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Nýggj hvítbók gott hugskot
Formaður Javnaðarfloksins, Jóannes Eidesgaard, heldur hugskotið hjá Jógvani Mørkøre, samfelagsfrøðingi um nýggja hvíthók til andstøðuna vera sera
skilagott
JOHN JOHANNESSEN

- Tað er heilt vanligt í øðrum londum, at andstøðan
fær játtaðan pening til at
gjalda serfrøðingum at gera
sínar egnu kanningar, tá álvarsmál eru fyri. Til dømis
kenna vit hetta úr Danmark.
har tey, ið eru ímóti ES fáa
somu sømdir at gera kanningar. sum samgongan, ið
er fyri.
Við hesum viðmerkingum tekur Jóannes Eidesgaard fult undir við uppskotinum, sum Jógvan
Mørkøre, samfelagsfrøðingur kom við í samrøðu við
Sosialin í gjár. Jógvan
Mørkøre heldur nevniliga,
at einasti møguleiki fyri at
lyfta kjakið uni ríkisrættarligu støðu Føroya longur
upp, er at lata andstøðuna
fáa somu heimildir at gera
sítt kanningararheiði. sum
samgongan. Og skjýtur
hann í hesum sambandi
upp. at Sambandsflokkunn
og Javnaðarflokkurin fáa

pening játtaðan til at gera
sína egnu hvítbók.
E itt s tig ov s e in t

Nú er orðaskiftið um Hvítubók og fullveldisætlanina
farið í gongd, og harmast
Jóannes Eidesgaard um, at
andstøðan ikki fyri langari
tí síðani hevur fingið tær
sømdir frá samgonguni.
sum samfelagsfrøðingurin
tosar um.
- Vit hava havt fólk til at
gjørt okkara egnu kanningar. Men sjálvsagt eru tær
ikki gjørdar eins nágreiniliga og umfatandi, sum
Hvítabók og aðrar kanningar hjá samgonguni. Orsøkin
til hetta er einføld. Vit hava
rætt og slætt ikki ráð at
gjalda serfrøðingum túsund
krónur í tíman fyri at gera
ymiskar kanningar fyri okkum. Harfturímóti hevur
samgongan havt møguleika
at nvta idmennan piening til
hetta endamál.
Jóannes Eidesgaard vísir
á, at Høgni Hoydal fleiri

ferðir hevur tosað um teir
huldumenninir. ið hava
gjørt ávísar kanningar fyri
Javnaðarflokkin. Høgni vil
hava at vita, um hesir veruliga eru til, ella Javnaðarflokkurin bert hevur funnið
uppá teir, fyri at fáa serkunnleika at liggja aftan fyri
grundgevingamar.
Hetta heldur Jóannes Eidesgaard vera í so frekt.
Javnaðarflokkurin hevur
nevniliga roynt at goldið
nøkrum fáum serírøðingum
við egnuin pengum, og tí er
ikki neyðugt at sláa upp.
hvørjir serfrøðingamir eru.
Formaðurin í Javnaðartlokkinum vísirá, at støðan
hevði verið ørvísi. um serfrøðingarnir vóru alment
løntir. Tá hevði eingin tmpulleiki verið at almannakunngjørt, hvøijir serfrøðingamir vóm.
Men hevði andstøðan
fingið játtaðan pening beinan vegin samgongan fór
undir HvítulxSk. er Jóannes
Eidesgaard ikki í iva um. at

aðalorðaskiftið hevðir fingið sama fagliga støði, bæði
frá andstøðu og samgongu.
Sum nú er, hevur møguleiki
ikki verið fyri hesum. og tí
heldur hann. at samgongan
má smyija seg við at fáa
heilt nágreiniligt svar uppá
allan kritik av Javnaðarflokkinum.
Ikki h e ilt fy ri ongum

Javnaðarflokkurin er tó,
sambært Jóannesi Eidesgaard ikki heilt fyri ongum.
Hann hevur roynt so væl,
sum til ber, at gjørt sínar
egnu fakligu metingar, og
er flokkurin sannførdur um.
at sjálvsstýrisuppskot Javnaðartloksins er besta uppskotið upp á broyting av ríkisrættarligu støðuni.
Høgni Hoydal sigur í viðtalu við Sosialin í dag. at
andstøðuflokkamireru vælkomnir at heita á landsstýrið. um okkurt er, íð teir
ynskja at fáa gjollari kannað
í sambandi við fullveldismálið. Men Jóannes Eides-

