Sjónarm iO

Funnið stevið - og
brýtur upp um armar

Nú stjala teir oljuna
3. leikur í

LANDSFUNDUR JavnaOarfloksms vísti. at tlokkunn er við at fmna stevið aftur, og at flokkunn
partvíst er komin yvir skelkin. hann fekk á valinum
i ju11 manað í 1994. tá hann misti helvtma av
atkvøðunum og helvtma av tmglimunum.
TÁ hetta er sagt. skai kortim leggiast afturat. at
orðaskiftið a lanđsfunđmum vísti. at nógv eru orkymlað um tær avleiðmgar. sum buskaparkreppan
og spanngamar hava havt fyn foroyska vælterðarsamteiagið og Javnaðartlokkin.
MEN landsfundunn prógvaði. at flokkunn á øllum
okjum er titvitandi um stoðuna hjá foroyska samfeiagnum. foroyska væiferðarsamfelagnum Foroysku vmnuni og ti fólki. sum her být
GRUNDAÐ á hesa tilvitan. og stoðu flokstns i tí
solidarisku samfeiagshugsjómm fer flokkunn at
gera sitt ítarsta fyn framburði og góðum livikorum
hjá olium foroyingum í allum okjum i landmum
TAÐ samhaiđsfasta væiferðarsamfelagið verður
ikki styrkt uttan foroyska samfelagið fær ema stom
urtoku. og tí má vmnan mennast Tað ven seg
høvuðsvmnan og onnur vmna. sum má byggjast
út við stuðii. ráðgeving og samskipan
HETTA eru fogur orð. men fyn at koma viðan, er
neyðugt at ásanna, hvat er galið. og tað gjordi
landsfundurm við lít. Ikki mmst var fiskivinnupolitikkunn í Fiskavirking fyri skotum. og sanmliga
eisini politikkur landsstyrisins á oðrum okjum
TAÐ er gmgið hart á Javnaðarftokkin seinastu ámi,
men hann er kortmi ikki fann undir kav Á landsfundmum kom greitt til sjóndar. at javnaðarfólk
aftur - av álvara - vilja fara at striðast fyn javnaðarhugsjónmi. og at sannfora fólk um, at javnaðarpolitikkur er tann rættasti. tá hugsað verður um
vætferð og lívsđygd hjá fjoldini
MEN tað verður ikki gjort. uttan at fioksleiðslan og ikki mmst nývaldi formaðunn - ásanna, at tað
ber ikki til aftur at styrkja Javnaðarflokkin uttan
ein væivirkandi feiagsskap. har samvinna og samskifti millum vanliga limin og tey álitisvaldu verður
vird og er dagligur partur av politiska arbeiðnum
LANDSFUNDURIN gav Jóannesi Eidesgaard álit
Hann hevur víst hegni sum álitisskapandi politikan
i emi svárari tíð. har herðaklappim eru fá Hann
hevur vist dirvi, virkisfýsm, viðskygm, hóast javnaðarpolitikkurm onkuntið hevur venð kámuc tí
fíggjarligu moguleikarn.r hava venð fáic kargir og
bart út drepanđi Men nú er ikki - vónartdi - bara
komið á botn, men eismi fanð at ganga framá
buskapartiga
VIÐ hcsi barlast. sum krepputíðm hevur givið okkum. skuldu allir moguleikar verið fyri at skapa
nyggjar politiskar ætlanir um føroyska samfelagið
TAÐ skal sjálvandi vera em politikkuc sum byggir
á samhaldsfostu hugsjónma, so oll fáa somu
moguleikar at royna seg Og em politikkuc sum
miðar imóti at gera Foroyar mmm heftar av aðari
tjóð
Eydnu við politiska arbeiðnum'
. > íi

Tik> %zr ikki m .ttari út.
t*nn at xtlanir nú cru um
ai sáttmálahinda Fúroyar
til al gcva đanska stórkapitahnum háls- og
hondsrxtt yvir føroysku
oljuni
O lja n lig g u r tr y g g •» «
har w m hon er

