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-  Vit berjast fyri tykkum í ES
Alt ES stcndur fyri 

stórum broytingum í 
komandi tíóum, sum 
stjómir limalanda 
skulu taka stoóu til á 
ráðstevnu komandi ár

ikki minst viðvíkj- 
andi støðutakanini til 
upptøku av flciri lima- 
londum, men avgerðin, 
hvørt føroyingar vilja 
fara uppí, vcrður tykk- 
ara egna. í Danmark 
verður eingin roynd 
gjørd at trýsta tykkum. 
Vit fara hinvegin at 
betjast fyri at vinna 
tykkum mest møgulig 
rættindi, sigur Niels 
Helveg Petersen, utt- 
anríkisráðarri, sum 
hevur verið á vitjan í 
Føroyum í tveir dagar
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Niels Helvcg Pelersen. utt- 
anríkisráAham. fór aftur til 
Danmarkar vió fylgi sinum 
í gjár Vitjan hansara í Før- 
oyum var ein arbeiósvitjan. 
har scrstakliga handilsvió- 
ursktfti okkara vió KS vóru 
umrødd

U ttan rík i srá ðham  n 
gjordi greitt. at danska 
stjómm altió er sinnaó at 
stuóla føroyingum al fáa 
hetri handilsvidurskifti í lag 
vió ES. mcn tað vera før 
oyingar sjálvir. sum gcra av

á hvønn hátt hcsi viðurskifti 
skulu skipast

Umframt landsstýrið 
hevur ultanríkisráðharnn á 
vitjan sini i Føroyuni eisini 
hitt umboð fyrí vinnulivið 
Føroya Fiskavirking og 
Fiskasøluna og markn 
aðamevnd løgtingsins.

Tað er serliga tríðja 
landsvørur. fiskiídnaðunn 
er sinnaður at fáa lagaligan 
utflutmngstreytir fyrí. Her 
fyn var tollunn tikin av so at 
siga øllum paneraðum 
fiskavørum til ES, men hvat 
viðvíkur tnðjalandsvørum. 
gjørdi uttanríkisráðhamn

greitt, at her verður ikki tal 
an um nakra tolllækking. ti 
hetta er ein so viðbrekin 
spurningur. at hann tekur 
alt grundarlagið undan 
ásetta F.S-politikkinum uin 
ávísir partar fáa eftirlæti 

Niels Helveg Petersen 
sigur scg hava fingið gott

innlit í tøroysk viðurskifti, 
hesar dagamar, hann hevur 
vitjað Sigur, at hann fram- 
mundan ikki hevði væntað, 
at føroyingar fóru at biðja 
um næm tilknýti til FS, men 
hinvegin, at hann hevur 
fingið fatan av, at hæði po- 
litikarar og vinnulivsmenn

ikki eru nøgdtr við verandi 
støðu.

Danska stjómin fer at 
gera alt, sum stendur í henn- 
ara makt at bøta um hand- 
ilsviðurskifti føroyinga við 
ES. Og har verður neyðugt 
at taka eitt ódnartak, tí 
fiskivinna og útflutningur 
av fiskavørum er eitt sera 
viðbrekið mál i ES Talan er 
sum kunnugt ikki bara um 
at sannføra donsku stjóm- 
ina og danskar politikarar. 
men um at fáa cina felags 
europeiska semju. Og sjálvt 
um føroymgar ikki eru fyri 
ES-limaskapi, so hevur 
danska stjornm skyldu at 
beijast fyri føroyskum 
áhugamálum i ES og at fáa 
best møgulig úrslil, sigur 
Niels Helveg Petersen 

A fundum við landsstynð 
og marknaðamevndina 
varð ført fram, at tá øki sum 
Ermarsundsoyggjarnar,
Man og Gronland. ið ikki 
eru limir í ES. hava toll- 
frælsi, so áttu Føroyar at 
fingið soniu sømdir

Men Ntels Helveg Peter- 
sen helt spumingin ikki vera 
so eyðsvaraðan Vtðvíkj- 
andi Ermarsundsoyggj- 
unum og Man upplysti 
hann. at hesi øki ikki flyta út 
viðkvæmar vørur sum flsk. 
og tá ein flskivinnutjóð sum 
Grønland hevur tollfrælsi 
skyldast tað. at grønlend- 
ingar afturfyn tollfrælsi lata 
ESkvotur Át so ES ikki fær 
tann flskin. tað vil, er ein 
vági. ið tað má binda á seg 
og ikki grønlendingar
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O k k u rter
a n d ig a líð í

ravrusk-
landinum

Hógv og handalag í 
undirgrundarmálinum

Fundurin. sum kvinnur 
skipaóu fyri í Sjónlcik- 
arhúsinum t Havn 
ftaggđagskvølđ, vardi í 
samfuilar tríggjar tím- 
ar Nógvir áhugaverdir 
spumingar komu fram 
og óteljandi uppskot, ió 
høvdu vid samfeiags- 
ligu vióurskifti okkara 
í dag at gera.
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Tað var eitt sera væleydnað 
kvøld. ið kvinnumar skip- 
aði fyn í Sjónlcikarhúsinum 
i Havn flaggsdagskvøldið

