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Jaligir kinesarar í Tinganesi
Tíðliga í morgun lat Vinnumálaráðið við Johan Dahl, landsstýrismanni dyrnar
upp fyri eini kinverskari sendinevnd, ið er komin til Føroya at kunna seg um
føroysk viðurskifti. Johan Dahl sigur við oljan.fo eftir fundin, at tað er hugaligt
at fáa vitjan úr fjarskotnum londum sum Kina, ið kunnu gerast ein týðandi
marknaður fyri føroyskar vørur. Millum gestirnar var eisini ein vararáðharri,
Yang Gang í kinesisku stjórnini, sum vísti føroyskum vinnulívi stóran áhuga,
her ikki minst alivinnuni, ferðavinnuni og oljuvinnuni. Vit eru við at byggja
upp ein marknað fyri aldum fiski í Kina, og tað gongur skjótt tann rætta vegin.
Kinesararnir, sum eisini vóru komnir henda vegin fyri at tryggja sær, at
veterineru viðurskiftini í sambandi við aling eru í lagi, fingu teir sjón fyri søgn.
Teir vóru sera væl nøgdir. Johan Dahl sigur, at hann bar uppá mál við
útlendsku gestirnar, at Føroyar eru eisini annað enn aldur laksur, eitt nú
gjørdi hann nógv burtur úr at greiða frá oljuleitingini á landgrunninum, har
ein kinesiskur pallur júst er farin undir at bora ein nýggjan brunn. Kina, sum
er nógv úti um seg ymsa staðni í heiminum at fáa atgongd til olju og gass,
hevur í tí høpi eisini áhuga í Føroyum. Vararáðharrin lovaði at bera boðini um
føroysku oljuleitingina víðari til ráðharran fyri orku og oljumál. Johan Dahl
sigur við oljan.fo, at landsstýrið arbeiðir við eini ætlan at kunna senda eina
føroyska vinnunevnd til Kina í næstu framtíð. Kina er ein stórur marknaður
bæði fyri fiskavørur og útgerð til hesa vinnu. Kunnu vit eisini fáa kinesisk
ferðafólk henda vegin, tá ber veruliga til at byggja upp eitt samstarv, sum í
longdini vónandi eisini kann fáa týdning fyri okkara royndir at finna og
framleiða olju og gass á landgrunninum, sigur landsstýrismaður. Mynd Johan
Dahl saman við Yang Gang, varamálaráðharra í Kina. Mynd Vinnumålaráðið