Fyn foroymgar sjálvar
cr onki skil í at hugsa
um at hora cftir olju. í
hcsum tíðum. tá olju
pnsunn cr í botni Prisurin cr minm cnn helvtina av tí hxgsta. hann
hevur vcruV Gomlu
oljulondini plagdu al fáa
in illu n cin UuVng og
ein fjorðmg av oljuprísinum hcint i sín laruiskassa onkuntið cnnta
hclvtina Oljan í Norðsjónum liggur vcm fyn
ai fáa upp. so har cr
oftast cin áttandipartur
tann nl landið Mcn
okkara olja liggur heilt
oðrvísi djúpt. og hartil
cr oljuprisurin í botm.
og oftast fallandi Vit
kunnu mcta okkara part
cftir tcimum scinastu
hrctsku oljusáttmálunum
i Hctlandsrcnnum. og
cftir tcimum at doma.
kann foroyski lands
kassin vxnta sx r umlcið
cin hundraðparl av olju
prisinuhi'
Hctla cr scrliga skilakryst. tá vit við mcstsum
fullari vissu kunnu siga.
at oljuprisurin cinatcrð
ikki so langt trammi í
tramtiðini ma hxkka
aftur. og tað i storutn Tí
oljugoy mslumar á jørðini eru avmarkaðar T x r
mctingar. sum scrfrøðingamir cru samdir um,
visa at oljutrot vcrður. tá
nakað cr liðið av nxstu
old Sum Ixtt flytandi
orkukclda og sum ráevm
hjá kcmiska idnaðinum
cr oljan cin cmastandandi rávøra Tað verður
cin hciskur biti hjá tcimum føroyingum. sum f
dag eru hørn. cinafcrð at
siggja cin risahøgan
oljupris. og samstundis
vita. at hitt góðtrúgvna
xitarliðið fra IVMO
arunum scldi føroysku
oljuna fyri smápcngar
sum foru til at gjalda
skuld fyri
B a ra u tle n d in g a r
k v a tti
f ecirr acinastu.
sum gcra
kvctti. um løroyingar
scta gongd á oljuhoring
ar i nxstum . cru danski
og hrctski oljuidnuðurin.
sum fáa arhcxVið at gcra

ráðagerðini
O ljuidnaðunn tckur sin
part burturav oljuprisinum fyrst - siðan fxr
føroyski landskassin
smápcngamar. sum
loypa av Scrstakliga
hcvði tað kotmð donuin
og hrctum v xl við. al
kunna hava sína oljuhori og rcinsiutgcrð
gangandi log avskrivaða I v ið føroy skan olju.
hcsa tiðina oljuprisunn
cr i botni. fyn siðan at
hava sina cgnu olju
tilgóðar til hctri tiðir
Hcr cr vcrt at lcggja til
mcrkis eina av tcimum
scinastu ársfrágrciðingunum frá donsku olju
lcitingini Har vcrður
sagt. at danir mcta allar
hcstu likindi at vcra at
finna m cm olju i danska
partmum av Norðsjonum. mcn tcir hav a
onga nyggja oljukcldu
funnið. /i tn r haui y ø r t
s o lítið v ið a i leiia' Mcn
teir cru cggsjúkir cftir at
fáa tøroym gar i gongd’
Tað mátti vcnð bctn
skil i. at føroyingar
goyma sina olju. i
hvussu s o c r til nakað
cftir at danski stórkapitalurin aftur cr farin at
lcita cttir sinari cgnu
olju Kanska oljan
verður okkara hcsti
dýrgnpur, iu r citt frxK '
Føroya l.øgting cinaterð
gcr av at loysa tøroysku
krónuna frá hini donsku
S ø tiA k a n t k a a i
H e tla n d a r e n n u m

Tað man vcra farið at
klám a fyn føroyskum
kommunupolitikarum. al
tað nyttar tcimum lítið
at bjo»>a útlcndska oljuidnaðmum føroyskar
útgcrðarhavnir Oljufcløgini x tla al hrúka
Hctland. og scla føroyingar hart imoti hørðúin
hcr. so vcrða tilsvarandi
Ixrri smápcngar al
loypa av til okkara. tá
oljutongurin skal hýtast
Føroyingar hava
kanska ikki fylgt nog
vxl við. men cg havi so
hara oyrt cina umhugs
unarvcrda grundgcving
fyri, al tað kanska kann
vcra skilagott hjá føroymgum al scta spaiuliKa
á oljuna í nxstuin Á
oljuráðstcvnuni i L xr
araskulahøllini t no
vcmhcr 1993 varð upplýsl. at lcysasøgur ganga
um. at hotnfáir i hrctska
CTairc økinum vcstan
fyri Hctland ganga mn
uni tøroyska land
grunnsmarkið Tað mátti

