Borgerinddragelse

par % af vælgerskaren, der er tale om, kan næppe kaldes talstærk – eller repræsentativ. Og sucessen
er det så som så med. Det kan kun være
en “succes” for kommunalpolitikkerne i
den forstand, at man så mener at kunne
lukke munden på kritikerne ved at
hævde, at man skam har gjort noget.
Hvad får borgeren ud af det? Skuffelse
og frustrationer er meget udbredt.
Møderne er stort set intet værd. Der var
mange politikere, der glimrede ved
deres fravær. Flere af dem, der kom, var
uforberedte. Spørgsmålene var der
måske, men svarene blæser i vinden.
Hvad konkret tager politikerne med tilbage til kommunalbestyrelsens møde?

IB) “Kommune Kujalleq satser på borgerinddragelse”. Det
står der i alt fald som overskrift til et indæg i KNR den 25.
september. Indlægget drejer sig om borgermøde inden kommunalbestyrelsens møde den følgende dag, hvor budgettet
skal drøftes. Der fyldes en række forblommede ord på i
beskrivelsen af denne “borgerinddragelse”. Møderne betegnes som succesfulde, hvor borgerne møder talstærkt op.
Det der med “talstærkt” skal nok tages med et gran salt. De
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“Vi vil gerne i dialog med vores vælgere”, og “de dialoger, vi opnår, er vi
afskåret fra, hvis ikke vi møder folket i
deres nærmiljø”. Det er da noget sludder, der er til at tage og føle på. Hvis
politikeren ærligt ønsker at komme i dialog med borgerne og
komme ud til de fleste, er det da bare med at komme i gang.
Det er dog ikke gjort med et tilfældigt borgermøde eller i ny
og næ en optræden i KNR eller Sermitsiaq / AG, hvor formålet synes at være at promovere sig selv.
Hvor bliver den løbende information af? Hvor er dialogen?
Hvor er svarene på de utallige spørgsmål og opfordringer,
der er kommet frem i eksempelvist Kujataamiu. Lokalavisen
giver da alle tænkelige muligheder for en dialog, som alle
borgere på én gang kan følge med i eller selv deltage i. Men
der sker bare ingenting. Slet ingenting.
Derfor lyder snakken om borgerinddragelse og dialog med
vælgerne hult, og som borger kan man godt føle sig noget til
grin og overflødig – lige indtil valgkampen.
Hvad sker der med kommuneplanlægningen? Er borgerne
blevet inddraget i nævneværdig grad. Hvor bliver borgermøderne af. Hvor er dialogen om de overordnede, men ganske
væsentlige elementer. Bliver den enkelte borgers “pip” overhovedet hørt. Hører man erhvervslivet og organisationerne.
Tager man deres synspunkter alvorligt.
Lufthavnsdebatten er nærmest en farce. Trods et klart flertal
i kommunalbestyrelsen for en lufthavn ved Qaqortoq – og
dermed lukning af Narsarsuaq som lufthavn, trods et stort
flertal blandt borgerne og ikke mindst erhvervslivet, herunder turismen, bliver man ved med at ævle og træde vande, og
tør som kommunalpolitiker åbenbart dårligt sige sin mening
højt – og handle derefter.
Den et eller andet sted igangværende kommuneplans indhold
omkring lufthavn, Narsarsuaq og vejforbindelse er et tydeligt
tegn på, at dialogen udebliver, og at emnet stadig er en “varm
kartoffel” for politikerne. Og borgernes røster bliver ikke
hørt endsige fulgt.
Der er snart valg til kommunalbestyrelsen. Husk det.

