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Greenpeace í hernad móti 
nýggjum olj uboringum

Eygleidarar eru samd- 
ir um, at umhvørvis- 
felagsskapurin Green- 
peace ikki fer at fáa 
nakað serligt burtur 
úr nýggjastu 
kampanjuni móti BP  
norðan fyri Skotland.

E m il  L. J a c o b s e .n'

(REUTER ) Tað er lítið 
sannlíkt, at Greenpeace fer 
at fáa ein sigur á hædd við 
tann um Brent Spar burtur 
úr núverandi kampanjuni 
hjá umhvørvisfelagsskap- 
inum móti ætlanunum hjá 
British Petroleum (BP ) at 
menna oljuøki í Atlants- 
havinum.

Seinasta sunnudag fóru 
tveir aktiviatar úr Green- 
peace umborð ó ein mobil- 
an BP-boripall, aum var á 
veg til nýggja oljuøkið 
Foinaven.

Týadagin høvdu teir báð- 
ir feat ein -yvirlivilsiskaps- 
il« á Stena Dee-boripallin, 
ao teir eru nú fyrireikaðir 
upp á at akula vera leingi á 
pallinum, segði ein tala- 
kvinna hjá Greenpeace.

Mótmælið er partur av 
eini langan kampanju 
móti, at nýggj ojjuøki verða 
ment í Atlantahavinum  
beint norðan fyri Skotland.

Men eygleiðarar siga, at

Greenpeace-ka rnpanjan 
ikki hevur nakað beinleiðis 
fokus, og av tí at BP hevur 
sett eina rúgvu av pengum 
í ætlanina, fer oljufelagið 
undir ongum umstøðum at 
bakka.

-  Ætlanin við kampanj- 
uni er at fáa alla olju- 
framleiðslu at halda uppat 
-  tað er torført at síggja, 
hvussu eitt olju- og gass- 
felag kann taka undir við 
tí. Tað frægasta, BP kann 
gera, er at vera so um- 
hvørvisvinarligt sum gjør- 
ligt, sigur Gordon Gray, 
sum arbeiðir hjó iløgu- 
bankanum Saiomon Brot- 
hers í London, og sum er 
serfrøðingur í oljuídnaði.

Tiltakið hjá Greenpeace 
við at fara upp ó Stena 
Dee- boripallin hevur ikki 
fingið so nógva umrøðu í 
bretsku Qølmiðlunum, sum 
umhvørvisfelagsskapurin 
ivaleyst hevði ætlað sær.

Tá Greenpeace í 1905 
gjørdi tað sama við
oljupallin Brent Spar hjá 
Shell, fekk tað nógva 
umrøðu i íjølmiðlunum, og 
tað hevði eisini sína ávirk- 
an á almenningin.

Shell ætlaði at søkka út- 
brúkta boripallin í havið, 
men tað gekk Greenpeace 
ikki við til.

LJmrøðan í fjølmiðlunum 
gjørdi, at motoristar, ser- 
liga í Týsklandi, boykott-

aðu Shell, og endin varð, at 
Shell noyddist at sleppa 
sær av við boripailin á 
annan hátt.

-  Brent Spar var eitt sera 
vióbrekið mól, men hetta er 
nakað annað. Um tú vilt 
boykotta BP, tí teir fram- 
leiða olju, noyðist tú at 
boykotta øll oljufeløgini, 
sigur Gordon Gray.

M eiri pen ingur  
vid hesaferd
Tað er eisini stórur munur 
á, hvussu nógvur peningur 
er uppi í hesuferð.

Tá Shell noyddist at 
broyta ætlanirnar við 
Brent Spar, hevði ensk- 
hollendska oljuíelagið 
brúkt eini 10 milliónir 
pund upp á ætianina.

Útreiðslumar hjá B P  í 
Foinaven eru 70 ferðir so 
stórar -  nærum 700 milli- 
ónir pund.

-  Oljufeløg leggja ikki so 
nógv í umhvørvisfelags- 
skapir, sum aðrar vinnur 
gera, tí íløgumar eru so 
stórar, sigur John Bray, 
sum er ráðgevi l\já Control 
Kisks Group, sum er ein 
heilagrunnur av serfrøð- 
ingum.

