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Sverre Dan Joensen. oliuserfroflinvur:

-Føroyingar 
mugu standa 
saman sum 
ein maður
-Tað txdningarmesta í sambandi við eina komanJi oljuvinnu 
er, at føroyingar samarbeiða o t standa saman. I i er neyðugt 
at tosa saman og lurta eftir sjónarmiðjunum hja hvørjum 
øðrum og burtur ur orðaskijtinum at fmna fram til tær skda- 
bestu loysnirnar - kompromiini. Tað er eingin. sum umboðar 
tann einasta sannleikan. Hetta sigur Sverre Dan Joensen, 
oljuserfrøðingur í Bahrain, sum er komin til Føroya fyri at 
luttaka á oljuráðstevnuni í Havn. Hann leggur eisini denta. 
at tað er sera umráðandi, atføroyingar vísa seg sum ein 
maður, tá ið samráðingar vera við útlendskar fyritøkur. ið 
vdja gera íløgur her.

Ein av gesiunutn á olju- 
ráAstevnum i Havn í dag 
er Svcrrc Dan Joensen, 
“føroyskur" oljuserfrofl- 
tngur í Bahratn TiAmđa 
blaftið Sosialurin hiin  
Sverre í gjár.

Hann sigur seg vcra 
sera fegm um. at hann er 
boðin við á ráðstevnuna, tí 
hann hevur víst hesum 
rnálinum sera stóran 
áhuga og hevur lagt alla 
orku í, at a llu r  
spumingunn um olju og 
markið kundi takiast upp á 
tann raetta matan, soleiðis 
at ein frá byrjan ikki 
gjørdi grundleggjandi 
ieihr, ið koma føroyingum 
altur um brekku seinm.

-E iu er al skriva úr 
Bahrain um hesar spum 
ingar. Nakað annað er at 
standa andiii ul andlit við 
tey fólk, sum hava ulknýti 
til hesar spurmngar og 
tosa vift tey. Ting, sum 
verfta skrivaft, eru oftani 
hørð og sera avgjørd. Tá 
lú fer at tosa við fólk um 
hetta so kenmst lað á ein 
annan háu og tú fær meira 
burtur úr.

Sverre Dan Joensen 
heldur tað er s»> týðandi at 
tosa saman um hcsar 
spumingar, netlup tí vit 
hava ymsa bakgrund, og 
harvið hava ymsar upp- 
fatamr. - Tað er eingin, 
sum umboðar tann einasta 
einasta sannlcikan, og tað 
fevnir um øll. Tí cr tað ein 
spurningur at finna tær 
røttu loysnimar clla kom-

promuni. Heua málið er 
so stórt, at nógvar lagnu 
verða knyttar at tí og 
eisini storir fíggjarligir 
spumingar.

-Vlin uppfatan, sigur 
Sverre Dan viðari, er tann 
at tað er so óirúliga um- 
ráðandi at arbeiða saman 
Bert á tann hátt kanst tú 
fáa nakað at cydnast nl 
fulnar Hugsar cin ben um 
ems egna persónliga fyri- 
mun. so er hetta tkki rætti 
vegurm at ganga.

Burtur við personlig- 
klandri
Føroyar er eitt sera lítið 
samfeiag og helst tað 
minsta samfclagið, sum 
kann vera nl í nútímans 
verðini. Verður hetta sam- 
felagið býtt upp í flciri 
klikur, sum mótarbeiða 
hvørjum øðrum av pcrsón 
ligum orsøkum ol„ so er 
eingin møgulciki fyn, at 
Foroyar kunnu yvirliva.