På foranledning af Pablo, Kristian Poulsens
spørgsmål i Kujataamiu Nutaaq, nr. 11.
Det der adskiller uranminedrift fra andre miner er forekomsten af
radioaktive stoffer i malmen. Uran er i sig selv dog ikke særligt
radioaktivt. Det er primært forekomsten af grundstofferne radon
og radium i malmen, som udgør en strålingsrisiko.
Radioaktive stoffer kan påvirke organismer med deres stråling.
Ved høje doser øges risikoen for, at organismer udvikler kræft, og
at der sker ændringer i arveanlæg. Risikoen for at udvikle kræft
stiger med strålingsdosis. Endvidere er visse kemiske forbindelser
med uran regulært giftige. Alle mennesker er udsat for en vis
mængde stråling (kaldet baggrundsstråling) uanset om der er minedrift eller ej. I det arktiske miljø stammer hovedparten af strålingspåvirkningen fra radioaktive stoffer fra de naturlige geografiske
forhold.
Det er ikke kun stråling, som udgør en forureningsrisiko.
Kvanefjeldet indeholder også ca. 1 hl% af et vandopløseligt fluormineral, betående af natrium og fluor, i form af mineralet villiaumit, der langsomt opløses og siver ud i grundvand og overfladevand. Ved brydning af uran ved Kvanefjeld vil fluoropløsningen
øges, og forurening med fluor kan blive et betydeligt miljøproblem
for mennesker, dyr og planter.
Ved uranminer er der også andre vigtige forureningskilder end
radium og radon, såsom:
- svovlsyre og sulfater, der bruges til at udvinde uranen fra
malmen
- tungmetaller, som er blevet opløst af svovlsyren
- støv fra nedknusning og brydning af malm
- kemikalier benyttet til uranudvinding, f.eks. soda
I forbindelse med en eventuel åbning af en mine ved Kringlerne
gælder det derimod, at ingen oplysninger udsendt fra danske eller
grønlandske myndigheder antyder strålingsfare eller forurening af
andre mineraler.
Der er iøvrigt mange andre forhold, der vil blive påvirket ved minedrift. Bl.a. vil minestørrelsen og antallet af udefra kommende
arbejdere få en afgørende indflydelse på, hvorvidt en mine vil spille en naturlig rolle i erhvervsstrukturen og det almindelig liv i
bysamfundene. Ved en uranmine på Kvanefjeldet vil antallet af
unge mænd på flere hundrede betyde, at vi uden tvivl vil opleve et
boom af børnefødsler, især børn uden fædre, som det skete i tresserne.
På den baggrund vil jeg ikke anbefale åbning af en uranmine i
Kvanefjeldet, men i stedet anmode naalakkersuisut om at fremskynde åbningen af en eudialytmine ved Kringlerne. Her er den

geologiske stråling ubetydelig, og der er ingen fare
for forurening hverken fra fluor, radium eller radongasser.
Mit udsagn i Qanorooq skal forstås som at jeg ikke
kan forstå hvorfor man vil tillade udvinding af de sjældne jordarter
mineraler i Kuannersuit fremfor i Kringlerne når der her kun er en
baggrundstråling, der er ubetydelig.
Lisbeth Søvndahl Pedersen, IA,
Medl. af kommunalbestyrelsen

