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Erling Olsen, fólkatingsmadur á fundi vifl javnaóarflokkin:
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-Eins og Danmark ynskir, at ES skal virða nærleikaprinsippið, har mál verða greidd desentralt, eigur eisini Danmark at virða hesi ynski føroyinga sigur Erling Olsen,
formaður í fólkatinginum eftir fund við umboð fyriføroyska javnaðarflokkin í Havn hósdagin.
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Joannes Eutesgaard. formaAur ja vnaflarfloksms heilsar uppá Erling Olsen.
fólkatingsfomuwn. Mynd Álvur
Jan M lllkr

Undir vitjan síni í Føroyum
nýtti formaAunn í fólkalmginum og fyrrvcrandi løgmálaráóhamn. Frling Olscn
cisini høvi til at hitta umboð
fyri føroyska javnaóarflokkin.
Hann sigur, at hctta var
ein scra gódur fundur Tcir
tosaóu um støóuna millum
Føroyar og Danmark og um
sam starvió millum háðar
flokkarnar
Erling Olscn dylur ikki
fyii. at vióurskiftini millum
tcir háóar flokkamar hava
ikki verið góð og artlar hann
s x r nú at grciða sínum
partamonnum í Danmark
frá fundinum við føroyska
javnaðarflokkin Við sær
hcvur hann cisim flciri hoð
til lciðsluna í sosialdemokratiska flokkinum, hvussu
samarbeiðið kann hctrast
Hann mctir annars fundin
við føroyska javnaðarflokkin sum citt týðandi stig
á leiðmi at hctra um viðurskiftim ikki hert millum
háðar flokkamar. men eisini
millum báðar ríkispartamar
-Tað er mín áskoðan. al
ríkisfclagsskapurtn
skal
kunna utvikla scg harmoniskt, soleiðis at ein sohvørt
cigur at virða nxrlcikaprincippið, sum vit eisini
stríðast so nógv fyri í ES,

og har vit siga, at einki cigur
at vcrða flutt upp á eitt scntralt støði. tá hctta einsvxl
og hetn kann greiðast
dcsentralt Hctta cr tí cisim
nakað, sum vil sjálvir mugu
til al praktiscra í ríkinum.
og li fara vit stigvíst at
síggja avgcrðir á flciri
málsøkjum liknar í Føroyum. sum annars verða tiknar
í Danmark
Erltng Olscn sigur víðari,
at tað cr rx tt nú at sela seg
niður og í felag - eins og
gjørt
hevur
verið
á
tcleøkmum - vita. hvørji øki
cgna scg til at vcrða flutt til
Føroya
Fø ro yl ngm raattln

Uppá fyrispurning hvat
hann hevur at siga til avgcrðina hjá Schlutcr, távcrandi forsxtisráðharra
um at geva føroyingum
rættin til undirgrundina,
sigur Erling Olsen, at tað
mest umráðandi er, at tað
kemur gongd á, og at tað
eru føroyingar sjálvir. sum
hava eftirlit, hval hendir á
oljuøkinum
-Nú føroyingar hava fingið rzttin til undirgrundina,
so er tað cisim umráðandi.
at hon ikki verður latin
øðrum. mcn at føroytngar
stýra gongdmi sigur Erling
Olsen og vfsir til fund hann
hevði við føroyskan jarð-

frøðing. sum cisint cr diskovarpari Hesin dugdi sera
v x l at greiða okkum frá
hesum. og tí eru tey takksom fyri.
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Goldið verður fyrsta kvøldið ella við tilmelding.
Tilmelding verður Yviri við Strond
leygardagin 30. august millum kl. 15.00—17.00.

H y g g ja f r a m e f t ir

Men er taó ikki so. at
danskir javnaóarmenn
havu ikki verió serliga
feg n ir um, at Schluter lat
føm yingum undirgrund
in a ?
-Hatta cr søga nú. Nú
rz ð u r bara um. at føroyingar fáa mest møguligu
burtur úr, og at vit við tf
ckspertisu og royndum vit
hava innan oljuvinnu. mugu
royna at hjálpa føroyingum
at fáa sum mest hurtur úr.
Nú snýr tað seg ikki um at
hyggja afturcftir men framcítir
Erling Olscn sigur, at har
talan verður um samvinnu
millum Føroyar og danir
skal hctta sjálvandi vera
undir kappingarførum ueytum. og at tað annars verða
føroy ingar sjálvir, sum gera
av, hvussu farast skal fram
Erling Olsen vónar. at tað
hereftir ber til at byggja upp
góð viðurskifti millum
flokkarnar og viðgongur, al
nógv hevði kunnað venð
gjørt øðrvísi. Nú rz ð u r um
at gera tað rz tt f tfðini. sum
kemur.

Sum nakað nýtt kunnu vit bjóða
teimum, sum tekna seg, eitt ókeypis
skeið, har nágreinilig vegleiðing
verður givin í teimum ymsu íðkanum
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