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Skotland kann blíva eitt ríkari land enn Ongland

Oddamaðurin hjá teimum skotsku loysingarmonnunum, Alex Salmond, ivast 

ikki í, at eitt sjálvstøðugt Skotlandi kann blíva eitt ríkari land enn Ongland 

takkað verði tess olju, vindi og whisky. Í løtuni liggur Bretland á 15. plássi á 

einum yvirliti hjá OECD yvir heimsins ríkastu lond, men oljan, 

havvindmylluídnaðurin og whiskyútflutningurin fara at seta Skotland á sætta 

pláss á OECD-yvirlitinum. Tað er Alex Salmond, fyrstiráðharri og formaður í 

skotska tjóðskaparflokkinum, sannførdur um. Flokkurin hevur sagt, at í 2014 

verður fólkaatkvøða um at loysa Skotland frá Onglandi, og hansara uppgáva 

er nú at sannføra ein meiriluta av skotska fólkinum um, at olja, vindur og 

whisky kunnu bera tann skotska búskapin og tað so væl, at tað er eitt gott 

hugskot at loysa landið frá hinum partinum av Bretlandi. Skotsk olja Í næstan 

40 ár hevur skotski tjóðskaparflokkurin havt tað sjónarmið, at oljan í 

Norðsjónum er skotsk, og at Skotland hevur krav upp á 90 prosent av tí svarta 

gullinum undir havbotninum har. Øll tey nógvu árini hevur flokkurin eisini 

hildið uppá, at skiftandi stjórnir í London hava forðað fyri, at ríkidømið frá 

teimum stóru oljuleiðunum kom skotum til góðar. Tjóðskaparflokkurin vísir á, 

at verður landamarkið millum Ongland og Skotland longt eystur í 

Norðsjógvin, fáa skotar ræðið á næstan øllum teimum bretsku olju- og 

gassleiðunum í Norðsjónum. Tað ger, at Skotland verður eitt munandi ríkari 

land enn Ongland, og hetta eiga skotar at hava í huga, tá fólkaatkvøðan um 

loysing verður, siga Alex Salmond og hansara floksfelagar. London fyrireikar 

seg Skotska stjórnin hevur mett, at vinningurin av oljuni í Norðsjónum verður 

umleið 54 milliardir pund ella einar 480 milliardir krónur tey næstu fimm 

árini. Tað er greitt, at teir nógvu pengarnir hava eisini stóran áhuga millum 

teir ráðandi í London, og tí sita onglendingar ikki hendur í favn, nú skotar 

argumentera fyri, at teir eiga 90 prosent av oljuni. Tvørturímóti fyrireika teir 

ensku politikararnir seg til eitt hóskandi svar. Tí sum blaðið The Guardian 

skrivar, kann úrslitið fáa avgerandi týdning -  -Kann tað hugsast, at eitt 

sjálvstøðugt Skotland, sum verður eitt av teimum minstu limalondunum í ES, 

kann fáa líka stóra ávirkan og líka stórt vald í Bruxelles sum Bretland, spurdi 

blaðið nú um dagarnar.
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Oddamaðurin hjá teimum skotsku loysingarmonnunum, Alex Salmond, ivast 

ikki í, at eitt sjálvstøðugt Skotlandi kann blíva eitt ríkari land enn Ongland 

takkað verði tess olju, vindi og whisky. Í løtuni liggur Bretland á 15. plássi á 

einum yvirliti hjá OECD yvir heimsins ríkastu lond, men oljan, 

havvindmylluídnaðurin og whiskyútflutningurin fara at seta Skotland á sætta 

pláss á OECD-yvirlitinum. Tað er Alex Salmond, fyrstiráðharri og formaður í 

skotska tjóðskaparflokkinum, sannførdur um. Flokkurin hevur sagt, at í 2014 

verður fólkaatkvøða um at loysa Skotland frá Onglandi, og hansara uppgáva 

er nú at sannføra ein meiriluta av skotska fólkinum um, at olja, vindur og 

whisky kunnu bera tann skotska búskapin og tað so væl, at tað er eitt gott 

hugskot at loysa landið frá hinum partinum av Bretlandi. Skotsk olja Í næstan 

40 ár hevur skotski tjóðskaparflokkurin havt tað sjónarmið, at oljan í 

Norðsjónum er skotsk, og at Skotland hevur krav upp á 90 prosent av tí svarta 

gullinum undir havbotninum har. Øll tey nógvu árini hevur flokkurin eisini 

hildið uppá, at skiftandi stjórnir í London hava forðað fyri, at ríkidømið frá 

teimum stóru oljuleiðunum kom skotum til góðar. Tjóðskaparflokkurin vísir á, 

at verður landamarkið millum Ongland og Skotland longt eystur í 

Norðsjógvin, fáa skotar ræðið á næstan øllum teimum bretsku olju- og 

gassleiðunum í Norðsjónum. Tað ger, at Skotland verður eitt munandi ríkari 

land enn Ongland, og hetta eiga skotar at hava í huga, tá fólkaatkvøðan um 

loysing verður, siga Alex Salmond og hansara floksfelagar. London fyrireikar 

seg Skotska stjórnin hevur mett, at vinningurin av oljuni í Norðsjónum verður 

umleið 54 milliardir pund ella einar 480 milliardir krónur tey næstu fimm 

árini. Tað er greitt, at teir nógvu pengarnir hava eisini stóran áhuga millum 

teir ráðandi í London, og tí sita onglendingar ikki hendur í favn, nú skotar 

argumentera fyri, at teir eiga 90 prosent av oljuni. Tvørturímóti fyrireika teir 

ensku politikararnir seg til eitt hóskandi svar. Tí sum blaðið The Guardian 

skrivar, kann úrslitið fáa avgerandi týdning -  -Kann tað hugsast, at eitt 

sjálvstøðugt Skotland, sum verður eitt av teimum minstu limalondunum í ES, 

kann fáa líka stóra ávirkan og líka stórt vald í Bruxelles sum Bretland, spurdi 

blaðið nú um dagarnar.




