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-Rørarbejde
-Blikkenslagerarbejde
-Vand, Varme, Sanitet
-Smedearbejde
-Diverse
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Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres
Linoleum / vinyl • Køkkener / bordplader / vaske
Betonarbejder • Gulvslibning • HtH køkkener

Mini-låseservice 5 stift - & 6 stiftcylinder

KA AUTO ApS

- Tømrerarbejde
- Glarmester
- Låseservice
- Tæppeland
- Maler arbejde
- Transport
Tlf. 64 20 94 - Fax 64 22 94
Mobil 49 44 09 - Låseservice 49 26 27
Mestervej B-1328 - 3920 Qaqortoq

- Service og reparation af alle bilmærker

Tlf. 64 24 08 - Fax 64 24 28 - Mobil 53 24 18

2012 – akisussaaffiup
ukiua
Ukioq nutaaq aallartippoq. Ukioq neriulluni siunissami isumalluariartornermik imalik. Isumalluarneq naggerissarneqassaaq
piviusunngussaguni. Taammaammat kikkut tamarmik kajumissaarneqassapput qarliit sullisit akisussaassusillit, piffissami
aggersumi ateqqullugit.
Qaqortumi namminersorlutik inuussutissarsiutillit ileqqoraat
inuiaqatigiinni akisussaaqataanertik nassuerutigisaramikku.
Aningaasatigut tapiinikkut, kajumissutsimik sulinikkut aamma
suliniutini peqataanikkut oqallinnikkullu.
Isertorneqassanngilarlu ukiup siuliani ilungersunartorsiornnerup, isumaginninnermi suliumatussutsip annikillisimanera,
suliffeqarfiillu piffissaq nukiillu timimik tusaamasarsuup ilaa
immat qulaaniitinniarsimammassuk. Kisiannili piffissap
ammukariartorfiup kingorna piffissaq silaanaaruteqqaneq atuuttarpoq. Piffissami tassani naluneqartarpoq aningaasaqarneq
qummut aallassanersoq – imaluunniit ammut ingerlassanersoq.
Piffissamilu maanna tassaniippugut. Uangalu isumaqarluinnarpunga piffissaq manna qummut aallarteriarnissaannut atussagipput – soorunami pisinnaasarput malillugu. Piffissaq tamanna
alliliinissamut aningaasaliinermut imaluuniit sulliviit nutarternissaanut atorneqarsinnaagaluarpoq. Niuvertarfik qalipallugu
imaluunniit nutarterlugu. Nammineq inigisap iluarsarnissaannut. Imaluunniit maskiinaatit pitsanngorsarlugit. Tamakku siunissami assakaasut aallartinnissaannut aallarnisaataasinnaapput.
Tamannalu tassaavoq akisussaaffimmik tigusineq.
Siunissami aningaasaliinissamut iliuusissat ilagaat inuussutissarsiornermut ilinniartut tigoqqittalernissaat. Naak immaqa suliassanut allattuiffik ulikkaaqanngikkaluartoq, immaqa taamaasilluni ilinniartoq pissutsinut maagaarnerusunut soorlu sulinermi ileqqorissaarnissamut, suleqatigiissinnaanermut aammalu
suliamut tunngatillugu tanngassimaarnissamut iseriartortsinneqarsinnaapput. Tamakku saniatigut sulisut maannakkut pigineqartut pikkorsinerulersinneqarsinnaapput pikkorissaaneq
aqqutigalugu. Tamanna siunissamut aningaasaliineruvoq.
Aammalu tassaavoq akisussaaffimmik tigusineq.
Suliffissanik pinngortitsisartutut, akileraarutitigut akiliisartutut
aammalu inuussutissarsiortutut akisussaaffilittut aamma politikerininngaaniit, kommunini immikkoortoqarfinniit aamma
pisortanit nalinginnaasuninngaaniit piumasaqaateqarsinnaavugut. Tassami akisussaaffiit sumiikkaluaraaniluuniit tigusariaqarpoq. Ingammik pisortat tungaaniit. Tassami aningaasatigut ajornartorsiornerup aamma kommunip allaffissornikkut sipaarniarnissamut piumasaqarfigaa soorlu aamma namminersortut taamaattut. Kisianní sipaarniarnerit sipaarniarnerinnaangillat.
