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VIÐMERKINGAR

DAGSINS MEINING

Hóast steðgur er í leitingini um okkara leiðir í løtuni,
so verður dúgliga borað hinumegin markið. Í summar
er talan um ikki færri enn 4 ymsar brunnar, sum allir
kunnu fáa stóran týdning fyri framtíðina hjá økinum.
Lítið fæst tó at vita um úrslit enn, hetta tí at oljufeløgini
ikki vilja geva øðrum upplýsingar, sum kunnu gera
teirra kappingarstøðu verri, nú og tá uppaftur nýggj øki
verða boðin út. Men okkurt lekur altíð út, og verður
mett, at fleiri av brunnunum kunnu vera sera áhugaverdir.
Men tað er so eisini talan um nýggja framleiðslu á
Atlantsmótinum. Eingin minni enn risin av øllum
oljurisum, Clairfeltið vestan fyri Hetland, verður nú
vaktur úr dvala. Hetta størsta oljufeltið á bretskum øki
var funnið fyri 25 árum síðani, og nústaðni er tøknin so
mikið framkomin, at tað lønar seg at fara eftir Clairoljuni. Framleiðsla frá tí triðja oljufeltinum vestan fyri
Hetland byrjar fyri jól.
Stóri spurningurin hevur alla tíðina verið, nær og um
tað loysir seg at taka olju upp á Atlantsmótinum, har
váðin er so stórur og har útreiðslurnar eisini eru stórar.
Men so skjótt sum nøkur felt fara undir framleiðslu og
ein infrastrukturur, eitt nú rørleiðingar at flyta olju og
gass, gerst veruleiki, so hevur tað stóra ávirkan á framtíðar virksemið. Hetta er við at leggja botn fyri komandi avgerðum um bæði leiting og útbygging av feltum.
Nú kundi so verið spurt, hví hendingar vestan fyri
Hetland kunnu hava áhuga og týdning fyri okkum.
Hetta er fyri tað fyrsta tí, at jarðfrøðin í stóran mun
tykist vera sama báðumegin markið tó við undantaki
av basaltinum, sum helst fjalir kolvetnisgoymslur í
føroysku undirgrundini. Tess fleiri fund verða gjørd
nær okkara marki, tess størri sannlíki er fyri, at
kolvetni eisini finnast her hjá okkum. Og tess fleiri
fund og útbyggingar bretsku megin markið, tess størri
íløgur verða har gjørdar í infrastruktur tvs. rørleiðingsskipanir at flyta olju og gass til eitt nú Hetlands. Verða
fund gjørd okkara megin markið, tá kunnu hesi – sjálvt
um tey eru smá - gerast lønandi í og við, at til ber at
»hekta« seg uppá infrasstrukturin hinumegin markið.
Tvs. at tað tá slepst undan stórum íløgum.
So tá Clairfeltið fer undir framleiðslu í næstum, eru tað
eisini góð tíðindi fyri okkum. Og sama er galdandi, tá
og um tað fæst at vita, at brunnarnir, sum eru og verða
boraðir við markið í summar, hava givið positiv úrslit.
Í næstu viku letur 2. runda á okkara landgrunni upp.
Kann vera at hon kemur í júst tí røttu løtuni. Hon letur
so aftur 17. november. Vissuliga ein sera spennandi og
týdningarmikil tíð fyri Føroyar sum framtíðar oljutjóð,
ið liggur fyri framman. Orsøk er til bjartskygni.
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Kann kvinnulistin økja um kvinnuumboðanina í býráðnum?
Hildur Eyðunsdóttir,
býráðslimur
Endamálið við kvinnulistanum til komandi býráðsval er sjálvandi at fáa fleiri
kvinnur valdar, og fyrimyndin er m. a. góðu
royndirnar hjá kvinnunum í
Reykjavík og í Vestmanna.
Men kunnu hesar royndir
yvirhøvur brúkast sum
fyrimynd til býráðsval í
Tórshavnar kommunu? Eg
haldi tað ikki, og orsøkin er
tann, at fortreytirnar hjá
teimum kunnu als ikki
samanberast við tær í Tórshavnar kommunu.
Í Reykjavík eins og
nógva aðrastaðir, er tað soleiðis, at listarnir hava eina
raðfesting av valevnunum.
Tey sum verða raðfest nr.
eitt ella tvey o.s.fr. verða
vald framum, hóast onkur
longri niðri á listanum hevur fleiri atkvøður. Hetta
inniber, at fyri at blíva vald,
er neyðugt at vera raðfest
ovaliga. Hetta var trupulleikin hjá kvinnunum í
Reykjavík. Tær høvdu trupult við at fáa sínar flokkar
at raðfesta kvinnurnar ovaliga á listanum. Við tílikari
skipan fer sjálvandi ein
innanfloks valdskampur
fram um placeringina á
listanum, og vanliga úrslitið varð, at menn stóðu ovast
á listanum, tá ið av tornaði.
Tá ið Kvennalistin í
Reykjavík varð stovnaður,
høvdu kvinnurnar fingið
nóg mikið, og fingu sær sín
egna lista til býráðsvalið.
Royndirnar hjá Kvennalistanum vóru sera góðar, og er

