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E IN G IN  
L Æ T  LÍV
Sylvan Jakobsen úr Klaksvík brend- 
ist í beinið, tá eldur kom í bátin í Har- 
aldsundi. Elibert Jacobsen úr Fugla- 
firði slapp í bjargingingarbátin, tá 
bátur hansara bar við land nprðan 
fyri Oyndarfjørð SIÐA 3

Plássbíleggingin

V e r ð u r
o v  d ý r
sigur strandferðslustjórin

S Í Ð U  6  & 7

F a r v æ l
%y v i r

Nýggjur lønarsáttmáli er 
longu liðugur og klárur -  
frá arbeiðsgevaranna síðu. 
Og í honum verður mælt 
til at strika yvirtíðina, eins 
og sum minni samsýning 
verður latin fyri ólagaliga 
arbeiðstíð. -  Hetta skapar 
meira arbeiði, samstundis 
sum hvør einstakur varð- 
veitir sína inntøku, sigur 
Føroya Arbeiðsgevarafelag

OKKARA KRØV 
ERU RÍMULIG i
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Ósemjan 
um markið 
snýr seg um 
olju og gass
Hóast talan er um reint løgfrøðiligar 
spumingar, so snýr ósemjan millum før- 
oyingar og bretar um markið millum 
londini seg í stóran mun um komandi 
rættin til møguligar stórar olju- og 
gasskeldur í  undirgrundini.

David Anderson, leiðari í bretsku 
samráðingarnevndini sigur við Sosialin, 
at verandi markið, sum bretar nú ikki 
longur vilja góðkenna, gongur tvørtur 
um oljuøki.

Hann heldur, at tað kann fáa stór- 
an týdning fyri bceði Føroyar og Bret- 
land, um endaliga markið verður sett, tí 
tá verður lættari hjá londunum at gera 
sáttmálar og lata lisensir til oljufeløgini, 
sum tá fáa arbeitt til endaliga ásetta 
markið millum londini.
I gjár vóru samráðingar 
milium Føroyar/Danmark 
og Brciland um markið 
millum Føroyar og Bret- 
land. Hetta cr fyrstu ferð, 
at fundur hevur veríð í 
Føroyum um hcnda slóra 
spumingm. Ein mannsterk 
bretsk sendinevnd møiti 
úti í Tinganesi gjáramorg- 
unin. Har hittu vit for- 
mannin í nevndini, David 
Anderson, sum starvast í 
bretska uttanríkisráðnum í 
London.

Hann hcvur lutlikið í 
samráðingunum við før- 
oy-ingar nú í nøkur ár og 
tckur sær annars av øllum 
tcimum samráðingum, 
sum bretar hava við onnur

lond um mark og rættin til 
undirgrund.

Hvørja viðmerking hev- 
ur hann til vrciði og ónøgd 
føroyinga við víðgongdu 
bretsku krøvini til ein part 
av tí øki, ið føroyingar 
meta sum sítt!

-Eg haldi ikki, at lit 
hava grund til at vera vón- 
svikin ella ill inn á okkum 
brctar. Vit seta bcrt fram 
okkara meining og hon cr 
gmndað á altjóða reglur 
og lóg. Vit biðja ikki um 
annað enn júst altjóða lóg 
hcimiðlar okkum.

David Andcrson sigur 
víðari, at eins og føroy- 
ingar og damr hava gjørt 
síni sjónarmið galdandi,

Føroyingar, danir og bretar á veg út í Tinganes at avgera markið millum Føroyar og Bretland. Mynd kalmar

David Andersonformaður í samráðingarnevndini: -Okkara krøv eru í samsvar við altjóða lóg. Mynd kalmar

Halgir W. Poulsen vísti bretsku samráðingarmonnunum á hesa minnisplátu, beint áðrenn samráðingarnar 
skuldu byrja í Tinganesi í gjár Mynd kalmar

so hava bretar gjørt sama 
í sambandi við, hvar 
undirgrundarmarkið skal 
liggja.

Olja og gass
Uppá fyrispuming um tað 
er oljuídnaðurin í Bret- 
landi, sum hevur skundað 
undir hesar samráðingar 
og hevur lagt upp til víð- 
gongdu bretsku krøvini 
sigur David Andcrson, at 
tað er greitt, at brctar hava 
stóran áhuga fyri undir- 
grundini í umrødda øki 
m.a. út frá vónunum um at 
finna olju og gass.