Sverre Dan Jocnsen 
sigur, at tað er scra um- 
ráðandi hjá føroyingum 
mólvegis umheiminum at 
tala og bera seg at sum ein 
maður, sum ein samd tjóð. 
-Bera vit okkum at sum 
fle in  partar mótvegis 
umheiminum i m.a. einum 
máli sum oljuvinnu, so er 
cingin, sum fcr at hava 
virðing fyri einum. Eru 
tað bótkar av føroyingum, 
sum ikki vilja semjast og 
hcldur stríðast, so.kann 
ein heldur ikki rokna við.

at útlandið hevur áhuga i 
at gera ílogur her

-SamarbiMði er einasti 
vegurin, og har má fleir- 
talið eiga avgerandi orðiO 
Eg síggi heldur ikki so 
svartskygd uppá stoðuna 
sum mong onnur. Tað er 
greilt, at ut hava bygt upp 
eina stóra skuld av ymsum 
orsøkum.

Hyggið frameftir
Sverre Dan heldur, at em 
nú cigur at hvggja 
frameftir og vita, hvussu 
ein kemur víðan. -Eg eri 
vísur í, at hctta cr eiu gotl 
samfclag T it hava hava 
cin fantastiskan infra- 
struklur, tvs vegir og 
tunlar. Nú er e ftir at 
byggja upp eina vinnu og 
troyta henda infrastruk- 
Uinn.

Hann hcldur, al tað er 
sera umráðandi at fáa 
fiskivmnuna á føtur aflur, 
tí tað ber ikki til at byggja 
eitt framtíðar føroyskt 
samfelag bara upp á eina 
komandi oljuvinnu. -T il 
mugu arbciða á fleiri 
økjum við fiskivinnu, 
fe rð a fó lk a v in n u  og 
nógvum øðrum. Olju  
vinnan skal bcrt vcra eitl 
altemativ ul aðra vinnu.

Sverre Dan Joensen 
heldur eisini. at lað er sera 
umráðandi, at føroyingar 
stongja á cina bctri markn- 
aðarføring, u' kappingin er 
so hørð.

Hann gleðir scg annars
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nógv n I ráðstevnuna. sum 
syrjar í dag Hann heldur 
tyri. at spumingurin um 
narkið við Bretland er 
kanska ein tann mest

tvðandi spurningurin { 
øllum orðaskifunum og 
vonar. al tað ber til at faa 
citt gott orðaskitti uni 
henda eins os aðrar

spurnmgar { ulknyti tu 
olju Og undirgruixl
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løgmanni
í dag og í morgin verð- 
ur oljuráðstevna í Havn 
við luttøku av politik- 
arum, fakfólki o.ø.

Ein av orsøkunum 
t il, at løgmaður tók 
avgerð um at skipa fyn 
eini oljuráðstevnu nú, 
var eilt ynski frá ung- 
monnum um at fáa eina 
slíka ráðstevnu.

Tordur Niclasen, 
tingmaður og formaður 
í Miðflokkinum sigur 
við Sosialian, at hann er 
sera nøgdur við avgerð- 
ina hjá løgmanni at 
halda slíka ráðstcvnu.

-Undir viðgerðini í 
tinginum av oljumál 
inum herfyri hetui eg á 
løgmann um at taka sug 
ul ema slíka ráðstevnu 
fyn at kunna løgtings- 
mcnn um hcnda stóra 
spuming. Eg metu, at 
cingin av ungmonn- 
unum hevði fortreyur i 
hcila ukið fyri at við- 
gcra mál av slíkum  
slag.

Tordur Niclasen  
vísir á. at iøgmaður tók 
hcila  upp undir  
viðgcrðini tá og lovaði 
at skipa fyri einum

skciðl.
-Eg m i siga. at tað cr 

allar æru vert. og Ul 
hennara rós, at Marita 
Pcterscn, løgmaftur m a 
eflrr eini aheitan frá 
einum andstøðupolil- 
ikara lckur málið upp 
fyn á tann hált at skapa 
beui grundarlag hjá 
løgtingsmonnum at 
vera við til at taka 
avgcrðir í framuðtni og 
fyri at vera vtft í 
tjakinum um Føroyar 
sum eut møguligt olju- 
land sigur Tordur 
NK.ia.sen
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Andstøðuting- 
maður takkar
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