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Vilja danir hava undir
grundina aftur?
Eia notax, sum embætisfólk
í Tmganesi hava gjørt, og
latið polilikamnum til
»innanhýsis nýtslu og
politiska fyrirciking*, er
komið fjølmiðlunum f
hcndi
og
blivið
til
sióftíðindi.
Tað cr ikki minst eilt lítið
brot um undirgrundina, sun.
hevur vakt ans.
í hesum broti verður sagt.

at hóast føroyingar hava
hcitt á danir um at fáa loyvi
at útncvna donsk umboð í
oljuráðleggingamcvndina,
og annars at brúka danskan
sakkunnleika á økinum, so
er einki svar komið frá
dønum
Men landsstýrið hevur
»fingið ábending um, at
málið ikki verður loyst fyrr
enn á fundinum 17.

august«, verður sagt í
notatinum.
Hctta vcrður í notalinum
Uilkað sum ein »greið
ábending til landsslýrið um,
at danir á ein hvønn hátl
vilja samráðasl av nýggjum
um undirgrundina«.
Mælt verður til at føroysku polilikaramir fyrireika seg væl lil eina samráðing um heua, og em-

bætisfólkini ávara um, al
>>danir bæði fara at royna at
tryggja síni krcditoráhugamál og ivaleysteisini nøkur
politisk áhugamál í strategiini fyri kanning og
útvinning úr føroysku
undirgrundini«.

P o litiskt
myrkaspæl?
Summi tulka hetta sum

um at danir ætla at yvirtaka
undirgrundina aflur, og
halda lað vera óærligt av
landsstýrinum, at Føroya
fólk ikki fekk hetta at vita
undan valinum.
M.a. hevur Frælsisfylkingin sent út eina yvirlýsing, har sagt verður, at
løglingsvalið 7. juli varð
hildið undir følskum fortreytum.

Fylkingin krevur tí, at
nýval verður skrivað ÚL
Tað er Marita Pctersen,
sum hevur ábyrgdina, um
nakað lusk fariðfram.
Og tað er Súsanna Danielsen, sum hevur skrivað
henda partin av notaiinum.
Vit hava spurt tær, hvat
tær siga til ákærumar.
s-s-

S ú sa n n a :

Vit mugu vera fyrireikað
Tað, eg havi skrivað, skal ikki skliljast soleiðis, at eg vænti danir
fara at krevja undirgrundina aftur. Eg ætlaði bara at siga
politikarunum, at tað er møguleiki fyri at undirgrundarmálið
verður tikið fram á fundinum 17. august, og at teir tí eiga at
fyrireika seg uppá tað
í undirgrundaravtaluni frá
22. desember í 1992 verður
sagt, at landsstýrið er
»indstillet pá, lil gavn for
sável færøske som danske
samfunds og erhvervsinteresser, forudsat konkurrcncedygtighed at anvende
sagkundskab
indenfor
dansk forvaltning og forskning samt danske erhversvirksomheder i den færøske rástofudvikiing*.
Og í avtaluni millum
stjómina og landsstýrið frá
12. oktiober 1993 verður
skoytt uppí, at »landsstyrcl
og regeringen vil snarest i
fællesskab overveje ud-

møntningen heraf«.
Tað cr heua - »udmøntningen heraf* - sum tað er
ógreiða um.
Landsstýrið hevur ætlað
at
»udmønte«
lógina
solciðis, at donsk umboð
vórður vald í oljuráðleggingamevndina.
Og tað er hesum ynski.
stjómin ikki hcvur svarað
enn.
Mcn cr tað ikki eitt sindur
yvirdrivið at lulka hctta
soleiðis, at danir nú ætla at
samráðast um undirgrundina av nýggjum, við egnum
politiskum og krcditorhugamálum fyri eyga?

Mugu vera
á varOhaldi
- Eg veit sjálvsagt ikki
hvatdanir ætlaog ikki ætla,
sigur Súsanna Daniclscn,
sum hevur skriva hctta.
- Men sum embæiisfólk
mugu vit siga okkara
politikarum, hvussu støðan
er. Og tá danir ikki hava valt
limir á ráðleggingamevndina. so kann tað vcra tí tcir
ætla at »udmøntc« lógina á
ein annan bátt.
Súsanna
Daniclscn
lcggur dent á, at tað hon
hevur skrivað bara skal
skiljast sum etn áheitan á

politikaramar um at fyrireika seg til hetta áðrcnn
fundin 17. augusL so tað
ikki kemur óvart á teir.
- Um onkur skilir hatta
soleiðis, at danir ætla at taka
undirgrundina aftur, so er
tað fullkomiliga misskilL
sigurhon.
- Eg veit ikki hvat teirra
samráði ngarupplegg
verður, mcn persónliga
kann eg ikki hugsa mær
nakað sovorðið. Tað er ið
hvussu eraldrin hent enn, at
danir hava tikið eio
føroyskt scrmál aftur.
s-s-

Súsanna Danielsen cetlaði bara at gera
politikarunum greitt, at málið um undigrundina
kann hugsst at fara at verða tikið uppqftur
á fundinum 17. august

M a rita :

Hatta eru metingar
- Hatta notatið varð býtt út 13. juli. Tað, sum stendur har, eru
metingar hjá embætisfólki. Hatta er ikki politiskt
Marita Pctcrsen lcggurdent
á. at tað ikki cru politikarar,
men embætisfólk. sum hava
skrivað lað nógv umrødđa
notatið.
- Hatta eru uppskot og
metingar. Vit hava als ikki
viðgjørt clla tikið støðu til
hatla politiskt, sigur hon.
Og at nakrir upplýsingar
skulu vera har sum skuldu
krógvast til valið var av,
avvísir hon púrasta.

Hevur rykt
e ftir svariO
Marita sigur tað vera
bcint, at danir ikki hava
svarað ynski landsstýrisins
um at fáa loyvi at velja
donsk umboð í oljuráðlcggingamevndina.
- Landstýrið ynskti at
kunna nýta danskan sakkunn lcika á hesum øki. og U'
seltu vit hetta ynski fram.
Og tað er rætL at vit ikki
hava fingið svar uppá hctta.

sigurhon.
- Mcn stuttáðrcnn fundin
í
ráðleggingamevndini,
sum var 28. juni. vendu vit
okkum til donsku stjómina,
og spurdu hvørja støðu hon
hevði. Og tá valdi hon so at
scnda umboð.
Mcn hóast danskir serfrøðingar luttóku á hcsum
fundinum, so hcvur danska
stjómin ikki giviðalment til
kcnnar, hvørja støðu hon
hcvur.

Og tí hevur Marita rykt
eftir einum svari.

V eit onki um hatta
Mcnatonki svarerkomið
uppá hendan spuming
hcídur Marita ikki kann
tulkast solciðis, at danir ætla
at taka undirgrundina aftur.
- Tað cr møguligL at teir
ælla at taka hetta upp á
fundinum 17. augusL Men
eg veit so einki um tað.
s-s-

Marita Petersen váttar, at lað hevur gingið
striltið at fáa danir við í oljuráðleggingarnevndina.
Men at danir cetla at taka undirgrundina aftur
kennir hon einki til