-Vit royna at fáa avtalur 
við allar okkara grannar 
um slík mál og hava ný- 
liga samráðst við Belgia 
og Frakland um markið í

syðra parti av Norðsjónum 
9g við írland um markið í 
Irska havinum og vestan 
fyri Skotland. Samráðing- 
amar við føroyingar em tí 
partur av eini heildar- 
gongd og nú restar bert 
føroyski parturin, har vit 
vóna at finna eina loysn 
eisini.

David Andcrson við- 
gongur, at bretar fegnir 
vilja hava spumingin um 
markið greiddan, tí tað vil 
gera, at ikki bert bretar 
men eisini føroyingar
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William Makage -  løgreglan skeyt hann 10. mai 1991

Suðurafrika
í Suðurafnka hava bøm og ungfólk verið illa við- 
farin bæði u' at tey hava verið undir illgruna fyri at 
stuðla African National Congress (ANC) og aðrar 
felagsskapir, ið vóru bannaðir, og u' at tey hava sæð 
onnur bøm verða álopin av løgregluni. í minsta lagi 
try fólk, ið sóu tá løgrcglan legði í og drap tann 15 
ára gamla Eugene M bulawa, eru deyð undir løgnum 
umstøðum. Ein av hesum trimum er tann 16 ára 
gamli William Makage, sum varð fongslaður í juli 
1990. Meðan hann sal í fongsli, sá hann løgreglu- 
menn buka Eugene Mbulawa, sum seinni doyði av 
løstunum. EftiratWilliam Makage varlatinleysur, 
gav hann eiðsvoma frágreiðing til sakførarar um 
deyða Eugene Mbulawa. Sjey mánaðir seinni fekk 
Amnesty Intemational at vita, at William Makage 
krógvaði seg av u' at hann var bangin fyri lívinum.

Tann 8. mai 1991 varð William handtikin og 
settur fastur á Carleton ville løgreglustøðini í Trans- 
vaal. Dagin eftir greiddi hann einum øðrum fanga, 
Mongi Mogale,frá,atteirfýraløgreglumenninir, ið 
høvdu handtikið hann, vóru famir við honum á eitt 
oyðið stað, eftir øllum at døma at đrepa hann, men 
»teir fóm at skeldast sínámillum, so endin varð at 
teir drupu meg ikki«. William segði eisini við 
Mongi Mogale, at hann væntaði ikki at vera á lívi 
dagin eftir, og bað hana heilsa familjuni frásær. Um 
náttina segði ein løgreglumaður henni, at William 
Makage var fluttur á Welverdiend løgreglustøðina, 
har teir fóru at taka hann av døgum. Klokkan trý um 
morgunin tann 10. mai segði tann sami løgrcglu- 
maðunn henni at William var deyður.

Sambært frágreiðingunum hjá løgregluni varð 
William skotin tá hann royndi at flýggja, men tá 
hann varð funnin var hann skotin í høvdið og bak- 
bundin. So seintsum í juli 1992 vareingin kanning 
gjørd av umstøðunum við deyða hansara.

Renjamin M odisi, 13 ára  gamal, lugreglan sparkahi 
hann í andlitið og á kroppin í m ars 1991
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Føroysk børn 
og mannarættindi
Nú er tcknikappingin hjá 
Amnesty Intemational, 
Føroya Deild liðug og und- 
irtøkan hevur verið sera 
góð.

722 tekningar komu inn, 
og tað er skilligt, at bæði í 
heimum og skúlum hevur 
verið tosað um mannarætt- 
indi.

Onkur skúli hevur gjørt 
rættuliga nógv burturúr, og 
hevur havt evnisdagar um 
hetta evnið.

V it eru sera fegin um allar 
hesar tekningamar og um at 
so nógv hava tosað um 
mannarætlindini.

Allar tekningamar verða 
viðáframsýningini í SMS í

døgunum 22.-24. oktober 
1992.

Hósdagin 22. okt. 1992 
kl. 16.00 verða tær 3 virðis- 
lønimar handaðar og Mart- 
in Joensen syngur og spælir 
løg frá nýggja bandi sínum, 
sum kemur út í næstum.

Høvi verður eisini at 
síggja eina lítla framsýning

um mannarættindabrot 
móti bømum og ungum runt 
um í hciminum og sjálv- 
andi: Allartær722tekning- 
amar, sum komu inn til 
kappingina.

S ak leys verda  ja g s tra d :

Mannarættindabrot 
móti børnum og ungdómum
Sakloysi og verjuloysi eru 
eingin vemd móti yvir- 
gangi. í londum um allan 
heimin verða bøm pínd, 
dripin og sett í fongsul utlan 
gmndav umboðum fyri rík- 
isvaldið. Bøm verða jagsff- 
að og pínd av tí at tey verða 
mett sum vandamikil av 
sosialum ella politiskum 
grundum. Onnur bøm verða 
fongslað ella pínd fyri at 
noyða foreldrini at við- 
ganga seg sek í brotsveik- 
um, tey kanska ikki hava 
gjørt.