Jóannes Eidesuaard fegnast um uppskotu) um hugskotifl
hjá Jógvani Mørkøre um enn eina hvíthók
gaard tekur ikki av hesum
tilboði.
- Vit kundu sjálvsagt
hugsað okkum gjøllari
kanningar. men vit fara ikki
at biðja samgonguna gera
tær fyri okkum. Tað er heilt
burturvið. sigur Jóannes
Eidesgaard. ið er fegin um.

at ein av harðastu kritikkarunum a\ sjálvstýrisuppskoti
Javnaðarfloksins. samfelagsfrøðingurin.
Jógvan
Mørkøre. nú vísir á. at
llokkurin átti at havt fingið
almennan pening at arheitl
við tí, so hann var á jøvnum
foti við andstøðuna.

Saga úr bretskum sjógvi - heldur fram í Føroyum
Norsk Hydro ætlar at selja olju- og gassvirksemi hjá Saga Petroleum í bretskum sjógvi. Hetta skal ikki fá a ávirkan á virksemi hjá Saga Petroleum í Føroyum. Upprunaliga var var bretskur og føroyskur sjógvur eitt felags øki
sum Saga Petroleum ætlaði at byggja út
JÓGVAN HUGO
G arðar , O slo

Veitslurómurin var stómr. og
sjampanjuproppamir brustu í
loftsplátumar. tá Saga Petroleum
í 1996 keypti bretsku oljufyritøkuna. Santa Fe. Prísurin fyri
Santa Fe var oman fyri átta milliardir føroyskar krónur.
Timburmenninir komu skjótt.
Hvønn einasta dag síðani 1996
hevur leiðslan í Saga Petroleum
angrað, at teir gjørdu hesa fløg-

Lesið
eisini
tíðindi á

una. Saga roknaði við. at oljuprísurin ikki fór undir 18 dollarar
fyri fatið. Tað gjørdi hann. og
eisini vísti tað seg, at framleiðslan og goymslumar hjá Santa Fe
ikki vóm so gevandi.
Santa Fe-keypið var ein av
orsøkunum til, at Saga Petroleum fyri einum ári síðani fór út
at leita eftir einum samstarvsfelaga. Hendan fríggjaraferðin
endaði við, at Statoil og Norsk
Hydro blóðgaðu Saga Petroleum
í summar. Um fjúrtan dagar

E in k i a v g jø rt

Hóast Santa Fe var ein partur av
framtíðini hjá Saga í bretskum
sjógvi, og fyri ein part í
føroyskum sjógvi, so rakar sølan
ikki Saga Petroleum Føroyar í
hesum umfari.

Fyribils hevur Saga ikki brúkt
nógvar pengar í Føroyum. men
Norsk Hydro vil gjama vera við.
tá oijulcitingin byijar undir Føroyum.
Sambært tiðindastjóranum í
Norsk Hydro. Anne Ekem, so
arbeiða tey í løtuni við at kanna
Saga, og fyribils ereingin endalig avgerð tikin um, hvat skal
henda.

hvat vil henda, so hevur tað
eydnast at fáa út upplýsningar.
Dagens Næringsliv skrivar, at
Norsk Hydro hevur ætlanir um
at virksemi í høvuðsheitinum
skal vera í norskum sjógvi. Aðrar íløgur skulu seljast. Men
Norsk Hydro vil halda fram í
trimum okjum uttan fyri norskan
sjógv.
Undantøkini eru oljuleitingin
í Iran. Libya - og so Føroyum.

M ió e y stu r og Fø ro y a r

Hóast Norsk Hydro ikki vil siga.

NORRÓNA SIGLIR NÚ
TVÆR FERÐIR UM VIKUNA

iil Dmtmark
Ferdaætlanin verður hendan

Vegna tess, at Norrona við einum túri um vikuna ikki nøktar tørvin á
FARMAFLUTNINGI millum Danmark og Føroyar, fer Smyril Line, sum
ein roynd, at sigla ein túr afturat um vikuna

internet
inum

kemur Norsk Hydro við eini frágreiðing um, hvat sum skal
henda við Saga Petroleum hvøijar partar, teir vilja halda
fram við, og hvat sum skal seljast clla leggjast niður.

-ferdafólk og bilar sleppa sjálvsagt vid á ollum túrum !
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