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Skotsk sjónvarpsfólk til Føroya at fylgja sjálvstýrisgongdini:

Ósemja um olja
kann tryggja
skotum fullveldi
/ nógv ár hava skotsk tjóðskaparfólk víst til oljuinntøkum ar snm lykil til eitt sjálvstøóugt Skotland. Men ym sar
metingar ern um. hvussu oljan við verandi lágu prísum
kann vera gnm darlag undir einum skotskum stati.
J\N \ l l 1 LER

ast úr London til Faiinburgh.

TaJer ikki bert i Foroyum,
ut spumingurin um oljuinntokur \ cr>\ur settur í sumband \ i,\ sjálvsty rt ella fullveldi. Hjá nasta granna
okkara. Skotlamli. verður i
hesum đogum nógv t>>sað
um. hvonn tvdning olju\ innan hevur fyri eitt tramtiðar sjálvstoðug Skotland.
Eins og fotoyingar ha\a
baði sjálvstýri og fullveldi
a skránni. er hetta eisini eitt
av teimum afturvendandi
málunum í politiska orðaskiftinum i Ski»tlandi. suni
í dag er partur a\ Bretlandi.
I mai verður \al i Skotlundi. har fólkið skal taka
stoðu til storri sjálvstýri.
Bretska Laborstjórnin fór
m.a. til \al uppá at loyva
sk\>tum sjálvum at gera av í
hvussu stóran mun ábyrgd
og avgerðarrættur skal tlvt-

O lja birti liv í
tjó ð s k a p a rk e n s iu n a

Li\a síðani olja varð funnín í Norðsjónum ha\ a t jc>ðskaparfólk í Skotlandi víst
á oljuna sum ein av komandi fortrey tunum fvri fullutn sjálvsstýri. Oljan birti
upp undir tjóðskaparkensluna hjá skotum oe til valið
í 1974 fekk SNP - Seottish
National Partv - 30Cí a\
atkvoðunum. I dag liggur
hetta tal nakað hægri.
Ein veljarakanning. sum
er gjord og kunngjord í
blaðnum The Scotsman \ ísir. at SNP fær 36'< a\ atkvoðunum við \aliit í mai.
tá veljast skulu linnr í
nyggja skotska tingið. Tvs.
bert 2r< aftanfyri Labor.
Nýggja tingið er tkomið
eftir \ nski frá Labourtlokkinum. sum \ ið hesum stigi

\ onaðí at kunna steðga
framgongdini hjá tjóðskaparfolkunum.
Nu taltð a\ veljamnt. sum
ynskja at fara víðari enn
uppskotið hjá Labour vic3
sjálvstoðugum tingi við avgerðarr;etti á mongum økjum. aftur er \ ið at okjast.
verður spurningurin um
inntokurnar frá oljuni aftur
aktuellur í orðaskiftinum.
Frag reid in g e lv ir til
tja k

Nú um dagamar var ein frágreiðing um framtíðar oljuinntokurnar almannakunngjord. Tað er tann nógv
\ írdi skotski búskaparfrocV
ingurin. Alex Kemp. sum
eisini er kendur í Foroyum.
ið hevur gjort frágreiðingina Hann starvast við lærda
háskúlan í Aberdeen.
Frágreiðingin he\ ur aftur
skundað undir orðaskiftið

um framtið Skotlands.
Tjóðskaparfólkini í Skotlandi. ið vilja loysing. \ ísa
til oljuinntokumar sum lykilin til fult sjálstýri. meðan
Labour. sum í dag hevur
meiriluta í Skotlandi. er
meira varið og vísir aftur.
at oljuinntokumar em nc>g
mikið tilat try ggjaeitt sjál\stvrandi Skotland.
O lja i sk o ts k u m oki

