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P ou l Schliiter, fyrrv. fo rsæ tisrá ð h a rri:

- Føroyar k lá ra seg ik k i u tta n
v a lu ta s a m s ta rv
/ sambandi við 90 ára hátíðarhaldið, sum var í Klaksvík
um vikuskiftið, var fyrr\’erandi danski forsætisráðharrin,
Poul Schiiter, boðin til Klaksvíkar at halda fyrilestur um
ES og okkara samstarvsmøguleikar við ES
O m S veinur T róndarson
M yndcr: J an M uller

Øli segl voru sett. nú Klaksvíkin heit 90 ára dagin
Nógv og sera ymtsk últøk
vóru á skranni um vikuskiftíð og skráin minti ikki sørt
um Norðoyarstcvnu.
Men so var ikki
Millum tiltøkini. sum
vóru á skránni. vóru fyrilestrar.
Og tað er synd at siga. at
KJaksvíkm gekk í »smáum
skóm*. tí fynlestramir
snúðu seg um handilsmøguleikar í Russlandi og um
samstarv føroyinga við ES.
Fynlestrahaidamir vóru
sera kendir persónar Eila
tað eru teir í ølium íørum í
Danmark Oluf C Jacobsen. er stjóri í J. b International. og hann røddi um
handilsmøguleikar i Russlandi.
Hin fyrilesturin helt fyrrverandi đanski forsætisráðhamn Poul Schlúter.
At hann veit hvat hann
talar um. er eingm ívi. Hann
er ES-politikan sjálvur og
siturm. a. sum næstformaður í formansskapmum í EStinginum.
Tí er lítið at siga til. at
hann sær nógvar fyrimunir
við at vera í ES og tað
merku eisini fynlestunn.
Vn hava hoyrt okkum fyri
hvat tað var hann røddi um
Føroyingar skulu
sja v lir a vg eró a
sam st a rv s h a tt i n

I fynlestn sínum kom segði
Poul Sclhúter. at tað eru føroyingar sjálvir. sum avgera
samstarvsháttin við ES.
Møguleikartur eru nógvir.

Ein kann velja als einki
samstarv at hava, ein kann
velja at fara upp í ES-samstarvið, ella ein kann finna
eina skipan. sum liggur
onkustaðm í millum hesar
báðar møguleikamar.
Men Schlúter er vísur í,
at tað er neyðugt fyri Føroyar at hava greitt samstarv
við ES, eitt nú viðvíkjandi
gjaldoyranum.
I ES-samstarvinum er eitt
rættiliga víttfevnandi gjaldoyrasamstarv. sum um
stutta úð endar við. at meginpartunn av ES fær nýtt
gjaldoyra, kallað ECU

isráðharnn, at hann metti
tað verða neyðugt, at Føroyar samstarva við ES eisini
á ú økinutn.
ES hevur eitt stórt »apparat«, sum tekur sær av slíkum, og tað kann gerast ein
stórur fyrimunur, fyri Føroyar at verða við f hesum
samstarvinum.
Schlúter er »europeari«
burturav og heitur talsmaður fyri at eitt nú donsku fyrivarnini verða tikin burtur og
tað tykist, at hann metir at
føroyingar skulu umhugsa
at gerast limir í ES.

Ongar kursb ro y tin g a r

Ein tann storsti fyrimununn
við gjaldoyrasamstarvinum
er at tað verða ongar kursbroytingar. ú londini brúka
øll sama gjaldoyra. Hetta
merkir. at handilssamstarv
yvir landamark í ES. verður
etnfaldari.
Fær Føroyar eitt slíkt
gjaldoyrasamstarv við ES.
stendur føroyska vinnulívið
sera sterkt. meúr Schiúter
Danmark, sum vit hava
“gjaldovrasamstarv« við í
dag. er ikki við í europeiska
gjaldoy rasamstarv inum,
men har kjakast menn
dúgliga um hvat skal gerast
Niðurstøðan hjá Poul
Schlúter viðvíkjandi gjaldoyranum var í øllum førum,
at føroyingar klára seg ikki
ultan gjaldoyrasamstarv.
U ttan rikism a l

Men tað var nú ikki bara
gjaldoyrasamstarvið, sum
Schlúter metú hava týdning.
Tað hava utlanríkismálini
eisini .
I tí sambandinum nevndi
fyrrverandi danski forsæt-

Sí ra nógvir áhoyrarar vóru til fyrilesiurui hjá Puul Scluter

Føroyar oáh u g a ve rd a r
sum s ja lv s tø ó u g tjo ó

I hesum sambanainum
spurdi ein áhoyrari, um Føroyar ikki skuldu gerast
sjálvstøðugar áðrenn vit
fara upp í ES.
Til hetta svaraði Schlúter
greitt nei.
- Eg vil ikki »anbefala«
at tit melda tykkum úr ríkisfelagsskapinum við Danmark og Grønland y virhø\
ur. Fyri ES er Føroyar eitt
lítið áhugavert land. um tær
eru sjálvstøðugar.
Og so kann mann verða
samdur ella ósamdur við
honum í tí.
Mcn tað er eingin ivi um.
at Schlúter er ein sera áhugaverdur maður, sum
hevur drúgvar royndir, bæði
sum vinnulívsmaður og
sum politikari.
Tað er tí sera áhugavert.
at Klaksvíkar kommuna
tekur súg úl at fáa ein slikan
»tungvektara« úl Føroya, at
halda fyrilestur um eitt so
eymt mál, sum ES-spurnmgurin er í Føroyum.

ráðharri í Danmark

Ein verðinsmaður í Klaksvík

Her heilsar Schliiter uppá fólk áðrenn fyrilesturm. Fremst á mytuimi stest løgmaður