-  B P  hugsar sjólvandi 
um sítt egna umdømi og 
image, men eg dugi ikki at 
síggja, hvussu oljufelagið 
kann gera kompromis á

hesum øki, sigur hann.
Greenpeace boðaði týs- 

dagin frá, at BP hevði fing- 
ið eitt skriv frá teimum, 
har heitt verður á oQu- 
felagið um at steðga ar- 
beiðnum við Foinaven.

Greenpeace er ímóti øll- 
um nýggjum oljulNiringum 
við tí gmndgeving, at tað er 
neyðugt at hava brennievni 
í undirgrundini, um jørðin 
ikki skal verða ovurupphit- 
að.

Foinaven, sum skal geva 
BP 120.000 tunnur um 
dagin, skal vera tað fyrsta 
av økjunum í Atlantshav- 
inum, sum skal framleiða, 
raen Greenpeace sigur, at 
kampanjan ikki bert er 
vend móti einum einstøk- 
um oljufelag.

-  Sjálvandi eru vit ikki 
bert eftir B P  í hesum mól- 
inum. Vit hava eisini fieiri 
onnur oljufeløg í huga, og 
vit halda eisini, at stjómin 
noyðist at ganga á odda fyri 
at steðga hesum, sigur ein 
talskvinna hjá Greenpeace.

Men av tí, at eingin 
veruligur syndabukkur er, 
fær Greenpeace helst einki 
burtur úr øllum stríðnum.

-  Tað er ikki so lætt, tí 
hetta snýr seg ikki bert um 
BP, og sum heild er BP  
eisini kent fyri at hugsa 
nógv um umhvørvið, sigur 
Gordon Gray frá Salomon 
Brothers.

Ellivu fjakkarar 
allarhelst deydir 
í Arizona
Hóast tað framvegis 
verður leitað, bendir 
alt á, at ellivu 
fjakkarar eru deyðir í 
eini gjógv í norðara 
parti av Arizona.

Em ii. L. .JacxrasEN

(RE U TER ) Ein Qakkari 
var funnin deyður miku- 
dagin, og ótti er fyri, at 
tíggju aðrir hava latið lív i 
eini fióðaldu í eini gjógv 
har norðuri í amerikanska 
statinum Arizona.

Meðan ieitingararbeiðið

helt fram, søgdu embætis- 
fólk, at møguleikin fyri at 
finna fleiri fólk á lívi var lít- 
il.

Fjakkaramir, har av teir 
fiestu vóru úr Europa, 
vórðu fangaðir, tá vatnið 
skolaði oman gjøgnum ta 
vanliga turru gjónna Ante- 
lope Canyon týsdagin

-  Tað er altíð ein møgu- 
ieiki fyri, at onkur er slopp- 
in upp á onkustaðni og er á 
lívi, men tað er ikki serliga 
sannlikt, segði Mike Rice 
av sherifiskrivstovuni í Co- 
conino County.

-  Beint nú halda vit ikki, 
at nakar er sloppin frá van-

lukkuni við lívinum.
Av teimum ellivu fjukk- 

arunum vóru sjey úr Frak- 
landi, tveir úr USA, ein úr 
Bretlandi og ein úr Svøríki.

Rice segði, at higartil 
vistu teir bert um ein, sum 
slapp við livinum, nevni- 
liga ferðaleiðarín Poncho 
tjuintana, sum arbeiddi 
fyri TrekAmerica, sum hev- 
ur heimstað í Ixjs Angeles.

Fimm av Qakkurunum 
vóru ó eini útferð, sum 
TrekAmerica skipaði fyri.

Starvsfólkaleiðarin lyá 
TrekAmerica, Jack Auk 
hus, segði, at hann hevði 
eitt stutt prát við Cjum

tana, stutt eftir at hesin 
varð bjargaður týsdagin.

