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Obama steðgað umstríddari oljurørleiðing

Amerikanski forsetin, Barack Obama, hevur havnað einari umsókn frá 

felagnum TransCanada, sum hevði søkt um loyvi til at leggja eina 

oljurørleiðing úr Kanada suður til Texas. Grundgevingin hjá forsetanum er, at 

tað hava ikki verið stundir til at kanna møguleikarnar fyri at leggja leiðingina 

eina aðra leið, so hon fór uttan um viðbrekið náttúruøki í statinum Nebraska. 

Harafturat gevur forsetin republikanarunum skyldina av, at umsóknin bleiv 

havnað, tí teir hava samtykt eina lóg, sum sigur, at TransCanada skal fáa svar 

innan tann 21. februar. Hetta ger sambært forsetanum viðgerðartíðina so 

stutta, at uttanríkisráðið fær ikki stundir til at viðgera málið nóg gjølla. -Tað 

harmar meg, at republikanararnir í Kongressini trýstu hesa avgerðina 

ígjøgnum, sigur Obama. Málið um oljurørleiðingina kann gerast ein evni í 

valstríðnum upp undir forsetavalið í heyst. Mitt Romney, sum hevur ligið á 

odda í uppstillingarkappingini hjá republikanarunum, sigur, at avgerðin hjá 

Hvítu Húsunum vísir, at forsetin tekur ikki tað stóra arbeiðsloysið í nóg 

stórum álvara. Newt Gingrich, sum eisini roynir at gerast forsetavalevni hjá 

republikanarunum, sigur, at avgerðin hjá forsetanum er skilaleys. Aðrir 

republikanskir politikarar siga, at forsetin steðgar einari ætlan, sum kundi 

givið fleiri túsund amerikanarum arbeiði. Misnøgd í Kanada Men tað eru ikki 

bara republikanararnir í USA, sum eru misnøgdir við avgerðina hjá Obama. 

Kanadiski forsætisráðharrin, Stephen Harper, sigur seg vera sera vónbrotnan, 

og í einari telefonsamrøðu við Obama í vikuni segði hann, at nú verður 

Kanada noytt at fáa onnur lond so sum Kina at keypa oljuna. Stephen Harper 

sigur, at hann hevur framvegis vónir um, at TransCanada fær loyvi til at leggja 

ta ætlaðu rørleiðingina, tí tað fer at geva nógvum amerikanarum og 

kanadaiumonum arbeiði. Leiðslan í TransCanada hevur longu boðað frá, at 

hon fer at søkja av nýggjum, og uttanríkisráðið í Washington hevur sagt, at 

tað er sinnað at viðgera málið av nýggjum. Hinvegin fer viðgerðin at taka so 

langa tíð, at avgerðin kemur ikki fyrr enn aftan á forsetavalið í november.
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