O rfc u m ø lø ra ó ió
S a m a ftla n g a w m
F i t f j a r a f t i r f r i i O og
P e d e r A n d e rs e n

vcnð skilahctri útgangs
sttvða í marknaðarsam
ráðingunum. hcldur cnn
at scnda málið til Haag
domstólin al avgcra.
cflirsum domararnir i
Haag ikki altið synast
hava nóg gott skil á. um
tcir arhciða hjá cinum
altjóða dómstóli. clla hja
cinum altjfiða happa
drátti
Hvi f r e t t i r o lju
nevrvdm
o n k i um o k k a ra
o lju in n t ø k u

l.andsstyrið hcvur cina
oljura»'lcggingarncvnd
sitandi. at gcva ráð i
oliumálum. og cin dnigv
trágrciðing vaið løgd
tram á oljuráðslcvnu i
larrarxskulahøllini i
novcmhcr 1993 Mcn
tann cim avgerandi
spurmngurin loysur tað
scg hjá føroyingum at
scta á oljuna nú. clla cr
hctur al híða til scinni
vcrður ikki tikin upp á
tungu í trágreiðingim '
So ótatuligt tað Ijoðar.
so hcvur Oljuráðlcggingamcvndin givið út
cina hcila hók við alsky ns kanningum og
tragreiðingum. mcn
grcttir ikki orð um tann
cina avgcrandi spurningin'
I l.xrarskúlahøllini
varð hvassliga funnist at
hcsum Sum ikki cma
fcrð fckst onki annað
svar cnn cin slutur fyn
ein slaiur Tað var tó
rxtti viðkomandi. sum
kcndi scg raktan av
spurninginum Tað var
dcildarsljónn i Danska
Orkumálaráðnum. Jøtg
cn Nørgaard. ið sussaði
citl møsnisvar Siðan var
tøgn um lað Tcir føroysku sihbarmr á ovastu
rok purrast vist ikki úl.
fy m n n lcir fáa fóun í
rcyvina

Bestu ráð okkara í oljuspurningmum munnu
vcra ikki at taka citt cinasta stig aftural. fyrnnn
tøroy ingar hava tingið
sx r cin álitandi ráðgcv
ara i oljumálum Danska
Orkumálaráðið man
hava spxlt sama slangulciklut har. sum IvtT
Figgjarcltirlitið i hankamálum og siðan Pcdcr
Andcrscn-ncvndm i
(iskircgulcnngsmálum
Hava vit tyri ncyðim at
siggja tað 3 fcrðir. áðr
cnn vit Ixra tað at kann
danski stórkapilalunn
fáa nakran fynmun av
li. so vcrða tøroy ingar
fyltir við lygnum trá
cm hxtism onnum hjá
dar ska rilunu.n Eitt er
at vcra goðtr •gvin. ann
að cr at vcra dummgoðtrúgvin' Hvat skal
danska orkumalaráðið
v ita at Ixra okkum. sum
vit ikki nogv hctur
kunnu fáa at vita frá
trxndum okkara I íslandi og aðrastaðm !
Tað cr vcrt at mcrkja
sx r líðarTaðfylgjuna.
hina ferðina. føroyingar
•fingu- sina cgnu undirgrund frá Schlulter á
sinm Tað gekk umlcið
cin vika frá tí. at Føroya
løgmaður var kallaður
til Danmarkar al »fáa
hesa miklu gávu«. til
Sjóv innuhankaklcppurin
varð hongslaður um
hálsm á tøroy ingum Og
mitt imillum i lí vikum
vóru Schliitter og Ellc
man á topptundi í Ixmdon. Har rnan tann uppskrittin vcra avtalað.
sum danska Orkumála
ráðið siðan hcvur tingið
føroysku oljuraðlcgg
ingarncvndma at hoppa
og dansa cftir
Tað kann ikki annað
sigast. cnn at danski
storkapitalurin hcvur
tingið go*>an vinn.ng av
ti risaskuld. sum tcir
lumpaðu inn á tøroyingar i I9H0 unum Icir
fn g u føroyingar niðurhundnar. og hava siðan i
triði «g náðurn kunna
stolið okkara hankar. og
x tla sx r nú fiskiriki
døm ið og oljuna cisini
Sum tað nú sx r út. xtla
lcir okkum at cnda sum
ein rakløddur lolkaaliringur
M ikkjal D anjalsson
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