22.
og 23. november.
Fyrsta sendingin er um
Tórshavn, næsta um Nólsoy, triðja um Mykines og
seinasta sendingin er um
Stóra Dímun. Hóast hetta er
í høvuðsheitum, so verða
fleiri aðrar bygdir eisini viðgjørdar.
Palle Petersen sammetir
føroysku fólkaflytingina við
Danmark. Tey 3000 fólkini, ið flutt eru frá landinum,
svara til 350.000 danskarar,
ið flyta úr Danmark. Hetta

hevði verið ein menniskjalig vanlukka, sigur rithøvundin.
Umframt fýra sendingar í
danska útvarpinum, so arbeiðir rithøvundin við eini
myndabók um Føroyar.
Hann hevur áður skrívað 70
bøkur. Myndabókin eitur
»Bømeme pá Bjerget - En
historíe fra Færøeme« og
verður útgivin á Klematis
forlagnum. Hetta er um lívið á Stóru Dfmun, minstu
oynni í Føroyum.

greið ætlan verður gjørd
um, hvussu viðurskiftini
skulu skipast í framtíðini.
Ein avgerandi treyt er, at
hesir spurningar ikki vera
viðgjørdir hvør sær, men at
teir vera neyvt tengdir at
hvøijum øðrum. Samstundis er tað ógvuliga týdningarmikið, at hesir spumingarnir fáa eina veruliga politiska viðgerð, og ikki drukna
f
vanligum
politiskum
klandri ella tekniskum smálutum.

Búskaparligu,
lívfrøðiligu, tøknifrøðiíigu og sosialu gmndgevingamar fyri
at taka eina politiska avgerð um at skifta flotan út
og harvið at umskipa fiskiídnaðin, eru greiðar:
- Grunnamir kunnu røkjast betur
- Góðskan á húkaveiddum fiski er betri, um royndimar hjá John Smith verða
brúktar
- Ein betri góðska á flskinum er treytin fyri at framleiða góðskaðar flskavørur
Arbeiðsumstøðumar
umborð verða bøttar munandi, og harvið gerst hetta
arbeiði liviligt hjá fiskimonnum
- Føroyingar hava tøknifrøðina og royndimar innan
húkaveiðu
- Føroyingar hava skipasmiðjur og serkunnleika at
byggja skipini
- Talið av arbeiðsplássum verður økt beinanvegin,
bæði á sjógvi og landi
- Vit spara tær ovurstóru
oljuútreiðslur av trolaraflotanum
- Ein nýggjur floti av
línu- og snelluskipum kann
spjaðast á øll øki f landinum
- Við betri rávøru og
størri góðsking er møguleiki fyri fiskifdnaði á fleiri
virkjum í landinum
- Vit hava í hesum føri
allar serfrøðingamar f okkara parti

broyting í uppgávubýtinum
millum land og kommunur.
Fyritreytin er at kommunumar vera lagdar saman í 78 stórar eindir, og at Føroyar
samstundis
verða
gjørdar til eitt løgtingsvaldømi. Síðan kunnu stórir
partar av almennu fyrisitingini decentraliserast, við
at uppgávumar vera lagdar
út til kommunumar, saman
við tí fíggjarligu ábyrgdini.
Hetta gevur teim einstøku økjunum í Føroyum
eitt størri vald yvir egnum
viðurskiftum, sum eru neyvt
tengd at eini fíggjarligari
ábyrgd.
Konkret kann hetta gerast við eini skipan við økisgrunnum, har stuðulslán til
einstøk prosjekt verða givin
eftir føstum treytum um politiska ábyrgd og samstarv
millum ymsu økini.
Ein slík broyting má eisini byggja á eina greiða ætlan um viðurskiftini millum
Føroyar og Danmark.
Her má ein avtala gerast
um at niðurfrysta ella avskriva partar av føroysku
skuldini til danska statskassan, so gongd aftur kann
fáast á føroyska búskapin.
M.a. hava Lise Lyck, og nú
seinast Finnbogi Arge vfst
á, hvussu hetta kann gerast.
Hin parturin er tað politiska sambandið við Danmark í framtíðini. Loysing
frá Danmark er sjálvsagt
ikki nakar møguleiki, í tf
búskaparligu støðu sum
Føroyar eru í. Hinvegin má
ein endurskoðan av Heimastýrislógini miða ímóti at
tryg&a Føroyum so stórt
frælsi sum møguligt, innan
fyri karmamar av ríkisfel-