Tað stutta a\ tí langa er. al
flestu av oljukeldunum í
bretska partinum av Norðsjcínum liggja í skotskum
oki. Tvs. at skuldi tað hent.
at Skotland gjordist sjálv-

stýrandi statur. so vil stórur
partur av skattinum og
serskattir (oilrevenue) frá
olju og gassi fara í skotska
statskassan. Hetta em tey,
sum síggja Skotland og
Ongland sum eitt og sama
ríki. ikki Iteild samd um.
Oljuinntokurnar eru so
sanniliga eisini ensk ogn. og
haraftrat kentur. at meira
peningur í dag fer til Skotlands úr London enn øvugt.
Sambart frágreiðingini
hjá Alex Keinp kunnu 90'<
av oljuinntokunum enda í
Skotlandi. um tað loysti frá
Bretlandi. Og við einum
oljuprísi uppá IX dollarar
fyri tunnuna hevði inntokan
til skotska statskassan bara
í 2003 verið 30 milliardir
kr. Við dagsins lágu prísum
he\ði hetta tci \erið væl
laegri.
Tey. sum ikki ganga inn
fyri fullum skotskum sjálvstýri. leggja nakað annað í
írágreiðingina frá Kemp
enn tjócðskaparfólkini gera.
Tey vísa á. at tað í frágreiðingini kann ein lesa. at parturin. stim Skotland kann fáa
frá oljuinntokuni minkar. og
verða tol nevnd sum 66'í
og heilt niður á 4 5 'i. og at
hetta tvørturímóti tekur
grundgevingarnar frá teiinurn mest tjóðskaparsinnaðu,
sum framhaldandi haldas
seg kunna dúva uppá oljuna
í cinum suverenum Skot
landi.
Eisini spurningurin um
markið millum Skotland og
Ongland verður tikin fram
í sama viðfangi. Har verður
víst á. at kemur tað so langt
sum til skotska loysing. so
koma flestu av stcíru oljufeltunum at liggja í skotskum oki. Men her kemur so
ivin um. Inussu eitt slfkt
mark skal ásetast.
I t 's E n g la n d 's oil too

Tað er bretska blaðið ..The
Economist". sum hevurbicV
iðAlex Kempgera frágreiðingina. og í grein í blaðnum
herfyri verður skrivað. at
tølini. sum komafram í fráStóri oljuteriHÍnalurin
i Sullom Voc
í Hetlandi

Flestu av fltju- flf<
gassleiðunum liggja
í skotskum øki
greiðingini ikki geva skotum orsok til at kunna
skunda undir loysingina. tí
oljuinntokurnar megna ikki
at vega upp tað. sum bretski
statskassin í dag letur til
Skotland.
Blaðicð leggur eisini dent
a. at Ongland eisini eigur
oljuna. sum skotar siga seg
vilja gera kra\ uppá. -It s
England's oil too skrivar
blac3it\ Ollum hesum er
leiðarin í SNP ikki heild
samdur í. Alex Salmond
sigur við skotska blaðið
Press and Journal. at frágreiðingin hjá Kemp vísir.
at skotski parturin í oljuinntokunum fer at hækka.
verður loyst frá Onglandi.
Hann vfsir eisini á. at met
ingarnar hjá Kemp um
komandi inntøkurnar eru
sera varisligar. -Frágreiðingin staðfestir vaksandi
skotska lutin í olju- og gasframleiðsluni.
Douglas Alexander frá
skotska arbeiciaratlokkinum
\ ísir aftur tí. sum SNP forir
fram. -Henda frágreicTingin
staðfestir bert tað. sum \it
alla tíðina ha\a sagt. Hon
vísir. at Skotland stendur
seg nc>g\ betur við at \era
saman \ið Onglandi. Hon
\ ísir. at úlrokningarnar hjá
SNP. sum skulu veragrundarlag undireinum sjálvstcx3ugum Skotlandi. halda ikki
Ojavnin i \iðmerkingun
um til tolini í frágreiðingini
stavar eisini frá tí sannroynd. at eingin enn veit.
Inussu eitt framtíðar und
irgrundarmark fer at síggja
út mitlum londini. \'erður
talan um eina miðlinju. so
vil stcSrur partur av oljuni
liggja skotsku megin niark
ið.
Tað er greitt. at stoðan er
nóg\ broytt frá 1981. tá
prísurin fyri tunnunaáolju
var uppi á 35 doliarum. Tá
vunnu feløgini nógvan pening. og tað gav so attur nog\
í statskassan. Við einum
oljuprísi uppá Kldollarai og
við vánaiigum útliti fyri
framman er greitt. at skotsku tjóðskapaffólkini hava
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