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Jóannes Eidesgaard, formaður javnaðarfloksins um marknaavtaluna:

Nú sleppur føroyskur 
ídnadur í gongd
-Tað er gleðiligt. at vit nú kunna leggja hetta málið afturum okkum og kunnu 
hróta upp itm erm arfyri a tfa ra  undir jyrireikingamar, sum nú liggja fyri 
framman segði form aður javtuiðarfloksins undir viðgerðitui av marknaavtal- 
uni millum Føroyar og Bretland í  fam uviku
J an M l Ll.tR

TaO \a r eitt samt logting. 
>um í t'amu viku tók unđir 
\ ið marknaa\talum millum 
Foroyar og Brctland. Sosi- 
alurin ter at triva í nakað av 
tí. ið kom fram undir orða- 
skíftinum. og fara vit í dag 
at hvggja eitt sindur nærri 
at tí. sum formaðurin í tí 
storsta andstoðuflokkinum. 
Joannes Eidesgaard. hevði 
at siga um avtaluna.

Hann treiv fyrst í tað 
soguliga og segði:

-Tað er sanniliga ein 
soguligur dagur í dag í okk- 
ara altjóða politiska sam- 
skifti. nu eitt áralangt striðs- 
mál við okkara granna fyri 
sunnan Bretland um 
marknasetingina millum 
okkum og teir er komið at 
enda. Hetta hev ur verið eitt 
sera drúgvfort mál. sum 
byrjar fyri meira enn 20 
árum síðani. tá bretar og 
danir semjast um. at fiski- 
markslinjan millum bæði 
rikini skuldi fylgja mið- 
linjuni bæði i Norðsjónum 
og i Norðuratlantshavi 
Seinni tá so londini kunn- 
gera fiskimarkið. kemur ein 
ósemja undan kavi. sum 
fyrst verður loyst við hesum 
sáttmála. sum liggur til 
tingsins viðgerð.

Men harumframt ásetir 
hesin sáttmáli eisini land- 
grunsmarkið millum For- 
oyarog Bretland. sumereitt 
beinleiðis úrslit av teimum 
samráðingum. sum hava 
verið síðan 1991. Og við 
hesum sáttmála eru Foroyar 
náddar so langt. at vit nú 
veruliga kunnu fara undir at 
fynreika ein moguligan 
forovskan oljuídnað. sum 
okkum ga\ st moguleikar tii. 
tá málsokið "Ráevnini í 
undirgrundini" vórðu yvir- 
tikin í des. 1992. So hesin 
dagur er eisini soguligur á 
annan hátt. tá hesin kann 
verða byrjanin til eina 
nyggja og spennandi av- 
bjóðing fyri foroyska sam- 
felagið

Vert er eisini at geva 
gætur. at hetta framstig í 
føroyskum altjóða politikki 
hendir við egnum initiativi 
undir \ erandi ríkisrættarligu 
støðu.

Jóannes Eidesgaard boð- 
aði síðani frá. at Javnað- 
artlokkurin eins og hann 
hevur gjørt. tá málið hevur 
verið til \ iðgerðar í Uttan- 
landsnevndini. fer at taka 
undir við málinum.

P o sit iv  um reða
Hann segði víðari:

-Umrøðan málið longu 
hevur fingið í Ijølmiðlunum

hevur stórt sæð verið posi- 
ti\. Vit hava sæðyvirskriftir 
sum t.d.: " Einki minni enn 
eitt bragd” — "’Perfekt. pro- 
fessionelt og seriost" — 
"Avtalan uttan iva betri enn 
Haag" Men so hava vit hin 
vegin eisini sæð. at einstak- 
ar \ iðmerkingar hava verið 
atfinningarsamar. h;ir onkrir 
\ilja vera við. at arbeiðið 
átti at verið gjort betur. so- 
leiðis at eitt frægari úrslit 
hevði fingist burtunir.