-  Mann segði: »Jack, eg 
veit ikki, hvat hendi. Vatn- 
ið rakti meg, og tað helt 
bara frum við at koma«, 
greiddi Aakhus frá.

-  Hatta er eitt vælum- 
tókt stað hjá myndatakar- 
um. Navajo-indianaramir 
reka tað. Tað er ein sera 
djúp gjógv, og tað er bert 
umleið 1,5 metur millum 
veggimar. Tað er sera vak- 
urt, men ikki serliga stutt- 
ligt at vera har, tá vatnið 
kemur.

Løgreglan stendur 
enn á berum í 
vakurleikamorðinum
Tað eru skjótt átta 
mánaðir, síðani seks 
ára gamla vakurleika- 
drotningin JonBenet 
Kamsey varð inyrd f 
sínum egna heimi 2. 
jólakvøld 1996. Men 
løgreglan stendur enn 
á berum.

E mij, L J a< ohskn

(KEl JTER) Tann myrda 
seks ára gumla vukurleika- 
drotningin JonBenet Kam- 
sey úr amerikanski býnum 
Boulder i Colorado hevði 
rundun um háisin ein hvít-

an strong við einum pinni, 
har orðið •Korea- st/ið 
prentað á við gullbok- 
stavum.

Hetta kemur fram í lík 
skurðsfrágreiomgini, sum 
varð almannukunngjørd 
mikudagin.

Men frágrt iningin dugdi 
ikki at svara upp á ein av 
týdningarmikl.tstu spum  
ingunum í nmrðgátuni -  
nær hon doyði

Frágreiðingm segði held- 
ur einki um, um barnið 
hevði verið fyri kynsligum 
yvirgangi.

Træpinnurin. sum var 
festur í strongm um háisin 
á henni, var óreglugliga

brotin i bóðum endum, og 
fleiri litir av máling vóru á 
honum stendur í frágreið- 
ingini

Men eitt annað orð, sum 
stóð a træpinninum, var
ólesandi.

Hennara langa, Ijósa hár 
var fløkt upp í strongin, 
sum lá um hálsin hjá 
henni, eins væl og strongin, 
sum var vundin rundan 
um pinnin.

I.ikið av gentuni varð 
funiuð av pápa hennara, 
John Ftamsiiy, í kjallara- 
num í tiórra egna heimi 
seinnapartin tann 26 de- 
sember og varð síðani Ixirið 
upp í stovuna.

Kruv um loysÍRjuld
Líkskoðarin kom á staðið 
klokkan 2000 2. jólakvøld.

Hann segði, at líkið lá á 
rygginum við ørmunum  
upp uni høvdið.

Tey høvdu lagt eitt teppi 
og eina blusu yvir hana, tó 
likskoðariri kom.

Somu náttina fann 
rnamman Patsy ein lepa 
við kravi uni 118.000 dou- 
arar í loysigjaidi á trappuni 
aftan fyri húsini.

Líkskurðurin staðfesti, 
at gentan varð kvald.

Skallabeinið hevði eisini 
fingið sknða.

Nú hava kanningamar

staðið á í atta mánaðir, 
men enn er eingin hand- 
tikin, og løgreglan hevur 
ikki illgruna til nakran.

Ramsey-familjan hevur 
funnist at løgregluni fyri at 
hugsa ov nógv um tey, og 
tey hava tí sett síni egnu 
kanningarfolk i starv.

Embætisfólk í Boulder 
vildu halda líkskurðsfrá- 
greiðingina loyniliga, tí ( 
henni eru upplýsingar, sum 
bert drópsmaðurin kann 
vita nakað um.

Men fjølmiðlarnir fóru í 
rættin við málinum og 
fingu viðhald, so (ragreið- 
ingin varð gjørd almenn

S ek » ó ra  gam la vakurleikarlrotn ing in  JonHenet Ram sey varð  funnin deyA 2. 
jó lad ag  í fjør í k ja llaranum  í sínum  egna heim i. Enn hevu r løgreg lan  ikki 
hnndtik ið nakran , o g  eingin  e r  u n d ir  illg ru n a  Mynd kkiítkh
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