Kommunimut qinersineq 2013
Kommunimut qinersinissamut ukioq ataasiujunnaareerporngaasiit.
Inuit Ataqatigiit pisarnertut kajumillutik kommunitta pitsaasumik
aqunneqarnissaanut peqataajumapput, tamatumuunalu peqataaginnaratik ANNERPAAMIK, sunniuteqarnissartik angorusuppaat.
Tamannalu angussagutsigu inunnik aalajaatsunik, politikkikkut
sulinissamut nikallujaassusilinnik pisariaqartitseqaagut.
Kommunitsinni siuarsaaqataarusukkuit kissaatigissavarput imminut ilisimaaralutit suliassamullu ilaanni artornarsinnaasumut nukissaqassasutit. Kommunimi qinikkatut sulinermi ilisimasat tamalaat
pisariaqaraluartut taamaattoq anersaakkut kajumissuseqarlunilu
nukissaqarnissaq isumatuumillu inuiaqatigiit salliutillugit isummersorsinnaaneq
pisariaqarnerpaajupput.
Suleqataajumaguit
Qaqortumi Inuit Ataqatigiinnit kommunimut ilaasortatoqaasut,
aammalumi kujataani ilaasortaareersimasut allat, ikiuunissaminut
piareersimajuassapput.
Taamaammat Inuit Ataqatigiit politikkikkut toqqammaviinut qanittunik isummertaaseqaruit, politikkikkullu sulinermut kajumissuseqaruit, minnerunngitsumillu sulinermut ilaanni ilungersunarsinnaasumut, tunniussaqartutulli misigiffiulluartartumut, peqataanissannut anersaakkut nukissaqarluaruit peqatigerusussaqaatsigit.
Peqataajumaguit ukiup ingerlanerani Inuit Ataqatigiit ataatsimiittarneri tusagassiutitigut nalunaarutigineqartarumaartut ornittarniarigit takuniarlugu ilumut pimoorullugu politikkikkut suleqataajumalissanersutit. Sulinissamulli piareersimasutut isumaqaruit
Qaqortumi Inuit Ataqatigiit siulersuisuinut attaveqarnissannut tikilluaqqoreerpatsigit.
Qinigassanngortikkumaguit piaartumik aalajangernissat kissaatigaarput piareersaqatigiinnissamut tamatta periarfissaqarniassaagut.
Illoqarfimmi allagartaliiviit misissortarniarisigit QIA-p ataatsimiinnissai allagarsiivitsigut nalunaarutigineqartarmata.
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Qaqortumi Inuit Ataqatigiit
Kelly Berthelsen aamma Gerhardt Egede

Isikkorikkusukkuit taava ikiorsinnaavatsigit.
Isarussat, kontaktlinset, seqinersiutit pinnersaatillu
Vil du se godt ud, så kan vi hjælpe dig.
Briller, kontaktlinser, solbriller og smykker.
Ammarsarfiit.
Ataas. - tall.
Mandag - fredag
Arfininngorneq
Lørdag

Åbningstider

10.00 - 17.00
10.00 - 13.00
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BRILLER & KONTAKTLINSER
GULD & SØLV - URE
tlf.: 64 15 12 - fax 64 15 39

Tillinniarneq
aserorterinerlu
Leif Ellebæk Motzfeldt-imik
Aammaasiit tassaneeqipput. Kujataamiumi tillinniartut.
Torvet B-46. Aaqqissuisoq ukiup manna pingajussaa unnuami tikilluaqqusaangilluinnartunik pulaarteqaqqissimavoq.
Pinerillu tamaasa aalajangersimasunik piniagaqarlutik:
Elektronikkimik atortut, Macintosh. Tamarmik tillinneqartarput. Tamatumallu saniatigut aserorterisoqartarluni, matit
igalaallu ammarneqartarput imaluunniit aserorterneqarlutik.
Ajornerpaavorlu aserorterineq, tillinniat qarasaasiap iluani
toqqortat tillittarmassuk, taakkulu aaqqissuisup ulluinnarni
sulitilluni atortagai, taakkulu nutaamik sanaqqittariaqalerput.
Toqqortat tillinniat sumulluunniit atorsinnaangilluinnagaat.
Kisiannilu aviiseeqamut pingaaruteqarluinnartut.
Kisiannilu imminut aperisariaqalerpoq: qanormi pisoqassava, taakku assuarnartut – tillittut imaluunniit taakku, tillitanik pisisut, tigusarineqassappata. Aap, akiliisitaaneq, immaqa taakku akilernavianngisaat, imaluunniit sivikinnerusumik
isertitsivimmiineq, taakku arlaleriarlutik pinerluttarsimappata.
Tamannalu takinerunngilaq. Pineqaatissinneqarnerup amerlanerit inerteqqutaasumik iliuuseqaqqittarnissaq ungalassimaartinneq ajunnguatsiarpaat.
Tilliffigineqarsimasumut taarsiissuteqarnissaq? Tillinniartut
aserorterisullu qularnanngitsumik akiliinissaminnut eqqartuunneqartussaassapput. Kisiannili akuttuvoq, akiliisinnaas-

