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Nógv børn ætt- 
leidd til Føroya
I mun til fólkatalið í  Føroyum, verða tvífalt so nógv børn ættleitt til Føroya 
sum til okkara grannalond

1 hesi vikuni er Mrs. JaiSita Panigrahi, ið DanAdopt herur neyvt samstarv við, á vitjan í Førnyum. Hon er úr Mum- 
bai í India. og rekur bamaheimið Bal Vikas, ið uttan iva nógv ættleiðingarforeldur kenna. A ferðini í  Føroyum vitjar 
hon familjur, ið hava ættleitt bøm frá Bal Vikas

T urið Kjølbro

í mun til lond, vit vanliga 
samanbera okkum við. er 
ættleiðingartíðleikin tvífalt 
so høgur í Føroyum. í fjør 
vóru sjey loyvi um ættleið- 
ing givin í Føroyum. har av 
seks úr útlondum og eitt í 
Føroyum.

Tað er ein long tilgongd 
at ættleiða eitt bam. Um- 
sókn um ættleiðing verður 
fyrst send Ríkisumboðnum. 
Viðvíkir umsóknin ættleið- 
ing av einum fosturbami, 
tekur føroyska ættleiðingar- 
ráðið við umboðum fyri 
læknafrøðiligan. løgfrøði- 
ligan og sosialan serkunn- 
leika og mynđugleika, støðu 
og avgerð.

Ríkisumboðið í Føroyum 
hevur samstarv við teir 
tríggjar góðkendu stovnar- 
nar í Danmark. ið viðgera 
og formidla ættleiðing av 
útlendskum bømum. Adop-

tion Centeret. DanAdopt og 
Terre des Hommes. Skriv- 
stovustjórin í DanAdopt, 
Ole Bergman, er í hesum 
døgum á kunningarvitjan í 
Føroyum. Hesin stovnurin 
formidlaði tværættleiðingar 
til Føroya í íjør.

DanAdopt hevur sam- 
starv og sambond í tólv 
londum í Asia. Europa og 
Suðuramerika. Talið á 
nýggjum umsóknum í Qør 
var268. Síðani 1970hevur 
DanAdopt staðið fyri 96 
ættleiðingum av bømum úr 
ymsum londum til Føroya. 
I íjør skipaði felagsskapurin 
fyri 248 ættleiðingum, í- 
roknað teim føroysku. Av 
teimum fimm børnunum, 
sum vórðu ættleidd úr út- 
lonđum fyrraárið, komu trý 
úr India. eitt úr Ungam og 
eitt úr Bulgaria.

Lóg og tilsko t
Tahð av góðkenningum av

ættleiðingarforeldrum til 
eitt útlendskt bam, sigur 
kortini meiri um menning- 
ina á ættleiðingarøkinum 
enn talið á loyvum, ið verða 
givin fyri hvørt einstakt ár. 
Ofta gongur long tíð. í før- 
um fleiri ár, frá tí góðkenn- 
ingin er fingin til høldar, til 
ættleiðingin kann gjøgnum- 
førast endaligt. Fíggjar- 
kreppan í Føroyum fyrst í 
nítiámnum sær út til at hava 
ávirkað talið á givnum loyv- 
um. í 1991 vóru 13 loyvi 
givin, í 1992 eitt, í 1993 trý, 
í 1994 fýra, í 1995 fimm. í 
1996 átta og í 1997 seks.

Føroya Løgting samtykti 
í 1994 eina lóg um dag- 
pengar í sambandi við ætt- 
leiðing. har hjún. ið ætt- 
leiða, verða sett á jøvnum 
føti við onnur foreldur, tá 
ið tað snýr seg um dagpeng- 
ar í sambandi við bams- 
burðarfarloyvi.