Kukkusunik sipaarniarfeqaraanni taava piitsunngornissamut
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sipaarniartoqarsinnaavoq. Siunissaq eqqarsaatigalugu aamma
aningaasaleerusussuseq sipaarniarfigigaanni, piitsunngornissaanarmut sipaarnani, annaasiniarnerigaluaq pissutsinut aseruiinarsinnaavoq!
Assersuullu ajornerpaaq tassaasinnaavoq paaqqinnittarfinni
akitsuineq. Inuiaqatigiit ingerlalluarnerpaasarput innuttaasut
ilinniagaqaraangamik, atorfinillutik, ilaqutaqalerlutik inissillutillu. Taakkuupput ilaqutariit inuiaqatigiinni napatitsisut.
Taakkulu siunissaq pilersittarpaat. Taammaammat quianaanarporluuniit kukkusut pillarlugit meeraasa paarineqartarneri
piviusorpalaangitsumik akilersuitinneqalerneri. Ammalu kukkulluinnartumik nalunaarutaavoq, immikkoortoqarfitsinnut
nuunniaraluanut. Kiffartuussineq maanni akileraartarnermut
nanertugaasunut socialistiskinullu akileraartarneq aqqutigalugu
akilerneqartartussaagaluanut soorlu atuarfittitut. Tassami akitsuusiinerup saniatigut akileraartarnermikkut akiliisinnaangitsut
meerasa akiliutissaat. Taamaasillutillu marloriaamik pillarneqarput. Aaqqissuusineq kommunip arlaatigut iluaqutigaa?
Soorunami kommuunip isertitatigut iluaqutigilaarpaa, kisiannilu kontomit allamiit ikiortariallit meeqqaminnik meeqqerivimiititaqartariaqartunut immikkut akiliilluni, amerlanngillammi
imminnik aningaasaatiminnik periarfissallit. Uanga oqaatigerusuppara pitsaanerpaasappat pissarsissutiginavianngikkaa, ajornepaaffimmilu ajutoorutigissagaa. Taamaasillunilu pissutsit
quianaanartut suli quinanarnerulissapput. Naamaginagu, kommunip aningaasatigut iluaqutigissanngikkaa, innuttaasut aamma
ajappai, piffissami kikkut tamarmik ataatimoornissamut pisariaqartitsinerini. Tamanna akisussaaffimmik TIGUSINERUNNGILAQ.
Soorunami kommune pissarsiniassaaq. Isertitaat annikilleriarsimapput aningaasartuutaallu annertusillutik. Tamanna mangaaniit paasilluarpara. Kisiannilu aamma siumut isigaluni sipaaniarnernik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sipaarniarnerni tamani isigilluarniartariaqarpoq siunertarisanik sunniuteqassanersut.
Assersuutigalugu sipaarutissaviit, sipaarniutissaat imaluuniit
naammasiuminarsaanikkut. Tassami siunertaqanngilaq ullumikkut sipaarsinnaasavut aqagu marloriaatinngorlugit aningaasartuutaasappata. Naluneqanngitsutulli suna tamarmi akerqarmat
akileraartartuusugut immitsinnut aperisariaqalerpugut ullumikkut akilersugarput ilumut aamma taama naleqarnersoq?
Kommuni imminut aperisariaqarpoq iliuuseq eqqortoq atorneqarnersoq, akileraarutitigut akiliutigisartakkatta nalinganut.
Kamassaarilaartutut oqassaguma pisisseq aserulivinnissami
nalaani sukassimavoq. Atuisarnermut paasinnittarneq milliartulerpoq. Taammaammat maannakkut akisussaaffimmik immikkut ittumik tigusisoqartariaqalerpoq. Akisussaaffik siulleq tassaavoq ataqqissallugu inuit allat aningaasaataat atorneqarmata.
Akisussaaffigalugillu. Akisussaaffiup aappaa tassaavoq innuttaasut aningaasartuutissanut pingaaruteqarsorisanut ilanngutis2

Akisussaalluni aaqqissuisoq / Ansvarshavende redaktør:
Ib Benjaminsen
Ilioqqarneqarnera naqiterneqarneralu / Tryk og layout:
Q-offset v/Ib Benjaminsen
Tunniussiffissaq kingulleq:
Sidste frist for indlevering:

23. februar 2012
Normu tulleq saqqummeqqissaaq:
Næste nummer udkommer igen:

1. marts 2012

Læserbrev
Vedr.: Sagsliste CS 230/11 Århusvej ctr. Kommune
Kujalleq – Varmeregnskab Århusvej 2009.
I forsættelse af indlægget i Kujataamiu juni 2010 skal jeg
herved meddele, at jeg på baggrund af adskillige beboernes
ønske herom, har udtaget stævning mod Kommune
Kujalleq, Boligforvaltningen, den 04. august 2010 og sagsøgte har derefter fået udsættelse af sagen på grund af sygdom.
Det er derefter blevet besluttet, at sagen på grund af sagens
karakter skulle overgå til Retten i Grønland som første
instans den 30. august 2011 og samme dato blev der afholdt
retsmøde i sagen, hvor det kort efter blev drøftet muligheden
for at indgå forlig i sagen, hvorefter retten besluttede at
undertegnede på vegne af beboerne skulle fremsende replik
til retten senest den 27. september 2011 og sagsøgte
Kommune Kujalleq skulle fremsende duplik senest den 08.
november 2011, hvorefter retsmødet blev afsluttet.
Herefter har sagsøgte Kommune Kujalleq v/ juridisk rådgiver flere gange anmodet om udsættelse af sagen bl.a. på baggrund
af
fremskaffelse
af
oplysninger
fra
Boligforvaltningen, ligesom der har været afholdt flere
møder mellem den juridiske konsulent og undertegnede om
sagen og hver gang har kommunen lagt op til forlig i sagen.
Indkaldelse til afsluttende møde skete fredag den 27. januar
2012, hvor kommunen ønskede at få et forlig i sagen, hvorfor undertegnede forinden for mødet udarbejdet det forlig,
jeg mente skulle gennemføres for at sagen kunne afsluttes.
Kommune Kujalleq,s juridiske rådgiver fik herefter udleve-

ret forliget fra beboernes side, som gik ud på, at hele det
opkrævede beløb i ekstravarme for 2009 kr. 141.518,95 samt
kr. 25.000,00 for de 5000 liter fyringsolie, som ikke var med
i varmeregnskab 2009.
Dette betyder, at de beboere på Århusvej som er omfattet af
varmeregnskab 2009 senest den 29. februar 2012 vil få tilbagebetalt kr. 73,62 pr. kvm. boligareal fra Kommune Kujalleq
og dette forlig er godkendt af Retten i Grønland ved retsbog
af 02. februar 2012, og retten betragter sagen som afsluttet,
såfremt tilbagebetaling sker senest den 29. februar 2012.
Såfremt dette ikke sker, genoptager jeg sagen.
Med venlig hilsen
Bent Sand
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Allakkat ammasut
25. januar 1012 borgmester Simon Simonsenip Narsami ataatsimiititsinermini aalajangiullugu saqqummiussaq inuttaassutut akuersaaruminaatikkakku isummersorfigerusukkakkulu allagaqarnikkut tamanut ammasumik saqqummiuppara.
Kommuunimut qinikkat Narsamiit Qaqortumut nuussimasut atorfeqarlerlutik, sapaatip akunnikkaarlutik nikittaallutik Narsamut
suliartortarnissaat akuersaarneqarsinnaangilaq!
Kommunerujussuanngorpugut tassalu sumiikaluaruttaluunniit
kommunimut ilaasortaavugut. Ullumikkut partut nalaaniinngilagut aaqqissuusilluarnikkut atortorissaarutit atorlugit sullissillutalu
oqaloqateqarsinnaalluta. Imaanngitsoq illoqarfik najorutsigu aatsaat innuttaasunik oqaloqateqarsinnaalluta.
Aaqqissuusinerlunnerujussuunera taana ajornartorsiuteqartikkaatigut. Oqarutta ullumikkuulluunniit maana Qaqortumi najugaqarluta kimut saaffiginninnissaq nulavarput. Kommunimut saaffiginnikkaanni uungassuusi orneqqusaq ornikkaani unngassuusi uangaangilaq ukununngassuusi – ingerlateqattaarneqassaagut.
Kinaluunniit innuttaasoq avataaniillu kommuunimut nuuttoq
erseqqissumik saaffiginninnissaminut najoqqutassaqartariaqarpoq. Tamanna ikorfartuusilluarnerup ersiutigaa.
Atuagaaranngualiortoqarsinnaavoq qinikkat attavigineqarsinnaaneranik paasissutsissisumik.Soorlu borgmester udvalgip siulittaasuata tlf. Imaluunniit mobil normua, ulloq suna immikkut itittumik oqaloqatigineqarsinnaappat sap. ak.-nut aalajangersimasumik
piffissaliilluni.
Narsami Nanortalimmilu allaffiit innutaasunik tamanik atorneqartut kikkut inuttaafigaat? Sumi sullippat? Telefoniisa nr. Ulloq tammat sullissippat? Nal. Qassinngorneranit qaqugaumut sianerfigineqarsinnaappat?
Tamakku erseqqissumik paasisaqarfigigutsigit paasissutissanik
atuagassiannguamik
kommuuni
naqiterisariaqatpoq.

