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Árni Olafson. leiðari i føroysk-donsku samráðingarnevndini hevur átikið sar eina sera krevjandi uppgávu.
men keldur vilja vera við. at hann hevur megnað
uppgávuna sera væl. Her “studera" hann og leiðann i
bretsku samráðin garnevndini David Andersen. seinastu
tíðindini í Sosialinum um bretskt oljuvirksemi við
føroyska markið.

miðlinjuna, sum bretar
gera krav upp á.

Nógv vlrksemi

Árni Olafson. førovskur samráðin£arleiðari um uadirerundarmarkið;

Nú má røkka
ella
støkka
-Vit
havaeina góð sak
í dag og hósdagin verður
fundur í London um
marknaósemjuna millum
Føroyar og Bredand.
Hetta er triði fundurin
síðani í desember, tá
føroyingar sjálvir tóku við
leiðsluni í førovsk-donsku
samráðingamevndim.
Árni O lafso n , sum
starvast sum serkønur í
føroyskum málum í
d an sk a
u tta n r ík is málaráðnum, hevur staðið
á odda fyri samráðingunum og fer aftur í dag
føra orðið vegna Føroyar.
Hann sigur við Tíðindablaðið Sosialin, at
føroyingar hava eina góða
sak og vónar, at tað nú
kemur glið á máUð.
-Nú má røkka ella
støkka. Eg rokni við, at
her fer at henda nakað í
málinum antin á fundinum í dag og í morgin ella
á komandi fundi sigur
hann.
-Eg haldi, at báðir partar eru samdir um at hetta
málið kann ikki blíva við
at ganga í tómgongd,
ferðin má økjast, soleiðis
at onkur loysn spyrst burtur úr.

Góðtaka ikki
linju
Ámi Olafson ynskir ikki
viðgera hetta málið alment
nú undan fundinum men
sigur tó so mikið sum, at
tann linjan, sum bretar
hava sett út í kortið og
gera krav upp á føroysku
megin miðlinjuna, kemur

neyvan upp á tal. -Vit fara
í hvussu er ikki sjálvbodnir til at góðtaka nakað, sum bara líkist hesi
linju.
Útspælið hann her
sipar til er tað kravið, sum
bretar settu fram fyri
stuttum og sum táverandi
danski uttanríkisráðharrín
U ffe E U em an-Jensen

alm annakunngjørdi á
einum tíðindafundi í
Havn. Hann fanst tá
harðliga at bretum fyrí at
reka hjálandalíknandi
politikk, u' teir høvdu sett
fram krav um, at ikki
miðlinjan men ein linja,
sum skuldi liggja heilt upp
at Suðuroynni, skuldi vera
mark millum londim.
Árni Olafson sigur, at
hann kann ikki almannakunngera hesa linju, u' hon
er sett fram í samráðingamevndini í trúnaði. Hetta
merkir tískil eisini, at
bretar als ikki hava sett
umrødda krav fram alment. Hetta hevur sum
Sosialurin hevur skilt tað
ikki heilt ongan týdning
fyrí málið. Hóasl tað ikki
er komið fram alment,
hvussu linjan bretar krevja
sær út, so hevur eitt
skotskt blað tekna linjuna,
og er talan um eitt rættiliga stórt øki innan fyri

Ámi Olafson sigur annars,
at tað er grcitt, at báðir
partar ynskja, at nakað
skal hcnda í málinum, ikki
minst nú, tá so stórur
áhugi er fyri økinum
m illum F øroyar og
Hctland
-Fyri bert fáum árum
síðani var hetta meira at
líkna við eiu teoretiskl og
akademiskt tjak. í dag
snýr tað seg um nakað livandi, um eitt virksemi,
sum er við at taka seg upp
og sum kann fáa stóran
týdning fyri land og fótk í
framtíðini.
Sjálvur heldur føroyski
sam ráðingarleiðarin, at
føroyingar hava eina góða
sak. Hann hevur og fer at
leggja alla orku f at fáa
e itt gott úrslit fyri
Føroyar. Og tað sýnist
heldur ikki at vera nakar
slingur í valsinum tá tú
to sa r við fø ro y sk a
samráði ngar lc iðaran.

Miðlinjan
Vitspurdu ÁmaOlafson,
um bretar eru órímuligir
mótvegis føroyingum (
kravi sinum innan fyri
okkara 200 fjórðinga
mark! Hann vísir til úttalilsini hjá táverandi
danska utlanrík isráðharranum og leggur aftrat:
-Vit hava altíð hildið
okkum til miðlinjuna sum
mark millum londini, og
tað gera vit framhaldandi.
Soleingi tað ikki er nakað,
sum vfsir, at lað vildi
verið meira rímuligt við
einum marki, sum lá nógv
nærri Føroyum, fara vit
ikki at boyggja okkum.

Haag!
Hvat sigur føroyski
samráðingarleiðarin til, at
málið kanska endar við
altjóða dómstólin í Haag!
-Eg havi longu sagt, at
vit hava eina góð sak.

Hóast tað ikJti ber til at
vísa til aðrar sakir, tí allar
verða mettar út frá sínum
egnu fortreytum, so haldi
eg ikki vit eru so illa fyri,
tá tað snýr seg um miðIinjuna og at áscta mark
innan fyri 200 fjórðingar.
Øðrvísi er sjálvandi við
ósemjuni um økið uttan
fyri 200 fjórðingar. Her er
talan um stóru økini
sunnan fyri, ið vanliga
vcrða nevnd Rockall og
Hatton-háslættin.
Árni Olafson sigur, at
hesin parturin av ósemjuni
er ikki so umráðandi at fáa
loyst nú. Tørvurin á at
áseta havbotnm ark er
størstur innan fyri 200
fjórðingar millum Føroyar
og Hctland
Ámi Olafson dylur ikki
fyri. at tað kundi verið
áhugavert at vitað, hvat
ein altjóða dóm stólur
hev u r at
sig a
til
spurningin um markið
uttan fyri 200 fjórðingar.
Tað vildi verið tann fyrsta
sak av sínum slag út firá
g re in
76
I
h av rættarsá ttmálanum.
Árni Olafson sigur
annars, at í spuminginum
um at áseta mark millum
Føroyar og Hetland so er
tað ikki nakað ynski frá
pørtunum at fara til ein
dómstól við málinum.
-Tað er alu'ð betri at
kom a
til
e in a
samráðingarloysn heldur
enn eina dómsloysn. Tí
við eini dómsloysn kemur
ein triði partur inn f málið,
og tað eigur ein at sleppa
undan.
Árni Olafson vil ikki
vísa aftur, at málið kann
enda við altjóða dómstólin
í Haag. Kemur einki
burtur úr á fundinum í dag
ella á einum komandi
fundi, so verða tað helst
teir politisku myndugleikarnir, sum skulu gera
av, hvat skal henda víðari
í málinum.
jan

5/eppa tit ikki til dyrnar...

P /f F L Y K R A N
átekur sær at
Soleiðis ímyndar et
skotskt blað sær linjur
og harvið markið. ■
bretar hava sett krc
fram um. Enn er heti
krav ongantíð aí
mannakunn gjørt.
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