Tað er ikki nóg mikið at 
ty kja synd í hesum bømum, 
tað hjálpir teimum ikki 
nógv. Neyðugt er at stríðast 
móti hesum yvirgangi móti 
verjuleysum bømum. Am- 
nesty Intemational væntar 
av limum sínum og øðrum 
við, at tey ikki lata slíkt um 
seg ganga.

Amnesty-vikan í ár verð- 
urfrá 19. ti!24.okt.,oghes- 
ar dagamar fer Amnesty 
Intemational at avdúka 
mannarættindabrot móli 
bømum og ungfólki um all-

an heim.
Tey dømi, ið verða lýst, 

em bert nøkur fá burtur úr 
hundraðtals frágreiðingum 
um mannarættindabrol 
móti bømum, sum Amnesty 
Intemational fær á hvørjum 
ári.

Bøm kunnu ikki verja seg 
sjál vi, tað em tey ov veik til, 
so myndugleikamir áttu at 
verið serliga vaknir, tá tað 
ræðurum bømini. Støðaner 
u'verri ofta tann øvugta. Tað 
em mangan teir umboðs- 
menn hjá myndugleikun-

um, ið júst hava til uppgávu 
at taka sær av bømum, ið 
eru teir ringastu at misnýta 
tey.

Um tú vilt vera við til at 
bøta um lagnuna hjá hesum 
óseku og verjuleysu bøm- 
um, kanst tú venda tær til 
Amnesty Intemational Før- 
oya deild at fáa gjøllari upp- 
lýsingar.
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kunnu gera sáttmálar og 
lata lisensir til oljufeløg- 
ini.

Hann sigur víðari, at ó- 
semjan snýr seg um øki, 
har olja er funnin og har 
hon fínst báðumegin upp- 
runaliga setta markið, so 
kunnu vit semjast um eitt 
nýtt mark, so letur tað upp 
fyri lønandi møguleikum 
hjá báðum pørtum.

David Anderson leggur 
tó aftrat, at teir sum sam- 
ráðingarnevnd eru ikki 
undir nøkrum trýsti frá 
bretska oljuj'dnaðinum. 
Vit em sinnaðir at tosa um 
hesi viðurskifti á ein vin- 
sælan, friðaligan og skila- 
góðan hátt.

Feriupláss
-Tit føroyingar eru okkara 
næsti granni í Atlantshavi, 
og vit vilja heldur enn 
fegnir hava gott samstarv 
við tykkum. Eg haldi vit 
kundu knýtt enn tættari 
bond og eg ivist onga løtu 
í, at land tykkara hevði

verið avbera gott feriu- 
pláss fyri bretar.

David Anderson sigur 
seg vera sera hugtiknar av 
Føroyum. Hetta er fyrstu 
ferð hann vijtar og hevur 
hann serliga lagt merki til 
vøkru náttúruna og reina 
og óspilla umhvørvið, 
sum hann málber seg.

-Var beinleiðis flog- 
samband millum Bretland 
°g oyggjar tykkara, so 
ivist eg ikki í, at nógvir 
bretar høvdu leitað her 
norður.

-Men aftur til samráð- 
ingarnar. Er talan ikki í 
vemleikanum um ein dyst 
millum brctsku lcyvuna 
og føroysku músina 
spurdu  v it D avid 
Anderson.

-Her er als ikki talan um 
nakað stríð. Vit em komn- 
ir higar fyri at tosa við 
tykkum á vinarligan hátt 
og royna at fáa greiðu á 
tykkara sjónarmiðum um- 
framt at fáa tykkum at 
skilja okkara sjónarmið.

-Vit mugu so royna at

finna eina loysn, sum báð- 
ir partar kunnu góðtaka. 
Hetta er so bert ein av 
mongu fundum um málið. 
Uppskot okkara er gmnd- 
að á altjóða dómar, sum 
eru gjørdir aðrastaðni í 
heiminum út frá somu 
fyritreytum, sum em gald- 
andi her. Vit halda tí ikki, 
at vit krevja ov nógv. Vit 
fyigja bert gongdini aðra- 
staðni í heiminum sigur 
David Anderson at enda. 
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V is t i t ú ...
...at SM S FO TO  
hevur eina

Canon
Irt-kopimaskinu, 
sum m.a. kann: 
taka eftt petti ur ein- 
ari etta fletri mynd- 
um og seta saman, 
sum tú vilt??
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