Kikkulluunniit tikittunik qupperarnfeqarsinnaasumik.
Innuttaasut 7000 sinneqartugut kiffartuuneqarnerput oqamaatsorsuarmik aningaasarpassuarnik nalilimmik takorloorneqarsinnaangilaq.
Aallaqqaataanut uteqqilaarlanga; 2012-mut aningaasaartuutissanut ilaanerput Narsamut uteqattaarnissamut aningaasaliisutit.
Ilami angalaneq aammalu Narsami hotelini ineqarneq ukiumut
qanoq naleqassappat?
Aammalu sooq taamanili suliffimmik qinnuteqarmata akuersaarpaat, maanni sulerusullutik kommunimut ilaasortaangitsunik qinnuteqartoqannginnerani imaluunniit saqqummiunneqaratik kommunalbestyrelsit imminut inuttakiutiinarnerput? Immaqaluunniit
sulliviit taakku allat saperpaat?
Pissutsit taamaatut innuttaasugut ullumikkut aningaasatigut killilersugaaqisunut aningaasatigut pisariaqaartitsisunullu taamaallutik taamaallaat taakununnga kommunimut ilaasortanut iluaqutaassapput, pissutsit tamakku unittariaqarput. Ukiut 2000-it ingervissagut kingumut 1800-1900-ukkunut utertinnagit.
Najoqqutiginngikkaluarlugit ammasumik eqaatsumillu suleqatigiisinnaavagut ullut nutaat innuttaasullu periarfissaat nutartertuartigit.
Eqqarsaatigisarpakka kommunimut qinikkat kommunerujussuup
iluani angalarsarneri innuttaasunik ataatsimiititsinerni saniatigut
suliffeqarfiit nakkutigisamik iluaniittut alakkarnertarnerlugit?
Suliffiit pisortai oqaloqatigalugit illup iluani pisarqartitamik pingaarutilimmik. Innuttaasut atuinerinni piumasarisaasa atortorerusutaalu suunerinik qanorlu sulinerinik soqutiginillutik peqataalluartigisarnerinik ineriartonerminni innuttaasut soqutigisaannut
naleqqussaaneq pinngitsoorneqarsinnaanngilaq. Kommunimi
ukiuni makkunani aningaasarsiaqarput ataatsimiinersiutaanaanngitsunik taamatut sullissinissaq siunertaalluni.
Sofie Kielsen

Royalties – tilladelsesafgifter
Af: Kristian Poulsen, ”Pablo”
Flere af os, der har fulgt med i udviklingen af mineraleftersøgningen og udnyttelsen af dem i lang tid, undrede os såre over, at der
ikke kræves royalties ved tildelingen af tilladelser til selskabers
udnyttelse af vore mineralske råstoffer i landet. Det er en mangel
i vores minelov, som blandt andre jeg altid har anset for at være
en meget stor fejl. Een af vore ministre ynder at sammenligne os
med vore nabolande, når der skal kræves højere huslejer af os,
tier om den sammenligning, når der skal kræves afgifter til os ved
udnyttelsen af vore mineralske råstoffer. Så skal vi ikke sammenligne os med nogen! De kræmmere, der ville søge om udnyttelsestilladelser, ved udmærket, at kræmmerne også må ofre noget
til gengæld for det, de gerne ville have, hvorfor der betales royalties ved erhevervelsen af en tilladelse til en udnyttelse af råstofferne i alle andre lande end netop hér. EU betaler da også for fisk
ved vore farvande de har fået tilladelse til at fiske, før fiskeriet er
begyndt. På denne måde kender vi ellers allerede en afgift på tilladelser. Ved ikke at kræve royalties mister vi en god måde at tilflyde landet nogle indtægter på, der stammer fra de aktiviteter,
der skabes ved tildelingen af tilladelser til disse udnyttelser af
vore egne råstoffer. Med royalties kan vi ellers få nogle indtægter

