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Shell íkkí við sviðusoð L æ raraløn im ar  
av Brent Spar kanska í Fólkatingið

H januir Djurhuus oitasl ei, at Brent Spar horipallurín fer 
at forrta Shell at faa lut I einari m«*t'uli(>ari oljuvinnu f 
Føroyum

- Eg kann ikki ímynda 
mær, at Brent Spar fer 
at ávirka møguleikan 
hjá Shell at fáa loyvi at 
bora eftir olju á før- 
oysku landgrunninum. 
Hetta hevur einki við 
hvørt annaA at gera. Tá 
tað snýr seg um olju- 
leiting og boring, er 
Shell eitt taó mest álít- 
andi felagið. sigur 
Hjamar Djurhuus, 
stjórí á Shell

KARTIN I HANSEW

Oljufelagið Shell cr enn 
eina ferð í andglctti Hesa 
ferð orsakað av bonpallin 
um. Brenl Spar, sum ætlanin 
er at sokkja 50 tjórðingar úr 
føroyska fískimarkinum.

Altjóða samfelagið er á 
gosi um avgerðina. og Shell 
hevur verið rakt av boyk- 
otti. eina mest í Tysklandi

Vildu ikki gevast í 
Suóurafrika
Hetta er ikki fyrstu ferð, at 
Shell er í andgletti. Fyri 
nokrum árum var ágangur 
in ímóti Shell eisini øgiligur 
Hetta var orsakað av. at 
Shell ikki vildi gevast við 
virksemi sínum í Suðurafri- 
ka. hóast n srum  oll lond í 
heimtnum høvdu samtykt 
handilsboykot mótvegis 
Suðuraftika. sum mótmxli 
ímóti apartheid-politikk- 
inum.

Orsøkin til. at Shell ikki 
vildi gevast í Suðurafnka 
var tann. at vit mettu tað 
vera betn fyri landið. um vit 
hildu fram. Fyri tað fyrsta 
høvdu vit greiðar reglur fyri. 
hvussu nógv litt fólk skuldu 
sita í leiðsluni. Haraftrat 
stuðlau vit fakfeløgum Fyri 
tað nxsta vildi tað skatt 
landið nógv meira. um vit 
góvust við virkseminum, tf 
tað hevði tikið landinum 
nógva tíð at reisa seg aftur. 
grciður Hjamar Djurhuus. 
stjóri á Shell. frá

Einki óvaniigt vid 
ágangi
Hann heldur eisini, at tað er 
vanligt hjá stórum altjoða 
fyritøkum av og á at vera í 
andgletti

Hetta er nakað sum 
hendir við jøvnum millum- 
bilum. Vit kunnu bara 
minnast á. tá F u o n  Valdes 
rendi á land í Alaska So 
hetta er nakað oll altjóða 
felog vera fyri fyrr ella 
seinni, sigur Hjamar Djur- 
huus.

Men er hetta ikki júst 
natuiA, ú) øU feløx áttu at 
rvynt at sloppU) unJan '

- Nú kenna vit eitt sindur 
til náttúruvemdarfelags- 
skapir. og vit vita, at teir 
fara eftir stórum og kendum 
málum. ið geva pening og 
har teir kunnu gera vart við 
seg. Shell er ein stór altjoða 
fyntoku. so tað er greitt. at 
hesir felagsskapir leggja 
eftir Shcll av og á. sigur 
Hjarnar Djurhuus.

•  Bin 22 ára gamal frosk- 
maður úr Kjøpinhavn er 
druknaður út fyn Kullen i 
Svoríki Bert fáar dagar 
frammunadan hendi ein 
onnur drukmvanlukka á 
sama stað. tá ein svensk 
kvinna leyp á bláman í eini 
roynd at bjarga 3 ár gamla 
soni sínum. sum var dottin 
Útí

Ikki fyri vanbýti
Hann óttast ikki fyri, at 
Shcll skal vcra fyn vanbýti 
orsakað av Brent Spar. um 
tað eina ferð kemur so 
langt, at borað verður eftir 
olju á føroyska landgrunn 
inum.

Hctta hevur einki við 
hvort annað at gera Tá tað 
snýr seg um oljuleiting og 
boring. so verður Shell

roknað fyri at vera eitt tað 
mest álítandi felagið, so eg 
óttist íkki, at vit vera fyri 
vanbýti. sigur Hjamar Djur 
huus.