Sama ár var ein lóg sam-

tykt. har foreldur, ið ætt- 
leiða eitt útlendskt bam, fáa 
eitt ættleiðingarískoyti á 
15.000 krónur. Upphæddin 
er fyri hvørt bam og goldin 
eina ferð, og verður latin 
uttan mun til inntøkuna hjá 
foreldmnum. Treytin fyri at 
fáa hesa upphæddina er. at 
ættleiðingin verður viðgjørd 
og formidlað ígjøgnum ein 
av teimum trimum góð- 
kendu ættleiðingarstovnu- 
num í Danmark og at for- 
eldrini hava fastan bústað í 
Føroyum.

Nýggj lóg um ættleiðing 
er fyri stuttum samtykt á 
Fólkatingi. Lógin gevur for- 
eldrunum størri ávirkan á 
viðgerðina í sambandi við 
góðkenningina sum ættleið- 
ingarforeldur. Henda lógin 
er ikki galdandi fyri Føroy- 
ar.

Tilskotið donsk ættleið- 
ingarforeldur fáa frá tí al- 
menna er 32.000 krónur.

Væl vitjað framsýning
Framsýningin í býráðs- 
høllini í Klaksvík, ..Villini 
súgdjór í Utnorðri", hevur 
verið sera væl vitjað. Skúl- 
aflokkar í hópatali hava 
vitjað forkunnugu og for- 
vitnsligu framsýningina. 
Talan er um myndir úr 
bókini Villini súgdjór í Ut- 
norðri eftir Dorete Bloch.

sum Edward Fuglø. lista- 
maður, sera hegnisliga 
hevur gjørt myndimar til. 
ið geva bókini eina triðju 
dimensión í serflokki. 
Jenny Lydersen, ættað av 
Kirkju. seinni lærari á Við- 
areiði í mong ár, og nú bú- 
sitandi í Havn -, hevur sett 
myndatekstin til.

Myndateksturin er snildis- 
liga og heppin valdur. so 
lesarin fær eitt lætt fatandi 
fyrsta egnabrá av bókini. 
Myndimar saman við vís- 
indaliga tekstinum hjá 
Doretu Bloch bera bókina 
á serligt støði, sum í fáum 
føri finnst - eisini uttan- 
lands. Av sonnum ein bók-

mentanaligur, vísindaligur 
og listaligur varði.

Framsýningin í býráðs- 
høllini er nú tikin niður.

Dávur Winther

Saga Petroleum 
skjótt søga
Norsk Hydro og Statoil eru samd um at 
keypa Saga Petroleum. Gerst hetta veru- 
leiki, kunnu 800 starvsfólk í leimum trim- 
um feløgunum missa arbeiði. Harðast vil 
tað raka Saga-starvsfólk 
JóGVAN H ugo G arDAR stjómin ynskir, at Saga
SKRIVAR ÚR OSLO

Seinnapartin hósdagin 
kunngjørdu Statoil og 
Norsk Hydro. at tey eru 
samd um at keypa Saga 
Petroleum.

I. juli hvørva 250 starvs- 
fólk frá Saga. Gerst avtalan 
millum Norsk Hydro og 
Statoil veruleiki. gerst 
hetta talið munandi hægri. 
Avtalan skal fyrst góð- 
kennast av partabræva- 
eigarunum í Saga Petrole- 
um og virðisbrævam- 
arknaðinum í Oslo og New 
York. Uppsagrtimar raka 
bæði oljuvirksemi og aðrar 
partar av Saga. Góðkenna 
eigaramar ojg virðisbræv- 
amarknaðurin í Oslo og í 
New York avtaluna. so 
kann Saga Petroleum fara 
í søguna sum sjálvstøðugt 
felag longu um mánaðar- 
skilti juni-juli í ár.

Óvæntandi
Tað var fyri tveimum vik- 
um síðani, at Norsk Hy- 
dro púra óvæntað bjóðaði 
15,3 milliónir krónir fyri 
Saga Petroleum. Síðani 
hevur verið roknað við. at 
okkurt annað felag vildi 
bjóða meir, men einki til- 
boð er komið. Statoil fekk 
fyri viku síðani loyvi frá 
eigara sínum, norska stati- 
num, lov til at bjóða uppá 
Saga.