fra selve råstofferne fra starten af brydningen, i stedet for at vente
på tidspunktet for tilsynekomsten af selskabers overskud i deres
egne regnskaber, som de selv sammenstykker og bestemmer,
hvornår skulle ske.
Ved indførelsen af selvstyret har vi jo for første gang overtaget
lovgivningskompetancen, hvad angår vore mineralske råstoffer
for to og et halvt år siden. Af de udtalelser, som vores råstofminister udspreder for tiden, fremgår, at han mere tager hensyn til selskaberne end til landets økonomiske formåen. Råstofminister
Ove Karl Berhelsens udtalelser den 28.01.12 minder mig i den
grad om daværende grønlandsminister Jørgen Peder Hansens
udtalelser i begyndelsen af marts 1975 i forbindelse med tildelingen af olieboringen ud for Kangaamiut i 1976. Dengang advarede ”koloniministeren” os med, at vi ikke bør debattere om slige
sager, da en sådan debat kan få boreselskabet til at fortrække. I
dag snakker og opfører sig en IA’er nøjagtig på samme måde som
den gamle ”koloniminister” til fordel for selskaberne.
Formand Kuupik Kleist udtalte ellers i sin nytårstale, at vi alle
sammen må deltage i den daglige argumenterere debat, der om
føje kan føre til noget fornuftigt. Men råstofminister Ove Karl
Berthelsen advarede ligesom ”koloniministeren” os om, at vi
debatterer emner som royalties, fordi selskaberne så ikke ville
søge om tilladelse til udnyttelse. Og han påstod at have fået
mange opringninger, der truer med at trække sig tilbage uden at
nævne en eneste af de mange
opringningers ophav. Ligesom
daværende Ministeriet for
Grønland fremkommer han med
trusler til de debattører, der
modsætter sig nogles fastholdelse af den nuværende minelovs
manglende krav om royalties
over for selskaberne. Selskaber
ville ikke komme hertil, såfremt
vi indførte royalties i mineloven, påstår minister OKB. De
koloniminister-udtalelser jeg
henviser til er der nogen, der har
glemt fuldstændigt, de stakler.
Vi ved heller ikke hvilke typer
lobbiester selskaberne har brugt
overfor vores råstofminister for
at teste, hvor lidt der skal til for
at skræmme den lille minister,
så han får folk til at tie med
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deres fuldt berettigede og frie debat om f. eks. royalties.
Vi hørte dog forleden en forstandig mand, der i radioen gør os
alle opmærksom på, at det er meget usandsynligt selskaberne
ville tænke på samme måde som påstået af OKB. For det er en
påstand og kun en påstand, at selskaberne ville finde, at vi ligger
for langt væk og er for dyre. De ved allerede udmærket, hvor på
jorden vi og vore råstoffer befinder os. Fra Maarmoriliks tid har
vi dog erfaret, at selskaber ikke tænker som OKB. Fra
Napasorsuup Alanngua ved vi det samme. Fra Maarmoriliks tid
ved vi også, at selskabernes regnskabsopstillinger og måder at
beregne deres eventuelle overskud på er meget komplicerede og
nærmest uforståelige for alminedelige politikere, der ikke har
nogen højere merkantiluddannelse fra universiteterne og har en
solid erfaring i slige selskabers regnskabs- og arbejdsmetoder. Vi
ved også, at slige selskaber plejer at meddele deres aktionærer et
og et andet til landsrådet om netop deres eventuelle overskud og
dets størrelse. Vi har endnu ikke set nogen grund til at tro, at de
kommende selskaber har en højere moral, end Greenex havde. På
grund af deres komplicerede regnskabs- og arbejdsmetoder, kan
de sagtens forhale tidspunktet for overskudsgivningen meget
længe, således at vore overskudsskatter på 37 % kan ventes
meget længe, før de kan tilflyde landskassen, måske først om 10,
20 eller 30 år efter påbegyndelsen af brydningen. Efter den nuværende minelov lader man selskaberne bestemme, hvornår de finder det for godt for deres selskab at operere med et overskud af
deres salg af vore råstoffer.
Da vi nu for første gang har mulighed for at ændre loven selv og
uden indblanding af danske politikere, så vort land kan høste en
smule af de riges bord, bør vi gøre det. Og vi må gøre det, før der
kommer de første ansøgninger om udnyttelse af disse vore ressourcer. Såfremt selskaberne søger om udnyttelse af råstofferne,
før vi har ændret den nuværende lov, så er det for sent at ville lade
dem betale deres fra andre lande vante royalties, når de opererer
andre steder end netop hér i landet. Og da selskaberne selvfølgelig følger nøje med i vores lovgivning på området, ville de sikkert
sende deres ansøgninger, før Inatsisartuts flertal vågner op til dåd.
Såfremt Inatsisartuts flertal først finder ud af til forårssamlingen
eller senere at ændre på lovens meget favorable tilbud til selskaberne, efter de har sendt deres ansøgninger, så er det for sent. For
de ville meget forståeligt argumentere med, at de selvfølgelig har
sendt deres ansøgning i deres gode tro på den gældende lovgivning, dengang de sendte deres ansøgning.
Der er flere goder for selskaberne, som de er meget glade for, når
de begynder at oprere hér i landet. Kun et af dem er fritagelse for
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Ataatsimeersuarneq ingerlanneqassooq, peqatigiiffiup malittarisassai tunngavigalugit. ilanngullugu
taaneqassooq immikkoortortat (afdelinger) siulersuisussaanik kiisalu pigisat illuutit il.il. aqutsisussaanik qinersisoqassammat.
Ataqqinaamik Ilaasortat, tapersersortit, ilaasortallu
kiisalu nutaamik ilaasortanngorusuttut tamaasa
Peqatigiiffimmiit tikilluaqqurujussuarpagut.
Ikinngutinnersumik Inuulluaqqusilluta, takunissassinnillu qilanaarluta Q.S.P.-mi Siulersuisut

