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UTTAN ÚR HEIMI

NATO til Irak

Higartil hevur NATO ikki viljað lagt seg út í tað, sum
hendir í Irak, men nú er líkt til, at verjusamgongan er
sinnað at ganga einari áheitan frá teimum iraksku
myndugleikunum á møti.
Irakar hava biðið NATO um hjálp, og sambært aðalskrivaranum í verjusamgonguni, Jaap de Hoop
Scheffer, fer NATO helst at svara, at samgongan er til
reiðar at hjálpa irakum við at venja irakskar hermenn.
Sum skilst er NATO til reiðar at venja hermenninar í
sjálvum Irak ella onkra aðrastaðni. USA hevur fyrr
biðið NATO senda hermenn til Irak, men tann harða
franska og týska mótstøðan ímóti krígnum ger, at tað
ber ikki til at fáa semju um tað. Eitt nú hevur Týskland boðið sær til at venja irakskar hermenn, men ikki
í sjálvum Irak.
Mánadagin og týsdagin hittast leiðararnir í NATOlondunum í Istanbul, og tá fara teir ætlandi at umrøða
áheitanina fyri iraksku myndugleikunum um hjálp.

Meiri olja í Norðsjónum
enn higartil hildið
Nýggjar jarðfrøðikanningar í danska
partinum av Norðsjónum vísa, at har
eru nógv meiri olja og
gass, enn serfrøðingar
higartil hava hildið.
OLJA
Árni Joensen:
fartekst@mail.dk

Stevna Niðurlondum

Fólk, sum sluppu livandi frá hópmorðinum í bosniska
býnum Screbrenica í 1995, fara nú at leggja sak ímóti
Niðurlondum.
Orsøkin er, at niðurlendskir ST-hermenn høvdu
ábyrgdina av trygdini í Screbrenica, tá serbiski
herurin rak ímillum 7.000 og 8.000 menn og dreingir
úr býnum og beindi fyri teimum. Fyri tveimum árum
síðani kom ein niðurlendsk kanning til ta niðurstøðu,
at teir niðurlendsku ST-hermenninir vóru alt ov
fámentir, til at teir kundu verja fólkið í Screbrenica.
Tí var niðurstøðan, at tað vóru ikki hermenninir, men
tann politiska og tann hernaðarliga leiðslan, sum
hevði ábyrgdina av tí, sum hendi.
Ein sakførari hjá teimum, sum sluppu livandi frá
hópmorðinum, hevur fyrr sagt, at ætlanin er at leggja
sak ímóti Niðurlondum og ST, og at tey eftirlivandi
fara at krevja einar 500 milliónir dollarar í endurgjaldi fyri tað, sum hendi í Screbrenica í juli í 1995.

Týskland má selja

Fyri at fáa avmarka hallið á fíggjarlógini næsta ár
ætlar týska stjórnin at selja øll tey almennu partabrøvini í stóru telefyritøkuni Telekom og postverkinum.
Stjórnin roknar við, at útreiðslurnar á fíggjarlógini
næsta ár verða 258 milliardir evrur, men fyri at fáa
roknistykkið at ganga upp, má stjórnin læna 22 milliardir evrur, samstundis sum almenn partabrøv skulu
seljast fyri góðar 15 milliardir evrur. Tað er kortini
ikki nóg mikið, og tí umhugsar stjórnin at selja tað,
sum Týskland eigur til góðar hjá russiska ríkiskassanum. Russland skyldar Týsklandi 14 milliardir
evrur.
Tann konservativa andstøðan tekur undir við at
einskilja Telekom og postverkið, men hon heldur, at
stjórnin tekur í so rívan til. Verður alt selt nú, fær tann
næsta stjórnin einki at standa ímóti við, sigur
andstøðan.

