
C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\

225572 \ leiv-eriksson,_isur.jpg

07 - 10 - 2013

www.oljan.fo

Jan Müller

Holland roynir at fáa Greenpeace-fólk leyslatin

Holland fer at biðja ein gerðarætt um at døma Rusland til at lata fongslað 

Greenpeace-fólk leys. 30 Greenpeace-aktivistar úr 19 londum, teirra millum 

Argentina, Finlandi, Svøríki, Danmark og Hollandi, hava síðani september 

verið varðhaldsfonglsað í Ruslandi, eftir at tey vórðu tikin fyri at hava roynt at 

sleppa umborð á ein russiskan oljupall í Barentshavinum. Greenpeacefólkini 

vórðu umborð á teirra egna skipi Arctic Sunrise fyri at mótmæla russiska olju- 

og gassvirkseminum í Arktis. Øll eru tey skuldsett fyri piratarí ella 

sjórænaravirksemi. Tey kunnu fáa upp til 15 ára fongsulsdómar, um sakarmál 

verður framt og tey verða dømd sek. Holland hevur heitt á aljtóða rætt um at 

steðga russisku ætlanunum við at taka tað upp sambært 

havrættarkonventiónina undir ST. Eisini fleiri onnur lond hava mótmælt 

fongslingini. Russiskir myndugleikar harafturímóti vísa atfinningunum aftur og 

siga, at Greenpeace fólkini settu trygdina hjá russisku oljufólkunum í vanda 

og at tey eisini brúktu harðskap móti hermonnunum, sum royndu at steðga 

teimum. Russar vísa eisini á, at Arctic Sunrise var farið inn í trygdarøkið, sum 

er 500 metrar kring pallin. Hesum vísir Greenpeace aftur. Tað er einki nýtt, at 

umhvørvisfólk royna at móttmæla og forða oljufeløgunum at bora eftir olju 

og gassi. Hetta hendi eisini fyri tveimum árum síðani, tá oljufelagið Chairn fór 

undir boring í Grønlandi. Tá mátti danska sjóverjan leggja uppí. Tá mótmæltu 

eisini grønlendingar ímóti Greenpeace atgerðunum, og søgdu, at Grønland 

hevur eins góðan rætt sum onnur lond at troyta tilfeingi í tess undirgrund. Í 

2014 verða tveir brunnar boraðir í Føroyum. Vit hava tó einki hoyrt um, at 

Greenpeace fer at senda síni fólk henda vegin at mótmæla boringunum til ta 

tíð. Men oftani verður hetta hildið dult og framt uttan at nakar hevur vitað 

um tað frammanundan.
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