Stig til tiltakið høvdu 
nakrarav teimum kvinnum, 
sum vóru við á kvmnuráð- 
stevnuni í Finlandi í fjør. 
tikið. og var kvøldið skipað 
« 1  fyn. at fýra kvinnur við 
eitt pallborð komu fram við 
hvør sínum uppleggi til 
samfclagsligt kjak, sum 
áhoyrararmr sfðani kunnu 
koma við viðmerkingum til 
ella nyggjum uppskotum 
um fyri at hetra um støðuna 
í samfelagnum í Føroyum í 
dag

Við pallborðið sótu Elin 
Dahl Johannesen, Súsanna 
Dam, Ingnd Jacobsen og 
Gulla Øregaard Til orð- 
stýrara var Hanna Joensen 
biðin

Hanna J»>ensen var 
somuleiðis biðin um at 
halda eina flaggdagsrøðu. 
og tað gjørdi hon

Sosialir spurningar
Á fundinum kom fram, al 
tað eru teir sosialu trupul 
leikamir. sum f dag raka 
okkum meinast í hesum 
trupulleikum eru tengdir

spurningarmr vtðvflcjandi 
teimum arbeiðsleysu og 
prisunn á neyðsynjar- 
vørum

Tað vóru slík evni. ið 
høvdu størsta áhugan mill 
um fundarfólkið. sigur
Hanna Joensen. orðstýrari. 
við DimmaLemnx

Uppskot komu fram, 
hvussu trupulleikamir 
kundu loysast. m a við at 
meirvirðisgjaldið var tikið 
burtur á neyðsynjarvørum 
Onkur annar hclt. at tað 
mátti bera til at kroysta 
myndugleikarnar til fáa cin 
farloyvisskipan ígjøgnum 
við ÁLS-skipamna

l  m at yvirliva
Sjalvsagt komu eismi nógv 
onnur uppskot fram

Um tey kunnu brúkast 
ella ikki. er ikki tað týdn- 
ingarmesta í hesum kjaki. 
Heldur vísir eitt tflíkt kjak 
um samfelagsligar spurn- 
ingar. at nakað er ravrusk- 
andi galið í Føroyum í dag 

Nógv varð tosað um, hvat 
gerast kann við tey. sum 
missa hús síni, tí aftur nú 
verður lýst við óteljandi 
húsatvmgsilssølum. sigur 
Hanna Jocnsen

Hvat kunnu vit gera við 
hesi fólk?, spyr hon.

Á fundinum kom fram, at 
peningastovnamir hava 
verið sera tvørir at gcra 
hóskandi avtalur við fólk, 
avtalur. sum tey kunnu 
halda. sigur Hanna Joensen.

í sambandi við hetta 
kemur hon við einum dømi 
um. at tey vóru ikki heilt fá, 
sum fyri fáum árum sfðani 
høvdu ema mánaðarinn- 
tøku uppá einar kr 20.000,- 
. men í dag er henda inntøka 
ikki meiri enn kanska kr 
S.000,- um manaðin Hvat 
kann etn familja tá gera fyri 
at yvirliva?

Ttisaðu frá hjartanum
I Føroyum hava vit ikki 
somu sostalu hjálparveit- 
ingar, sum tey hava í hinum 
Norðurlondurn Vit hava 
ongar sosiatar íbúðir at 
letga fólki

Tað varógvuliga huga 
ligt at vera orðstýrari á 
tundinum Sjónleikarhús- 
inum hetta kvøldið. sigur 
Hanna Joensen, tí fundar 
fólkim vóru røsk at taka 
orðið. Etn orsøktn kann 
vera, at har var hvørki út- 
varp ella sjónvarp, sum tók 
upp. so etngin hevði nakað

at óttasl fýri. Tey kundu 
siga alt og tosa Itka út frá 
hjartanum um verultga um 
spumingar. sum pindu hæðt 
tey og samfelagið uim 
heild.

Fundurin vardt í samfull- 
ar tríggjar tfmar Tá mátti 
tundurin slítast. hóast hann 
væl kundi vart munandi 
longur. tí fólk vóm vorðin 
troytt hóast alt.

Tveir arbeiAsbólkar
Eftir fundtn var høvi hjá 
áhugaðum at steðga eina 
løtu og møgultga vera við til

Á tíðindafundi i landsstýr 
inum var Niels Helveg Pe- 
tersen. uttanríkisráðham. 
spurdur, hvøtjar vántr hann 
hevði fyn einum úrsliti av 
marknasamráðingunum 
millum danir og føroyingar 
øðrumegin og hretar hinu- 
megin.