Hósdagin komu so boð- 
ini um, at Norsk Hydro og 
Statoil eru samd um eina 
ætlan. Viikandi oljumála- 
ráðharri. Anne Enger 
Lahnstein. hevur fleiri 
ferðir óbeinleiðis sagL at

Petroleum framvegis skal 
vera á norskum hondum. 
Norska arbeiðararørslan. 
við LO á odda, saman við 
norska Javnaðarflokkinum 
hava givið Lahnstein tann 
stuðul. hon hevur brúk 
fyri.

Handilsligar metingar
Stjórin í Norsk Hydro. Egil 
Myklebust, sigur. at av- 
talan byggir ikki á politisk 
ynskir, men reinar hand- 
ilsligar metingar.

-  Við tveimum oljufel- 
øgum, í staðin fyn trim- 
um, eru vit betri fyri at 
møta u' kapping. sum fram- 
dðin krevur. Vit gerast betri 
fyri fíggjarliga. og kapp- 
ingarevnini styrkjasL

Egil Myklebust sigur. at 
tilboði sum teir hava lagt 
Ifam er púra opið. og eru 
tað onnur. sum vilja bjóða 
uppá Saga. so eru tey væl- 
komin. Nevndarformaður- 
in í Statoil, Ole Lund. legg- 
ur dent á. at her er eingin 
politisk meting í botninum. 
bert fíggjarligar metingar. 
Statoil eigur í dag 20 pro- 
sent av Saga-partabrøvu- 
num.

Damar ikki avtaluna
Stjóranum í Saga Petrole- 
um, Diderik Schnitler, 
dámar einki avtaluna og 
kaliar hana fyri eina av- 
kappan av felagnum. Hann 
ynskir breiða kapping á 
norska landgrunninum. og 
leggur dent á. at tað 
framvegis eru partabræva- 
eigaramir sum eiga Saga 
Petroleum.
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Felagið Føroyar-Kuba
Yviríýsing, samtykt á ársaðalfundi 17. mai 1999
Felagið Føroyar-Kuba 
samtykti á ársaðalfundi at 
heita á Føroya Landsstýri 
at virka fyri. at US-av- 
byrgingin av Kuba við 
teirri herdu og kríminellu 
Helms-Burton lógini 
verður avtikin. Sam- 
stundis loyva vit okkum 
at minna á. at Kuba eftir 
nógv og drúgv frælsis- 
kríggj endiliga vann sær 
fullveldi og frælsi við 
sigur kollveltingarinnar í 
1959.

Nú, fjøruti ár seinni, 
hevur Kuba bæði full- 
veldi, frælsi og heimsins 
fremsta demokrati, men 
fólkið má framvegis 
stríðast eitt ófatuligt stríð 
vegna US-avbyrgingina, 
lívfrøðisligum og bú- 
skaparligum kríggi úr 
USA.

Eisini minna vit á. at 
avtøka av avbyrgingini 
hevur verið fyri á aðal-

fundi Sameindu Tjóða 
rættiliga nógvar ferðir. 
Tey seinnu árini hava ein- 
ans tvey lond tikið undir 
við avbyrgingini, nevni- 
liga USA og Israel.

Vit mótmæla hesum 
mannarættindabrotum, 
havandi f huga. at eitt og 
hvørt av heimsins lond- 
um hevur rætt til ta sam- 
felagsskipan, fólkið vil 
hava. Kubanska fólkið 
hevur við nógvum stríði 
skapt sftt egna sosialist- 
iska demokrati. sum er 
eindømi f heiminum, og 
ein fyrimynd fyri heimin 
allan.

Tórshavn 17. mai 1999 
Nevndin

Yvirlýsingin er eisini 
send Bill Clinton. forseta 
í USA og Kofi Anan. ST- 
aðalskrivara.


