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Føroyingar vid 
í uttanríkishøpi
Fyri at styrkja um 
viðurskiftini í 
uttanlandsspurn- 
ingum, ið hava við 
Føroyar at gera, hava 
uttanríkisráðharrin 
Niels Helveg Petersen 
og løgmaður Edmund 
Joensen gjørt av at 
seta eina seks mann- 
aða nevnd á em- 
bætismannaðstøði.

B katk L. J knskn__________

Beint fyri døgverda í gjár 
fór uttanríkisráðharrin 
Niels Helveg Petersen 
aftur til Danmarkar eftir 
stutta almenna vitjan í 
Føit)yum, har hann hevur 
verið gestur jyá løgmanni, 
Edmundi Joensen.

Kndamalið við vitjanini 
var at styrkja samskiftið

millum uttanrikisráðið og 
Føroyar, soleiðis at skilja, 
at føroyingar frá nú av 
eisini skulu sleppa at vera 
við til fyrireikingamar av 
uttanlandsviðurskiftum, ið 
hava við Fæøoyar gera, 
kunnu sleppa frafhat við 
sínum viðmerkingum til 
slíkar spumingar.

í tí sambandinum hava 
partamir gjørt av at seta 
eina 6-mannanevnd á em- 
bætisstøði, sum eisini løg 
tingið í Qør í mai samtykti 
skuldi gerast.

Trý  og trý
Tey, sum skulu leiða emblt- 
isnevndina verða eitt um- 
lioð fyri uttanríkisráðið og 
eitt fyri landsstýrið, og vera 
tey ávikavist fúlltrúin Hen- 
rik Wøhlk og løgmansstjor- 
in, Maijun Hanusardottir 
sambært skrivinum, sum 
sent er út eftir fúndin mill-

um uttanríkisraðharran og 
løgnmnn í gjár.

Umframt teir seks nevn- 
darlimirnar, sum uttan- 
ríkisráðharrin og løgmaður 
hvør í sínum lagi velur trý 
umboð í, skulu eisini 
varalimir setast. Haraftrat 
hevur eml>ætismanna- 
nevndin loyvi at útvega 
sær neyðugan sakkunn- 
leika í ávísum málum, har 
tað verður hildið vera 
neyðugt.

Fyrireik ingar
gerast
Uppgávan lyá nevndini 
verður at viðgera núver- 
andi og framtiðar mál í 
uttanríkishøpi, ið øll skulu 
hava tilknýti til ríkisfel- 
agsskapin landanna mill- 
um. Av serligum týdningi 
verða sjálvandi mál, ið 
hava við Føroyar at gera á 
ein ella annan hátt og at

fáa hesi sjónarmið viðgjørd 
so tiðliga sum gjørligt, 
áðrenn møguligar samrúð- 
ingar um hesi somu skulu 
leggjast fyri donsku stjóm- 
ina.

Haraftrat verður álagt 
nevndini at fyrireika nevn- 
darfundimar, sum eina ella 
tvær ferðir um arið skulu 
vera, antin teir verða í 
Danmark ella i Føroyum.

E mbætismannanev ndin, 
sum sett verður, hevur 
einki við aðrar nevndir, 
hvørki nuverandi uttan- 
landasnevndina ella aðrir 
slikar at gera.

Fyribils avtalan um 6- 
mannaðu embætismanna- 
nevndina skul galda í tvey 
ár. Tá verður malið um 
framhald av henni tikið 
uppaftur upp aftur til 
nyggja viðgerð, og um hon 
møguliga skal halda fram 
ella hvør lagna hennara 
verður. N ie ls  H elveg IV tersen , u ttanrik isráðharri, sam an víd løgm anni Edm undi Jtænsen, m frum egin, og ríkis- 

um boðsm ann inum , V ilæke I^arsen, hinum egin.

U ttan rik isráðh arrin  N iels H e lveg  Petersen  e r  eins og løgm aður Edm und Joensen spen tu r uppá  urslitið  
av fundinum  um m arknatræ tuna m illum  Fø royar og B retland  i næ sta m anaði. *#>«<! Kaimur im.Un.k,.,

Marknatrætan kanska 
avgerast í Haag
Fundur millum um- 
Isið fyri danska og
bretska uttanríkis- 
ráðid verður 2. apríl. 
Kunnu partamir ikki 
semjast nú ella innan 
hálvt ár, skal málið 
avgerast við havrætt- 
ardómstólin í Hol- 
landi, sigur løgmaður 
Edmund Joensen.

B kate L. J ensk n

Meðan uttanríkisraðharrín 
Helveg I Vtersen hevur ver- 
ið í Føroyum, er hann sjálv- 
sagt ikki sloppin undan at 
verða mintur a fundin, sum 
vera skal millum donsku

ug eingiiaku stjómuiíi um 
marknalinjuna nullum  
Bretland iog Føroyar

Hetta er fyri okkum eitt 
sera stórt og tydmngar- 
mikið mál. Tað tykist tað 
eismi vera fyri bretar, sum  
sjalvsagt hava sama áhuga 
i spuminginum sum vit.

Olja er vorðin tál okkara 
sokallaða -havsins gull-, ið 
stríðið fevnir um. Finst 
oljan hesu- ella hinumegm 
markið. Sjálvandi vi|ja vit 
hava Bum mest burturur, 
serliga nú, ið aftur ein 
nyggj oljukelda er fúnnin á 
Hetlandsleiðini.

Eingilskmenn  
boóid til fundar
Allir teir fúndir, sum verið

hava partanna imilum 
hava iMti gtvio mduio gott
úrslit fyn okkarn við- 
komandi.