Umroðan veldst sjálvandi 
um tey ey gu. sunt síggja av- 
taluna. og um viðmerking- 
amar hava eitt annað siktið 
enn bert at vera beinleiðis 
v iðmerkingar til sjálvt mál- 
ið. Men í \ iðgerðini stendur 
tað okkum logtingmonnum 
ikki frítt at analysera og 
viga hesa avtalu. tað kunnu 
vit bert gera út ffá tí fram- 
lagda og almannakunn- 
gjorda logtingsskjalinum. 
Ne\ndarlimimir í Uttan- 
landsnevndini hava fingið 
at vita. at allir leikir i hesum 
drúgva talvi skulu hand- 
farast i trúnaði. Ella sum tað 
verður sagt í Guidelines frá 
sam ráð ingarportunum : 
"The contents of the talks 
will be kept confidential

Partamir hava víst tol- 
semi í samráðingunum. 
men eisini oljufelogini. sum 
hava víst foroyska økinum 
áhuga. hav a bíðað tolin eftir 
einum úrsliti.

Men tolsemi hevur tó ver- 
íð ney vt avvigað. tí hóttanin 
um at málið kundi enda við 
dómstólin í Haag hevur 
gjort. at partamireisini hava 
víst neyðuga viljan til at 
finna eina sarmáðingar- 
loysn. Serliga vit føroying- 
ar. men møguliga eisini 
bretar hava kent óvissuna 
\ið  ein dóm í Haag. Hvat 
vildi fara at liggja til grund 
fyri tí dóminum.’ Vildi tað 
verða strandalongdin hjá 
báðum londunum eins og í 
dóminum millum Malta og 
Libya? Tá hevði markið 
ligíð langt inni á føroyska 
landgrunninum. Men 
moguliga vildi onnur við- 
urskiftu eisini ligið til 
grund. tí bretar hava eisini 
havt lítlan hug at fara vegin 
til Haag?

Altjóðaráðgevingin. sum 
føroyska samráðingar- 
nevndin hevur brúkt. hevur 
alla tíðina víst á v andan við 
óvissuni í Haag. Men har- 
umframt hevði eitt sakarmál 
bæði kostað nógva tíð og 
nógvan pening. So Haag 
he\ ur avgjort ikki verið eitt 
mál í sær sjálvum.

M iðlin jan
Jóannes Eidesgaard nam

sfðani við spumingin um 
miðlinjuna:

-Ðll tey fyrstu árini var 
føroyska sríðsmálið at fáa 
bretar at viðurkenna. at 
einasta sakliga kriterii fyri 
einum marki var ein mið- 
linja. Her minnast vit serliga 
tann eldhuga. sum Dánjal 
Nolsøe. sáli vísti málinum 
um miðlinjuna. Og tað var 
kanska storsta frambrotið í 
samráðingunum. tá bretar 
knappliga v iðurkendu eisini 
at tosa um miðlinjuna sum 
landgrunsmark.

Tað vil so vera. at eitt 
samráðingarumfar. ið hev- 
ur verið so drúgvt sum 
hetta. har hevur málið havt 
skiftandi gongd. Løtur við 
máttloysi, har lítið og einki 
hendi ella fórmøguliga eftir 
hæli. og so aftur løtur. har 
vónin fyri semju aftur varð 
kveikt

011 minnast vit, tá bretar 
vildu kanna sær eitt lánd- 
grunsmark. sum lá so stutt 
úr Suðuroynni. at onkur 
metti. at tað bar til at standa 
í Føroyum og spýta inn í 
tað okið. sum bretar kann- 
aðu sær. Síðan minnast vit 
eisini. tá vónin kveiktist 
aftur í 1996 eftir drúgva 
naggatódn, tá konservativi 
bretski oljumálaráðharrin 
Lord Frazer segði í røðu við 
ótolna oljuídnaðin: "vit
mugu finna eina loysn fyri 
"Hvíta økið"innan ár 2000. 
og tí halda samráðingamar 
við Føroyar fram um eitt 
miðlinjumark ",

Og uppaftur kveiktist 
nýggj vón. tá alt bendi á, at 
konservativa stjómin í 
Bretlandi ikki fór at halda 
fram eftir valið í 1997. New 
Labour við Tony Blair og 
Robin Cook á odda boðaðu 
frá í teirra valmanifesti, at 
Labour ynskti at verða 
virðismett í umheiminum 
fyri sín reiðiliga uttanlands- 
politikk. Hetta vístu teir í 
verki. tá teir broyttu støðu 
viðvíkjandi Rock All og 
fylgdu altjiíða rætti. Og tá 
so skílamaðurin John Pres- 
cott úr Old Labour. sum 
stuðlaði Islandi í toska- 
stríðnum á sinni. gjørdist 
vara Prime Minister. so 
vóm vit mong, sum høvdu 
vón um eina semju.