suseqarnersut, taammakkaluarpalluunniit, akiliineq ajorput.
Immaqa sillimmateqartoqarpoq, taava taanna piginneqatigiiffiuvoq, annaasaqartussaq, taavalu sillimmasiisarfittut
pisisartuni akiliisittariaqassavai akiliutaasa qaffannerisigut.
Ugguarneq ilungersuaneq asulilu sulineq taarsiiffigineqarneq ajorput.
Uuminarluinnarpoq, inunnullu tamakkununnga isiginnittaaseq, kiap suna piginerannut ilisarsisinnaangitsoq, ajortarluni.
Inerteqqutaasumik iliuuseqarnissaq, pineqaateqarsinnaanermullu kinguneqartumik iliuuseqarnissaq ilaaneeriarluni allisarpoq. Taamaalisarpormi, nammineq imaluunniit ilisarisimasat qaninnerit, taamatut pineqarsimagaangata.
Soormiuna taama ingasatsigisoqartalersartoq? ”taakkuinnaanerpummi” inunnguakkuluit naakkinartut, namminneeq
qanoq iliuuseriffigisinnaangitsut perorsarneqarnertik pillugu, angajoqqaat sumiginnaasut, aningaasarliortut inilullutillu, aningaasarsiornerat ajortoq kiisalu suliffissaqannginneq.
Ilaatigut taamatut eqqarsartoqartarpoq isumaqarlutillu,
tamanna akikippallaaqaaq, kisianni ilaqartarput – qujanartumik – amerlasuut, ilumoortuusut pissuserissaartullu, naak
ulluinnarni atugaat ilungersunarsinnaagaluartut.
Inuiaqatigiinnut ajornartorsiutaavoq, kisiannilu aallaavia
aammalu isummertarnerit inuiaqatigiit iluaniippat?
Akissutissaa piginngilara, ajornartorsiutip sorlaa ilimanarpoq qimanneq ajuligaasimassasoq. Kisiannili eqqarsaatissamik tunisivoq, qanittukkut KNR-imi Sermitsiaq / AG-milu
quppersakkanik oqaaseqaatit takugaanni, taakkununnga
inuusuttuaqqanut pingasunut Sisimiuni eqqartuunneqarsimasunut 600.000 kr-nik akiligassinneqarsimasut, aserorterisimanerminnut taarsiissutitut.
Tassunga ilanngullugu utoqqaanerit marluk isertitsivimmut
isersimasassanngortinneqarsimallutik. Pingajuat allamik
pineqaatissinneqarpoq, kiisalu tamarmik nakkutigineqarnissaminnut eqqartuussaallutik.
Uissuuminarpoq, ilanngussaqarsimasut ilarpassuisa nalummassuk pillagaaneq (pineqaatisinneqarsimaneq) aamma taarsiisussanngortitaaneq. Kisiannili ilisarnarpoq, amerlasuut
isumaqarmata, 600.000-it inuusuttunut taakkununnga annertuallaartut.
Tassani pineqaatissiineq eqqaaneqanngilaq kisiannili taarsiinissaq. Tupinnaanartumillu amerlasuut isumaqarput, akikinnerusumik pineqarsimasariaqarsimagaluartut.
Taamatut isumallit assut isumaqatigiuminaatippakka.
Kinami akiliisussatut isumaqarfigineqarpa? Inuiaqatigiit –
tassa tamatta. Sillimmasiisarfiit – kingullertullu taava sillimmatinik pisisartut. Sooq uagut annerusumik minnerusumilluunniit akiliisaagut, tillinniartartut aserorterisartullu, qanorluunniit iliornerannut? Imaluunniit ajoqquserneqarsimasoq
kisimi akiliisava?
Tamatta – Inuiaqatigiit tamarmiusut – pisinnaasarput tamaat
ajornartorsiut anigorniartariaqarparput. Kisianni “sorlaa”
pissarsiarisariaqarlutigu. Nukappiarapalaanut oqassalluni
iluaqutaangilaq: aa, aa taamaalioqinasi, ajortuliasi ilai akilerumaarparput. Tunngaviani pinerluttup “fisterneq” akiligassarissavaa.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga.