Eingitskmenn em  teir 
sterku i so mata, men eisini 
uttanríkisraðið vil hava 
eina enđaliga avgerð I 
marknatrætuna millum 
Føroyar og Rretland, ti vit 
hoyra hoast alt til Dan- 
mark i einum goðum og 
tøttum nkisfelagsskapi!

Fundur um markna- 
trætuna millum okkum og 
eingilskmenn er settur at 
fram i Bretlandi 2. apríl, og 
em  tað eingilskmenn, ið 
hava tikið stig til just 
hendan fundin

Loysnin hevur

skund
IhtaftrikiHráðharrtn Niela
Helveg IVtersen vonar, at 
ein loysn fæst a markna 
trætuni a fundinum hesa- 
ferð, men fæst hann ikki, er 
hann samdur við løgmann 
Edmund Joensen um, at so 
skal ein avgerð fyriliggja. 
áðrenn halvt ár er farið 
aftur um bak. Er eingin 
senya ella eingin loysn 
fúniun til ta tíð, verður 
fanð til havrættardom- 
stolin i Haag í Hollandi 
Hetta er sjalvandi tað sein- 
asta, sum partam ir ynskja. 
Men tað kann gerast neyð- 
ugt, senyast vit ikki um 
hetta mal, lum  hevur við 
uttanríkispolitikk at gera

Framtíd
Vid góðum sambandi í 
uttanríkisráðnum 
kunnu føroyingar fáa 
lættari atgongd til 
eystureuropeisku 
londini og marknaðin 
har. Londini eystan- 
fyri eru eldhugað at 
gerast limir í ES. 
Vestureuropa vil fegið 
hava tey við, tí 
marknaðarmøguleik- 
amir eystureftir met- 
ast stórir í framtíðini, 
vil uttanríkisráð- 
harrin Niels Helveg 
Petersen, sum fór 
aftur til Danmarkar í 
gjár, vera við.

Bsate L. Jensen_________

Meðan uttanríkisráðharrin 
Niels Helveg Petersen hev- 
ur vitjað í Føroyum síðani 
týsdagin, hevur hann hitt 
urnboð fyri vinnulívið.

Eingin ivi er um, at ein 
høvuðstattur hjá føroyska 
vinnulivinum i løtuni er 
framtíðarsamband okkara 
við KS- londini.

Vit eru ikki limir í ES, 
men Danmark er tað. Ikki 
er tí løgið, at onnur ES- 
lond ikki dama, at vit, sum 
ikki- limir lættliga hava 
atgongd til ES-marknaðin 
við vørum okkara, sum vit 
kunnu slúsa inn á lógligan 
hátt um Danmark, Eng- 
land og Skotland, og víðari 
suðureftir.

Um 80 pst. av útflutningi 
okkara, tað er fyri tað 
mesta ftskur, verður seldur 
á ES- marknaðinum. Tí er 
avgerandi neyðugt at hava 
góð handilsviðurskifti við 
henda felagsskap, um vit 
framhaldandi ætla okkum 
at vera uttanfyri ES.

Handilsavtalur
eystureftir
í slíkum samhandi hevur 
tað stóran týdning, at vit 
við hjálp frá uttanríkis- 
ráðnum fáa eina góða 
handilsavtalu, at vit fram-

í pelagiskum fiski
vegis kunnu halda tann 
standard innan utflutning 
og handil, sum vit hava, og 
helst betra hann.

Eystureuropeisku londi- 
ni eru hugað at gerast limir 
i ES. Tað skilja vit væl! 
Hinvegin er vestureuro-

Eeiski hugurin at fáa góðar 
andilsavtalur í lag við júst 

hesi somu lond umframt 
tey baltisku londini eisini 
sera stórur. ( )g  har kunnu 
vit sleppa uppí part, um so 
er, vit gjøgnum uttan- 
ríkisráðið kunnu gera 
okkum galdandi.

ES-um bodsm aðurin
Serliga kundi verði hent 
hjá okkum at ftngið góðar 
handilsavtalur m.a. í sam- 
bandi við pelagiskan fisk 
eystureftir.

Fyri at hjálpa eitt sindur 
um trupulleikan hevur løg- 
tingi játtað pening til ein 
føroyskan ES-umhoðs- 
mann, sum skal halda til á 
belgisku sendistovuni í 
Keypmannahavn ella kan- 
ska ti donsku i Belgia, - 
men bert í eitt hálvt ár.

Eisini verjupolitikkurin 
hja okkum er felags við hin 
danska. Vit hava íkki her- 
naðarskyldu. Skuldi tað 
ohugnaliga hent, at eitt 
fremmant land framdi álop 
á okkum, høvdu vit ikki 
verið nógv verd, um vit ikki 
høvdu onkran at vart okk- 
um, og tá kemur Nato sera 
væl við. Har er Danmark 
limur

Søgufrøðingur
setast
Niels Helveg Petersen, utt- 
annliisráðharri, segði á tíð- 
indafúndi í gjára morgun- 
in, at ein søgufrøðingur 
skal setast at kanna við- 
urskiftmi, sum vóru gald- 
andi í Føroyum undir so- 
kallaða Kalda krígnum, 
eins og tað hevur verið 
gjørt í Grønlandi.

Nakað fyri miðdag i gjár 
fór uttanríkisráðharrin við 
tyrluni úr Havn til flog- 
vøllin í Vágum og víðari til 
Danmarkar vjð Atlantic 
Airways.

Vitjan hansara á hesum 
sinni var av.

)