Men stígur kom í aftur, 
og knappliga frættist. at 
fyrrverandi løgmaður nú 
hevði lagt alt sítt álit og alla 
sina vón á danska forsætis- 
málaráðharran. at hesin 
skuldi loysa trupulleikan 
saman við bretska starvs- 
bróður sínum. Men øll vita 
vit. at danska stjómin aftaná 
tær rembingar. sum hava 
veríð millum Føroyar og

Danmark her í 90 unum. 
ikki fór at gera nakað sum 
helst yvir høvdinum á før- 
oyingum i hesum máli. Tað 
vóru jú eisini teir. sum í 
1993 sluppu sær undan 
samráðingarábyrgdini. tá 
Tyge Lehmann sum sam- 
ráðingarleiðari varð skiftir 
út við Ama Olafsson.

Men núsitandi løgmaður 
hevur víst annað hegnið og 
størri álit á samráðingar- 
nevndina og serliga á leið- 
aran soleiðis. at vit í dag sitá 
við einum úrsliti. sum er 
klárt at undirskriva. Men 
sum longu er sagt, so hava 
verið nóg\ ir leikir í hesum 
talvi, og tað ha\ a eisini ver- 
ið nóg\ ir aktørar. Frá før- 
oyskari síðu hava ikki so fá 
fólk hesa drúgvu tíð luttikið 
aktivt i hesum arbeiði, og 
eri sannførdur um. at tey øll 
hvør i sinum lagi hava lagt 
sítt besta í arbeiðið, soleiðis 
at úrslitið skuldi gerast so 
gott sum gjørligt fvri Før- 
oyar.

So tað besta vit nú kunnu 
gera er. at vit ikki bakka 
tíðina aftur og seta spum- 
artekin \ ið. hvar og hvussu 
vit kanska kundu havt gjørt 
okkurt øðrvísí. Fyri tað 
fyrsta so loyvir trúnaðar- 
skyldan okkum ikki at fara 
út í smálutir, men eftirrati- 
onaliseringar í einum slík- 
um máli tæna ikki nøkrum 
konstruktivum endamáli. 
Og at vinna partapolitiskan 
fyrimun ella enn verri per- 
sónligan politiskan vinning 
viðeftirrationaliseringum cr 
beinleiðis ódámligt og ó- 
sømiligt. samstundis sum 
tað er ein háðan av polit- 
iskum og embætisligum 
viðspælarum.

Samráðingaravatalan er 
eitt úrslit av einari langari 
process. sum hongur saman 
og ikki kann tægast sundur. 
Og at heingja spjøldur á 
hvønn annan sum vinnarar 
ella taparar kunnu og eiga 
vit ikki hvørki nú ella 
seinni. tá oljuleitingar i 
umstriddu økjunum mogu- 
liga fara at geva úrslit. Ein 
vælskipað samráðingar- 
loysn hevur ongar bein- 
leiðis vinnararog beinleiðis 
taparar. tí báðir partar hava 
fingið nakað og báðir partar 
hava givið nakað. Tað er jú 
aðaltátturin í frælsum sam- 
ráðingum.

Tað er gleðiligt. at vit nú 
kunna leggja hetta málið 
afturum okkum og kunnu 
bróta upp um ermar fyri at 
fara undir fyrireikingamar. 
sum nú liggja fyri framman. 
Fyrireikingar. sum eisini 
fara at krevja orku. vit og 
skil av bæði politikkarum

og embætisfólki. so tann 
nýggja avbjóðingin ikki 
tekur okkum av fótum 
hvørki so ella so. Men hetta 
er eitt spennandi og per- 
spektivríkt arbeiði. sum vit 
gleða okkum at fara undir.