Vit hava jú einki ólóg- 
bgi gjurí Verri var. um vit 
hovdu forbrotið okkum. 
sigur Hjamar Djurhuus 

Hann minnir á. at tað er 
bretska stjómin. sum hevur 
endaltga orðið at siga í hes- 
um málinum, og at tað er

hon, ið hevur tikið støðu til, 
hvar og hvussu bonpallurin 
skal beinast burtur

Tað eru myndugleikar- 
mr, ið gera av, hvussu burt- 
urkast skal burturbcinast. 
Vit eru noyddir at gera eftir 
teirra bt>ðuni, mcn hetta 
leggja náttúruvemdarfel- 
agsskapir doyðin á, sigur 
Hjarnar Djurhuus

Minnir urn 
Rrindaheróferóina
Hann heldur, at tann máti, 
ið Grcenpeace hevur fram- 
borið málið. minnir nógv 
um ta viðferð, Foroyar hava 
fíngið frá djóravemdarfel- 
agsskapum í spumingum 
um gnndadráp

Allir upplýsingar. sum 
foroyingar hava givið 
djóravemdaríelagsskapum, 
hava verið sópaðir av borð- 
inum I (jølmiðlunum verða 
føroyingar sagdir at vera 
blóðtystir og gnndadrápið 
at vera ein ítrótt.

F.g havi einki ímóti slík- 
um felagsskapum. men vit 
mugu kunna krevja, at tað 
teir bera fram er rx tt. og at 
teir mugu halda seg til sann- 
leikan, sigur Hjamar Djur 
huus

Meðan kjakast verður 
dúligani um Brent Spar 
bxði her heima og úti, so 
verður bonpallunn fram- 
vegis sleipaður ímóti xtlaðu 
leiðmi. har hann skal søkkj- 
ast í gjár vistu tíðindastov- 
imar at siga. at Brent Spar 
helst verður eitt sindur sein- 
kaður
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Um einki hendir í løn- 
arsamráðingunum 
millum Føroya læ r- 
arafelag og landsstýríð 
hesa vikuna, noyðist 
felagið aftur til Dan- 
markar at fundast við 
fíggjarmálaráðharran, 
sum, sambært lóg um 
tænastumannalønir, 
má gera eitt uppskot 
hesum viðvíkjandi og 
síðani fara í Fólkating- 
ið við tí. - Hetta hava 
vit ongantíð roynt áður, 
sigur formaðurín í Før- 
oya Lærarafelag, Es- 
mar Berg.

BFATE L. JBNSEN

Lønarsamráðingamar mill- 
um Føroya Lxraratelag og 
landsstýnð ganga ongan 
veg Tað stendur í botni 
partanna millum.

Hetta upplýsir formaður

felagsms. Bsmar Berg, fyn 
DunmaLrttinn

- Tað er í minsta lagi ein 
favnur fmillum partamar, 
sigur hann.

Fundur var millunm part- 
arnar í landsstýrinum sein- 
asta mikudag, men har 
hendi hvørki eitt ella annað.

Hvussu h e tu  fer at enda, 
er óvist.

Einasta, ið gerast kann, er 
enn einaferð at fara til Dan- 
markar at tosa við myndug- 
leikamar har. í hesum før- 
inum verður tað
fíggjarmálaráðið^um fel- 
agið má greiða frá tí fast- 
Ixstu støðu, ið komið er í.

Stendur í botni
- Vit hava ongantíð roynt 
hetta fyrr, sigur Bsmar Berg, 
sum f januar í ár saman við 
øðrum umboðum fyri felag 
ið var í Danmark í somu ør 
indum.

Lxrarafelagið vii hava 
sama sáttmála við somu løn 
at galda nú sum tá lønar 
steðgurin kom í gildi í 1993, 
sigur fakfelagsformaðurin

Tá fóru fastløntu Ixrarar- 
nir niður við sløkum 8 pst. 
og hinir leysu við 8.5 pst 

Tað, sum Lxrarafelagið 
vii samráðast um nú og 
hava sáttmáia við lands 
stýrið um, er lønin frá 1 
mars f ár. tá galdandi sátt- 
máli fór úr giidi

Hvussu tað kemur at 
ganga við lønarsamráðing 
unum, sum fyri langt sfðani 
skuldu verið komnar uppá 
pláss, dugir Bsmar Berg, 
formaður, ikki at siga.