SAS í øðini
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Leiðslan í skandinaviska flogfelagnum SAS er í øðini
um, at kappingarneytin Alitalia fær stuðul úr italska
ríkiskassanum.
Innan altjóða flogferðsluna er tann vanliga hugsanin, at nøkur av feløgunum noyðast at gevast orsakað av teirri hørðu kappingini, fyri at hini kunnu halda
fram. Tí kemur tað illa við, at italska stjórnin hevur
boðað frá, at hon arbeiðir við einari ætlan, sum skal
bjarga Alitalia. Kunningarstjórin hjá SAS, Hans
Ollongren, sigur við Aftenposten, at við almennum
stuðuli sleppur italska felagið undan at laga seg eftir
marknaðinum, og tað kunnu hini feløgini ikki góðtaka.
ES-nevndin er heldur ikki fegin um ætlanina hjá
italsku stjórnini. Nevndin hevur gjørt greitt, at hon
skal góðkenna allan tílíkan stuðul, áðrenn hann kann
latast.

Ein nýggj frágreiðing hjá
danska orkuráðnum er
hugaligur lesnaður hjá dønum. Har stendur, at sambært nýggjum jarðfrøðikanningum eigur tað at
bera til at útvinna 481
milliónir rúmmetrar av olju
í danska partinum av Norðsjónum. Tað er væl meiri
enn higartil hildið, tí sambært teirri seinastu frágreiðingini hjá orkuráðnum
var nøgdin 357 milliónir
rúmmetrar, skrivar Jyllandsposturin.

Søgan er tann sama, tá
tað snýr seg um gassið.
Fyri einum ári síðani segði
orkuráðið, at 136 milliónir
rúmmetrar av gassi eru eftir
í Norðsjónum, men nú er
talið 288 milliónir rúmmetrar.
Í fjør gjørdu stjórnin og
A.P. Møller eina avtalu um
olju- og gassframleiðsluna í
Norðsjónum. Tann avatalan
er grundað á tær 357 milliónir rúmmetrarnar, sum
orkuráðið tá segði, og nú
vilja sosialdemokratarnir

hava at vita, hvussu avtalan
sampakkar við tær nýggju
upplýsingarnar.
Hinvegin er greitt, at
stjórnin kann ikki broyta
avtaluna við A.P. Møller, tí
sambært henni skulu oljufeløgini hava endurgjald,
verður avtalan broytt.
Í fjør fekk danski ríkiskassin 9,1 milliardir krónur
í skatti og avgjøldum frá
oljuvinnuni í Norðsjónum.

Tornado-tíð
Summarið er vanliga tornado-tíð í USA, og tær
fyrstu hava longu gjørt um
seg.
Týsdagin herjaði ein tornado býin Waupuin í statinum Wisconsin. Fleiri hús
fóru illa, teirra millum tað
elsta fongslið í Wisconsin,
sum er frá 1852. Mikumorgunin herjaði ein tornado Green Lake County.
Har doyði ein maður doyði,
og fleiri hús og bilar fóru
illa.
Men tað er ikki bara í
USA, at tornadoir gera um
seg. Hendan myndin varð
tikin í Týsklandi mikudagin. Har herjaði ein tornado býin Aken sunnan
fyri Berlin, og meiri enn
hundrað hús vórðu oyðiløgd.

Sveis var fíggjarmiðstøð
hjá al-Qaeda
Sveisisku myndugleikarnir vilja vera
við, at yvirgangsfelagsskapurin alQaeda brúkti Sveis
sum miðstøð til at
fíggja atsóknirnar.
YVIRGANGUR
Árni Joensen:
fartekst@mail.dk

Sveisiska ákæruvaldið fyrireikar trý rættarmál, sum
hava samband við felagsskapin hjá Osama bin
Laden. Tíggju fólk eru
longu tikin í sambandi við
málini, og seks teirra sita í
varðhaldi.
Tað fyrsta málið er ímóti
einari fíggjarfyritøku, sum
eitur Nada Management.
Fyritøkan heldur til í
býnum Lugano tætt við
italska markið, og ákæru-

valdið vil vera við, at hon
hevur verið við til at fíggja
yvirgangsatsóknir.
Tað næsta málið er ímóti
einum saudiarabiskum ríkisborgara. Hann er skuldsettur fyri at hava flutt alQaeda nógvar pengar
ígjøgnum ein hjálparfelagsskap.
Tað triðja málið hevur
samband við eina atsókn í
saudiarabiska høvuðsstaðnum Riyadh í mai í fjør.

Kanningar hava víst, at teir,
sum skipaðu fyri atsóknini,
høvdu havt telefonsamband
við fleiri fólk í Sveis.

