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Obama- Størri dent á grøna orku

Amerikanski forsetin, Barack Obama hevur í eini røðu í kvøld gjørt greitt, at 

USA skal leggja størri dent á sól- og vindorku í framtíðini og avmarka fossilu 

brennievnini. Hetta fyri at minka um CO2 útlátið til tess at steðga 

veðurlagsbroytingunum. Obama hevur fleiri ferðir áður úttalað seg um 

veðurlagsbroytingarnar og gjørt greitt, at nakað má gerast fyri at steðga 

teimum, men ongantíð hevur hann verið so ítøkiligur sum hesaferð. Tó meta 

fleiri eygleiðarar, at hann eigur at vera uppaftur meira ítøkiligur. Í røðu síni 

nevndi forsetin, at tað fyrst og fremst eru tey stóru orkuverkini, sum mugu 

leggja á annan bógv og minka um CO2 útlátið. Hesi brúka í dag í stóran mun 

fossil brennievni. Sum forseti, pápi og sum amerikanari eri eg komin her á 

henda lærda háskúlan fyri at siga, at vit eru noydd til at gera nakað, segði 

forsetin og legði fram eina ætlan fyri nýggjum orkupolitikki, sum ber í sær 

eina munandi minking í CO2 útlátinum innan 2020. Hetta skal gerast við at 

minka um brúkið av fossilum brennievnum og við at økja um nýtsluna av 

grønari orku so sum sól og vindi. Obama legði í røðu síni dent á, hvussu 

vaksandi hitin ávirkar alt veðurlagið og er orsøk til stórar náttúruvanlukkur. 

Orkuverkini eru stóri syndarin í mun til CO2 útlátið, men tað er framvegis 

ógreitt, hvørji krøv Obama ætlar at seta orkuverkunum. Eitt, sum liggur í 

kortunum, er at steðga ella minka um brúkið av tí mest dálkandi fossila 

brennievninum, koli. Og heldur at brúka náttúrgas, har hetta ber til. Hóast 

Obama hevur rættiliga stórar heimildir til at taka stig á orkuøkinum, so hava 

fleiri guvernørar ávarað forsetan, tí teir meta, at ov víðgongd stig kunnu hava 

við sær mist arbeiðspláss og at orkuverk fara at stongja. Í EU taka tey væl 

ímóti røðuni hjá Obama men minna samtíðis á, at tað er ikki nokk við góðum 

orðum. Dan Jørgensen, sum er limir í Europatinginum fyri donsku 

sosialdemokratarnar, heldur, at hetta er fyrsta stigið móti eini grønari 

amerikanskari kollvelting skriva útlendskir miðlar í kvøld.
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