Sleppa ikki í verkfall
- Ið hvussu er lata vit hesa 
vikuna ganga. Sfðan mugu 
vit sfggja hvat hendur og um 
vit verða noyddir at fara til 
D anmarkar við málinum, 
sigur formaðurin í Lxrara 
felagnum.

Ailir Ixrarar f føstum 
størvum eru txnastumenn 
og hava ikki loyvi at fara f 
verkfall.

Lógin sigur, at tá óscmjja 
er um lønarsáttmála hjá 
txnastumonnum, skal 
fíggjarmáiaráðhamn koma

við einum uppskoti um 
semju. sum sfðani skal 
leggjast fyri Fólkatingið 

Men støðan er hon, at 
Fólkatingið kemur ikki 
saman artur fyrr enn f okto- 
ber, so u ð  verður leingi at 
bfða

Misti peningurin f 
Rættin
Tá er ikki vist at føroyska 
txnastumannaósemjan, 
sum snýr seg um lønarsátt 
málan millum Føroya Lxr- 
arafelag og landsstýnð 
kemur fyn longu alt yvir eitt 
tá.

Heidur ikki tykist vera 
sannlíkt. at Fólkatingið 
verður kallað saman í úrtíð 
bert fyri at viðgera hesa løn- 
artrxtuna. heldur Bsmar 
Berg, formaður í Føroya 
Lxrarafelag.

Tann peningur. sum limir 
felagsins mistu við lønar- 
steðginum, hevur felagið 
fýlgt upp við einum sakar- 
máli, sum kemur fyri í Før 
oya Rxtti í oktober mánaði

ÍSLANDSTÍÐINDI
RBYKJAVÍK. DIMMALÆTTING (Svemr bórðarson)

SamfelagsUenasta í staóin fyri fongsuisrevsing
Nýggj lógarbroyting um teir persónar, sum eru dømdir upp 
til 3 mánaðir trevtalev st revsitilhald, t d rúsdrekkakoyrar- 
ar, kemur í gildi 1 juli í staðin fyn at sita dómin í fongsli. 
fer viðkomandi persónur at kunna søkja um ólønta famfel- 
agstxnastu. Tey feløg ella stovnar, sum kunnu gera nýtslu 
av hesi lóg, mugu standa uttan fýri kappingarrakstur 

l-tígin hevur venð viðgjørd síðani í januar. og styðjar seg 
m.a. til royndir hjá donskum mýndugleikum gjøgnum 20 
ár.

Størsta vandamalió
borsteinn Pálsson fískimálaráðham sigur í samrøðu við 
Morgunblaðið sunnudagin. at størsta vandamálið í landsins 
fískivinnu er tann veruleiki. at hópur av fiski verður tveittur 
í havið.

- Tað finst emgin sum helst umbenng fyri, at fískur. sum 
kann avreiðast. verður útblakaður Hcr kann eingin loyva 
sxr at offra framtíðaráhugamál hjá tjóðini fyri bráðfeingis 
fynmun Men. leggur fískimálaráðharrin aftrat. at fremja 
skjótar ábøtur er sera fløkjaligt. Vit eru famir undir at 
kortleggja hetta álvarsliga vandamál.

Einkarrætturin til rusdrekkainnflutning avtikin
Altingið, sum kom saman til stutta setu eftir altingsvalið í 
mai. hevur útsett fundimar til í heyst. Áðrenn farið varð

heim. varð samtykt broyting í innflutningi av rúsdrekka 
Higartil hevur ríkiseinkarsølan, ÁTVR, havt henda eink- 
arrxtt. Eftir at lógin um hetta er samtykt. verður einkar- 
rxttunn hjá ríkinum til innflutning av rúsdrekka settur úr 
gildi

Altingið samtykti eisini at mótmxla avgerðina hjá bret- 
sku stjómini at loyva oljufelagnum Shell at søkkja í At- 
lantshavið bonpallin Brent Spar við tí eiturevm, sum sigst 
vera um borð Islendska Altingið heitir á eingilsku mynd- 
ugleikamar at taka málið til umhugsunar av nýggjum.

Veióikort krevst
Reglugerð, sum pliktar veiðimonnum at hava løggilt veiði- 
korí, er komin i gildi her 011, sum veiða fugl, rev. mink ella 
fara á reindjóraveiðu. mugu vera loyvishavarar av veiði- 
korti saman við loyvi at hava skjótivápn

Veiðikortið er bert galdandi í eitt ár. og tað verður ikki 
endumýggjað. uttan at viðkomandi gevur fulla veiðifrá- 
greiðing.