Eitt nýtt umfar í samráð- 
ingunum byrjaði f gjár 
Niels Helveg Peiersen metti 
ik ki. al nakað endaligt úrslit 
fer at spyrjast í hesum um- 
fari. men segði tað vera

at skipa scg í smæm áhuga- 
bólkar Úrslitið as hesum 
var. at tveir arbeiðsbólkar 
vóru settir. har luttakaramir 
ætla at halda fram við at 
taka upp samfelagsligar 
spumingar og kanna eftir. 
hvussu gjørt hevur verið og 
verður aðra staðni í londun- 
um uttanum okkum fyn at

týdningarmikið, at framstig 
vera gjørd nú nakað skjótt.

Danska stjómin fer at 
mæla hretsku mvndugleik- 
unum til at sýna hógv og 
gott handalag. ti tað hevur 
skund at fáa cina loysn á 
hesum málinum nú nakað 
skjótt. segði hann.

Hann gjørdi eisini greitt. 
at samráðingamevndimar 
hjá háðum pønum eru sinn- 
aðar at halda seg til avtal- 
aðu mannagongdina í sam- 
ráðingunum.

fáa hesar loystar
- Tað er heilt greitt. at 

fundarfólkið var fegið um 
stigtakanma til henda 
ahugaverda og gevandi 
fundin fyn kvinnur. og at 
hann átti at verði tikin upp- 
aftur eina aðru ferð. sigur 
Hanna Joensen.

Orðstvrari var Hanna Joensen. Við pallhorðið sólu F'.lin I). Johannesen, Súsanna Dam. Ingrid Jacobsen og t.ulla 
Orrgaard. Wv«t Dmtl Uens Krisnan.

í  BLAÐNUM í DAG

Fleiri fylkjast 
um merkið
Týsdagin v ar flaggdagur. Sum vanligt skipa skóLar- 
nir fyrí ym sastaðm kríng landið við skruðgongu, tón- 
leiki og røðum, I Havn helt Magni Arge flaggrøðuna. 
Nú politisk stik eru flutt til fram a fyri breiðari sam- 
starvi og útlit eru fyri oljuvinnu, helt hann orsøk 
vera a t  halda. at lleiri fylkjast um merkið.

Jacques Chirac  
verður forseti
Borgarliga valevnið Jaeques Chirac fer a t  v inna 
annað  um far av franska forsetavalinum , sum 
verður 7. mai. N ýggjasta m einingakanningin vteir, 
a t  C hirac fæ r 55 prosent av atkvøðunum . Men vejj- 
a rak an n m g a r eru  sum  ku n n u g t ikki altíð  eftirfar- 
andi.

Føroyingar spæ la fótbólt 
í Á lbo rg
Boltfelagið F in tan  fotbóltsfelagið hja Førovinga- 
felagnum  i Álborg - skal í á r  lu ttaka i tí doneku 
kappingini undir Jydsk Boldspil Union. F in tan  hev- 
u r  í nøkur á r  luttikið í virkiskappingum  í Álborg.

Ikki fleiri
Rusbdie-kanningar
N orska logverjan en d ar nú  leiting ina ef tir  tf yvir-
gangskroppi. sum  loysti skot av ímóti og særdi 
stjó ran  i norska forlagnum  Aschehoug, sum  hevur 
givið út norsku  týðingina av bók Rushdies -S atans 
ørindi- Iranskit yvirgangsm ertn eru  m istonktir.

Stórur
»poppari«
Eg eri nú sjálv farin und ir a t skriva beeði lag og 

tekst til m ínar sangir Tað hongur b e tu r  sam an, og 
e r  tiskil eisini læ tta n  a t syngja >, sigur M aria G utte- 
sen, sum i næ stu m  kem ur til Føroya a t  hava kon-
sert í N orðurlandahúsinum .

Sjúkrakassin  m eira  
brúkarav inarligu r
•«Vit vildu ynsk t. a t tan n  bólkur. sum  nú  e r  se ttu r  
a t  bøta um sjúkrakassask ipanina, varð s e ttu r  fyri 
fleiri árum  síðan, m.a. tí at undanfarin  á r  h evur 
n æ ru m  einki sam skifti verið m illum sjúkrakaasan 
og h in a r s to v n a r n a r s ig u r  Tórbjørn Mikkelsen, 
form aður í H avnar Sjukrakassa.

•  Herfyri steðgaðu sam- 
ráðingam ar míllum umboð 
fyri Norðurkorea og Amen- 
ka um kjamorkuspuming- 
in. men nú hava partamar 
tikið uppaftur samráðingar- 
nar av nýggjum
•  í Iran hevur regnað av 
grimd seinastu đagarnar 
Vatnfltið nærhendis hcilaga 
býi landsins. Mashhdad. 
hevur kostað 10 fólkum lív- 
ið. Trý hús eru skolað burt- 
ur. Tríggjar brýr eru horv- 
nar eins og fleiri vegir
•  Frá I mai I ár skulu øll 
ferðandi. sum koma til Hol- 
lands vísa pass, og skal 
hetta galda líka til halvan 
desember f ár
•  í Englandi hava myndug 
leikamir handtikið fýra lim

ir í Greenpeaee eftir. at hesir 
høvdu forðað einum kjam- 
orkuundirvatnsbáti at fara 
av flotastøðini í Strathclyde 
i Skotlandi
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