politiska skipanin í Íslandi
eyðsæð búnað av hesum.
Teir gomlu flokkarnir vóru
noyddir at tillaga seg og
geva kvinnum rúm og nóg
góða raðfesting, vildu teir
hava tær aftur. Í dag stilla
kvinnurnar upp og verða
valdar á teimum vanligu
listunum, á jøvnum føti við
menninar. Kvennalistin er,
eftir at hava tænt sínum
endamáli, nú farin í søguna.
Hendan
trupulleikan
hava vit ikki í Føroyum, her
er tað atkvøðutalið sum er
avgerandi fyri, hvørji verða
vald. Valskipanin leggur
ikki upp til mismun, og
spurningurin er ikki um, at
kvinnur ikki sleppa upp á
verandi politisku listarnar,
men heldur tann, at ikki
nóg nógvar kvinnur halda
seg framat ella verða stuðlaðar til at koma uppá listarnar.
Í Vestmanna var støðan
uppaftur ein onnur, har
vóru bert tveir listar, og teir
vóru fyri stóran part
mannaðir av monnum. Tað
er mær fortalt, at orsøkin
m. a. til, at tær gjørdu ein
kvinnulista var tann, at
undanfarin bygdaráð á
ongan hátt raðfestu uppgávur, sum kvinnurnar sóu
sum átrokandi uppgávur at
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fáa loystar. M. a. var ongin
barnaansing, samstundis,
sum tað var stórur tørvur
fyri kvinnunum á arbeiðsmarknaðinum.
Til býráðsval í Tórshavnar kommunu er talið av
listum nógv størri, vanliga
ikki minnið enn 6 og ofta
fleiri. Tað eru 13 býráðssessir, og málið má verða,
at minst 6-7 kvinnur manna
hesar sessir. At stilla ein
kvinnulista upp, er, eftir
míni sannføring, ikki
gongda leiðin at náa hesum. Kvinnulistin verður ein
av kanska 7 listum, og um
hann fær tvær valdar er tað
sera, sera flott, men tíverri
ósannlíkt. Men hevði tað
tænt endamálinum? Høvdu
vit komið nærri málinum,
sum er, at í minsta lagi 6-7
kvinnur skulu sita í býráðnum? Eg havi frætt, at
tað er áhugi fyri, at fáa okkum sum í løtuni sita í
býráðnum, at stilla upp á
kvinnulistanum. Tað undrar
meg stórliga; sjálvandi vil
man hava ein sterkan
kvinnulista, men um man
samstundis drenar frá hinum listunum, so undirgravar man endamálið, sum er,
at fáa fleiri kvinnur valdar.
Og hvørji eru tey, sum
høvdu atkvøtt fyri kvinnulistanum? Tað eru fólk, sum
frammanundan atkvøða
fyri kvinnum, og tí kemur
kvinnulistin neyvan at økja
um kvinnuatkvøðurnar.
Høgra - vinstra, ella bara
kvinna?
Enn er tað bert í Tórshavnar
og í Klaksvíkar kommunu,
at tað verður stillað upp
politiskt. Men eg vænti, at
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við tíðini, og við alt størri
kommunum, verður hetta
meira vanligt. Kommunalpolitikkurin er í broyting og
kommunurnar fáa støðugt
fleiri, og meira krevandi
uppgávur at røkja. Hetta fer
eisini at viðvirka til, at
politisk uppstilling verður
meira vanlig. Eftir mínum
tykki ber ikki til, at skilja
kvinnupolitikk frá øðrum
politikki. Tingini hanga
saman og eg meini tí, at tað
er skeivt at hava kvinnulista
við síðuna av hinum politisku flokkunum. Flokspolitiskar raðfestingar eru
ymiskar, og kvinnur eru
ikki bert kvinnur, men eisini fólkafloks-, sambands-,
javnaðar-, sjálvstýris-, miðflokka- og tjóðveldiskvinnur. Tað er tó ongin ivi um,
at kvinnur duga at samstarva, og at nógv gott
hevði kunna komið burturúr, um fleiri kvinnur komu
framat.
Eftir míni bestu sannføring meini eg tí, at tað hevði
verið óklókt at stilla ein
kvinnulista upp, og at tað
hevði verið eitt afturstig
fyri kvinnustríðið. Kvinnulistarnir í Reykjavík og
Vestmanna gjørdu stóran
mun har. Tær vístu, hvussu
týðningarmikið tað var at
fáa fleiri kvinnur í politikk,
og tær hava so sanniliga
eisini víst, at tær megnaðu
at stýra. Men, sum eg segði
í byrjanini, so vóru fortreytirnar hjá teimum nakrar aðrar, enn tær í Tórshavnar kommunu, og
kunnu vit tí ikki brúka
sama leist, men mugu finna
okkara egnu leið.

Drúgvar greinar – greinar sum eru longri enn
áleið 5.500 tekn, verða raðfestar lægri, og koma
bert í blaðið, um pláss er fyri teimum. Tað er ein
fyrimunur um vit fáa tilfarið umvegis teldupost
ella á diskli.
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Freistir:
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Størri lýsingar, sum nógv arbeiði stendst av, mugu vera inni í góðari tíð og
áðrenn ásettu freistir.
Framíhjápláss má umbiðjast í góðari tíð.
Stødd:
Ein heil síða í Sosialinum er 254 mm breið og 346 mm í hædd. Breiddin á
einum teigi er 39mm og rúmið millum teigarnar er 4mm.
Innsent tilfar
Fult navn skal vera undir innsendum tilfari. Innsendar greinar, har blaðleiðslan ikki er kunnað um bústað og telefonnummar, verða ikki settar í blaðið.
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Høgir oljuprísir, nógv borivirksemi og nýggj framleiðsla hevur aftur sett Atlantsmótið í fokus. Stóra økið
millum Føroyar og Hetland verður nú aftur raðfest høgt
í altjóða oljuverðini. Og um stutta tíð fara vit at frætta,
hvussu høgt. Tí tá verða nýggj leitiloyvi latin, fyrst í
bretskum øki og síðani á føroyska landgrunninum.
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Vónir á Atlantsmóti