Kópafangarar hava ikki veiðikorí fyri neyðini. og kort er 
heldur ikki neyðugt til at fanga rottur og mýs.

15.000 kvinnur runnu
Árhgi »Kvinnurennmgardagunn« fórffam  sunnudagin við 
metluttøku av landsms kvinnum Runnið varð víða um 
landið T x r flestu á einum stað vóru í býnum Garðabxr. 
har kvinnur úr Reykjavík og øðrum býum i høvuðsstaðar- 
økinum vóru savnaðar at vera við í renningini. T xr vóru 
her um 7000

Samanlagt knng alt landið varð luttøkan um 15 000, í 
aldnnum frá bømum tii oman fyri 80 ár Strekkini vóru 
ymisk, og elstu dam um ar noyddust at ganga seinasta teinin 
fyri at greiða síni strekki ▲

Viómerkingár

Javnaðarflokkurin og Hen- 
drik Old eru svartaspillan í 

føroyskum politikki

U ndirritað i, h a r ra
H endrik  Old, e r ikki 
valdu r inn ó Føroya Løg- 
tin g  til a t ganga í fóta- 
sporum  javnaftarm anna, 
m en h a r  af tu rím ó ti a t  
lúka og grøfta taft før- 
oyska sam felagið fyri 
svartaspillu .

Nú ift væ lsm urda  pro- 
pagandum askinnrf Javn- 
aftarfloksins ó blaftsíftu 3

í D im m alæ ttin g  nr. 89 
a f tu r  fór ígongd, so e r 
taft flestu  føroyingum  
k lárt, at taft e r Javnaftar- 
flokkurin  og tían v erri 
b já lp tu r  av øftrum , sum  
eru  atvoldin til, a t  før- 
oyska sam felagið sein- 
as tu  ó rin i ro tn a r  upp  
innanífró . -  Taft e r  jú s t  
h e tta , sum  føroyingar 
kalla  fyri svartasp illu

Ein m á spyrja, h var er 
Fiskivinnupolitikkurin 
bjó Javnaftarflokk inum  
og form ann inum  í Fiski- 
v innunevndin i?

H endrik  Old to sa r um  
sm æ rri b roy tingar longu 
um  2 m ánaðir.

SM Æ RRI BROYT- 
INGAR, H endrik  Old, er 
taft, a t  friftaftu økini vest- 
an  o g su n n an  fyri Suður- 
oynna og aftra s tað ir vift 
a f tu r  skulu  vera opin

fyri trolveiðu? T ú vildi jú 
ikki verja besi við at 
lógarfesta tey e f tir  ynski 
frá  H eina O. H einesen.

SM Æ RRI BROYT- 
INGAR, eru  taft, a t 
sv ínabinda allar tro lbát- 
a rn a r  við kei dagin eftir, 
a t tú  hevur givið teim um  
trollojrvi á landleiðini?

011 u tta n  tey reinvask- 
aðu fyri javnaftarhug- 
sjónini duga a t stggja. at 
h e tta  ber ikki til.

S m æ rri b ro y tin g ar á 
skriviborftinum  I\já 
H endrikki Old fara 
fram vegis a t  føra til, a t 
íløgur I\já fiskim onnum , 
sk ipaeigarum  og bank- 
um  fara fyri skeyti, ja , til 
fram haldandi sorgarleik  
F\já m angari føroyskari 
famijju

H endrik  Old, tað  er 
ræ t t  a t  Kr.F. h ev u r ein

greiftan fiskivinnupoli- 
tikk, sum  e r h a ld b a ru r 
e itt  lang t áram ál í hesi 
um skiftiligu  verft, hvar 
a lt e r  relativt.

A t ógvusligar broyt- 
ingar á fískivinnuøkin- 
um  henda líka o fta, sum  
tá  m enn sk ifta hosur, 
kem st av a t  fiskivinnu- 
po litikkur Javnaftar- 
floksins bert hevur verift 
vina- og kenningarpoli- 
tikkur.

Jú , taft e r  sa tt, 
H endrik Old, a t  Kr.F. e r  
harð liga fmóti, a t  tú  
skalt standa  s k ú la ræ tt 
nifturi á  C hristiansborg , 
hvøija ferft føroyingar 
æ tla  a t  flota e i t t  4 
m annafar.

•Jákup Olaen