Jóannes F.idesgaard nýtti 
eisini høvi vegna Javnað- 
artlokkin at takka embætis- 
fólkunum. sum hava lagt so

J an M úller

Løgtingið samtykti í gjár 
endaliga marknaavtaluna 
millum Føroyar og Bretland 
við 28 atkvøðum fyri og 
ongari ímóti. Tá málið kom 
fyri við aðru viðgerð tók 
eingin tingmaður orðið. I 
kvøld verður so avtalan 
undirskrivað í Havn og eftir 
hetta verður hon so løgd fyri 
danska fólkatingið. Eisini 
verður hon løgd fyri bretska 
parlamentið til góðkenn- 
mgar.

Maknamálið varð lagt 
fram av landsstvrinum tann 
10. mai 1999 "og eftir 1. 
viðgerð tann 12. mai 1999 
beint í uttanlandsnevnđina, 
sum viðgjørdi málið á fundi 
tann 12. og 14. mai 1999.

Álitið frá Uttanlands- 
nevndini. sum vareinmælt. 
varð soljóðandi:

Síðani málið um markna- 
seting millum Føroya og 
Bretlands byrjaði. hevurutt- 
anlandsnevndin (fyrr 
marknaðamevndin) fingið 
frágreiðingar um gongdina 
í málinum og er tikin upp á 
ráð.seinast viðvíkjandi 
sjálvum sáttmálauppskot- 
inum. sum nevndin hevur 
boðað løgmanni frá. at hon 
tók undir við. longu áðrenn 
sáttmálin varð lagdur fyri 
tingið. Hóast nevndin undir 
viðgerðini ikki hevur verið 
samd og \ ísandi til tær við- 
merkingar. sum hava verið 
førdar fram í nevndini undir 
viðgerðíni av hesum mál- 
inum. og sum hava verið 
endurtiknar undir I. viðgerð 
í løgtinginum. og til tað.

besta tøkkin politikkarar 
kunna geva hvørjum øðrum 
er við einum einmæltum 
Løgtingi góðkenna avtal- 
una.

-Eg fái sum fólkatings- 
limureisini høvið at luttaka 
í viðgerðini av avtaluni í 
Fólkatinginum. og vil eg 
sjálvsagt eisini har geva 
málinum besta viðmæli.

sum annars hevur verið 
upplýst undir 1. viðgerð í 
løgtinginum, tekur 
ein samd nevnd undir við 
málinum og mælir løg- 
tinginum til at samtykkja 
uppskot landsstýrisins.

Sambært grein 11 í sátt- 
málanum skal hvør parturin 
boða hinum frá, tá ið tær 
innlendsku mannagongdir, 
ið kravdar eru til tess, at 
sáttmálin fær gildi. eru 
loknar. Nevndin vísir á, at 
tekur løgtingið undir við 
sáttmálanum, so verður 
framhaldandi gongdin í 
málinum tann. at sáttmálin 
komandi týsdag verður und- 
irskrivaður í Føroyum. æt- 
landi av Anfinn Kallsberg. 
løgmanni, danska uttan- 
ríkismálaráðharranum Niels 
Helveg Petersen. og bretska 
\ arauttanríkisráðharranum 
Tony Lloyd.

Sáttmálin væntast at 
verða lagdur fyri fólkating- 
ið dagin eftir. at hann er 
undirskrivaður. við tí við- 
merking. at hann er góð- 
kendur av løgtinginum. og 
við tí í hyggju at viðgerðin 
her skal vera liðug, áðrenn 
fólkatingið fer í summar- 
frítið grundlógardagin. í 
Bretlandi er mannagongdin 
tann, at stjórnin kunnar 
parlamentið um sáttmálan, 
og um parlamentið ikki inn- 
an 30 dagar hevur biðið um 
at fáa málið viðgjørt. so 
verður tað roknað fyri góð- 
kent. Bretska parlamentið 
fer ikki í summarfrí fyrr enn 
í endanum av august mán- 
aði.

nógva orku í hetta mál. og

Løgtingið
sam tykt
markna-
avtaluna