So leingi sum vit ikki hava
tikið støðu til okkara egnu
politisku mál og okkara egnu ósemjur, so hava vit í
vemleikanum einki at samráðast við donsku stjómina
um. Vit mugu gera okkum
greitt, hvøija støðu danir
hava, og hvat vit sjálvi vilja. Vinnullvspolitikkurin
Vit vita, at krøvini hjá Ein
nýggjur
føroyskur
dønum miða móti politisk- vinnulívspolitikkur
eigur
um stabiliteti viðvíkjandi bæði at byggja á tær ringu
Føroyum. Tað er tí neyðugt og góðu royndimar vit higat vfsa á loysnir, sum danir artil hava gjørt við røktini
kunnu fáast at góðtaka. Um og úrtøkuni av okkara egnu
vit kunnu tryggja teimum grunnum. Her hevur John
eitt vinnulív og eina polit- Smith nú f fleiri harrans ár
iska skipan, ið ger okkum víst á, at vit kunnu skifta
førar fyri at gjalda ein part okkara veiðitól út og harvið
av skuldini aftur og eisini at skapa møguleika at umtaka ábyrgd fyri gongdini, skipa okkara fískifdnað.
so ber til at tosa við teir um Hetta eru ikki bert luftkastframtíðina.
ellir, tí hann kann vfsa á tær
Ein føroysk loysn má tí royndir, ið eru gjørdar við
taka støðu til tríggjar spum- teimum nýmótans líiju- og
ingar:
snelluskipunum, ið eru
1. Greiði má fáast á, bygd.
hvussu vit skipa ein førTaka vit politiska avgerð
oyskan vinnulívspolitikk, so um, at vit skifta okkara
at vit kunnu lívbjarga okk- veiðiflota út við nýmótans
um av tf tilfeingi, sum fæst línu- og sneliuskip, so kann
úr sjónum.
tað sjálvsagt ikki gerast eft2. Greiði má fáast á tf ir einum degi. Tørvur er á
innanhýsis politisku skipan- kapitali, men hetta er ein
ini í Føroyum við kom- spurningur um politiskan
munusamanlegging og øðr- vilja. Tað áhugaverda er
vfsi uppgávubýti millum harafturat, at f valstríðnum
land og kommunumar.
upp undir seinasta løgtings3. Greiði má fáast á teim- val, søgdu allir politiskir
um politisku og fíggjarligu flokkar seg stuðla húkaviðurskiftunum
millum veiðini og útróðrarflotanFøroyar og Danmark, har um.

P o litisk a s k ip a n

Føroya
Føroyar eru eitt av teim
mest centralistisku londunum í øllum heiminum Tí er
tað alneyðugt at fáa eina

rg

agsskapinum.
í Danmark eru summir
politikkarar byijaðir at
kjakast um at broyta grundlógina. Føroyingar áttu tí at
borið so í bandi, at viðurskiftini millum Føroyar og
Danmark vóru grundlógarfest.
Samstundis sleppa føroyingar ikki undan at taka
støðu til framtíðarviðurskiftini við ES - serliga um
tey skandinavisku londini
gerast limir.

Føroyingar mugu
semjast fyrst
Tann størsta forðingin fyri
broytingum liggur hjá okkum rjálvum. Um vit ikki fyri
fyrstu ferð í søguni tora at
orða ein greiðan føroyskan
vinnulívs- og stýisskipanarpolitikk, fáa vit ongar
sømdir frá dønum.
Um vit hinvegin kunnu
vísa donsku stjómini á lívfrøðiligar grundgevingar,
búskaparligar
grundgevingar, tekniskar grundgevingar og ikki minst grundgevingamar um nýggj arbeiðspláss og
fdnaðarmenning, so noyðast teir at
lurta eftir okkum.
Tí hetta er eisini til fyrimuns fyri danir. Teir fáa politiskan frið fyri Føroyum,
teir fáa færri flóttarfólk til
Danmarkar, teir fáa kanska
ein part av føroysku skuldini aftur. - Og teir kunnu
reypa sær av mótvegis umheiminum, at teir eru vælmeinandi
hjálparar hjá
teimum neyðars føroyingunum.
Høgni Hoydal
Ronnie Thomavsen

