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Greenpeace lumpaði oljufólk inn á føroyska sendistovu
Tað gekk ikki heilt sum ætlað, tá grønlendingar fyrr í dag buðu umboðum fyri
altjóða oljufeløg á fund á grønlendsku sendistovuni í Keypmannahavn.
Endamálið var at greiða frá komandi útbjóðing til oljuleiting í Eysturgrønlandi.
Tað vardi ongan, at hetta skuldi enda við einum "stunt" tiltaki inni á føroysku
sendistovuni. Rætta adressan var annars grønlendska sendistovan eina hædd
hægri. Lumpaðu oljufólk Hóast skotska oljufelagið Cairn dagin frammanundan
kom við eini heldur svartskygdari útsøgn um tess boringar í Vesturgrønlandi,
so møttu kortini flestu av teimum stóru oljufeløgunum í heiminum til
kunnandi fundin í danska høvuðsstaðnum. Her var tó eitt stórt MEN. Tí
umhvørvisfelagsskapurin Greenpeace hevði fingið frænir av fundinum og
gjørdi bart hesaferð við eitt sindur øðrvísi og minni ógvusligum taktikki enn
felagsskapurin annars er kendur fyri at brúka. Tá umboðini fyri oljufeløgini
komu til Norðuratlantsbryggjuna stóðu fyrst mótmælisfólk frá Greenpeace
fyri teimum við bannarum, sum mótmæltu oljuleiting í Arktis. Men eftir tað
tóku vælílætin og fryntlig fólk ímóti og buðu teimum upp á fjórðu hædd, har
føroyska sendistovan heldur til. Har fingu oljufólkini so eina frágreiðing um
oljuleiting í Grønlandi og forklæddu Greenpeacefólkini royndu m.a. at
sannføra oljufeløgini um, at alt sá kortini ikki so ljósatreytt út, tá talan er um
framtíðar oljuleiting í Grønlandi. Um somu tíð vakti tað mikla undran á
grønlendsku sendistovuni á 5. hædd, at so fá umboð fyri oljufeløgini vóru
møtt til henda annars so týðandi kunnandi fundin um framtíðar oljuleiting í
Eysturgrønlandi. Sum fráleið fingu oljufólkini á Greenpeacetiltakinum snevilin
av, at her ruggaði ikki rætt og endin varð, at tey loksins funnu vegin fram á
rætta stað eina hædd hægri, har veruliga grønlendska framløgan var. Oljan.fo
skilur, at Greenpeace undir dekknavninum NDNS, hvørs fjalda merking er No
drill - no spill", hevði gjørt avtalu við Norðurbryggjuna, sum síðani hevði
leigað seg inn í høli hjá føroysku sendistovuni til eitt tiltak. Norskir miðlar gera
nógv burtur úr hesi skemtiligu hending, har Greenpeace enn einaferð
megnaði at seta dagsskránna og fáa sín boðskap fram móti oljuleiting í Arktis.
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Eitt kreativt stunt verður Greenpeace tiltakið nevnt í onkrum av miðlunum.
Oljan.fo veit frá sínum keldum í Keypmannahavn, at eisini føroysk oljufólk
vóru á fundi á grønlendsku sendistovuni. Men tað eydnaðist ikki Greenpeace
at lumpa tey. Rúni M. Hansen frá Statoil í Føroyum, sum eisini hevur
ábyrgdina av Grønlandi, var nevniliga millum tey árvaknu, ið legði leiðina
beinleiðis inn á sendistovuna og ikki inn til Greenpeace tiltakið eini á aðrari
hædd. Sama gjørdi hitt føroyska umboðið, Nils Sørensen frá Faroe Petroleum.
Tað hevur ikki eydnast at fáa eina viðmerking frá teimum báðum føroysku
oljumonnunum, men norskir miðlar gera nógv burtur úr, at oljufólk, eisini
norsk Statoilfólk lótu seg lumpa av Greenpeace. Annars sigur søgan, at tað er
stórur áhugi fyri framtíðar leiting í Eysturgrønlandi, har eitt nú Statoil fyrr
hevur gjørt væleydnaðar kjarnuroyndir. Eitt nú við teimum sum grundarlag
fara mong stór oljufeløg nú aftur til síni baklond fyri at fáa grønt ljós til at
kunna bjóða í eini komandi útbjóðing í Eysturgrønlandi. Mynd - Forklødd
Greenpeacefólk greiða oljufólkum frá oljuleiting í Grønlandi inni á føroysku
sendistovuni í Keypmannahavn.