royalties. Siumuts initiativ er ellers udmærket, da hensigten var at
ændre vor minelov, således vi kan opkræve royalties fra selskaberne. Siumut har jo set, at der mangler en bestemmelse om
opkrævning af royalties i vor minelov. Men der er måske nogen,
der tror, at man ikke skal ændre på allerede vedtagen lov, kun
fordi den er vedtaget? Nogen tror måske, at der aldrig begåes fejl
ved lovgivningerne, at love aldrig bliver forældede uanset, hvor
kort eller lang tid, der er gået fra vedtagelsen? Love er jo aldeles
menneskeskabte og som deres skabere er de jo altid fuldstændig
ufuldkomne. Måske er der nogen, der tror at demokratiet er arveligt?
Så vidt jeg ved, er der andre fire elementer som selskaberne er
meget glade for. Men når jeg kan finde ud af det, kan et fuldtbemandet råstofdirektorat sagtens også finde ud af det. Eller hvis de
allerede ved det, må de orientere borgerne om det. Det er blandt
andet demokratiets vilkår, såfremt man påberåber sig at gennemføre et demokratisk styre.
Vi ved også, at disse selskaber forsvarer de goder, de kan se de
har opnået eller ville opnå med ”næp og kløer”. Så bliver de så
pokkers frække, at de begynder at ringe rundt til ministre, ministrenes embedsmænd, deres aktionærer og evt. andre ejere og
hele deres embedsværk, der plejer at bestå af håndplukkede eksperter på deres felter, og som også kan bruge deres mund og forstand på de mest beskidte måder, som OKB åbenbart har oplevet.
De kan blive enormt grove. Nogen af os har erfaret det direkte.
Men det er måske det, som vores regeringspartier frygter for, for
de tør ikke binde an med den meget vigtige opgave, som jo kan
være meget kompliceret. Såfremt selskaberne søger udnyttelsestilladelser i slutningen af marts, er det for sent at ændre mineloven, da det først kan ske efter 13. april 2012.
Vågn op endnu engang!

-
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Akuersissuteqarnermut
akiliutit - royalties
All.: Kristian Poulsen, ”Pablo”
Arlaqartugut aatsitassaqarneranik misissuinerit ineriartortinneqarnerannik iluaqutiginiarneqarnerannillu sivisuumik
malinnaasimasugut assut tupigaarput ingerlatseqatigiiffiit
Nunatsinni aatsitassaatitsinnik iluaquteqarniartut akuersissuteqarfigineqaraangata akuersissuteqarnermut akiliuteqartassanngimmata. Tamanna aatsitassanut inatsisitsinni amigaataaqaaq aamma uanga kukkunerujussuartut isigisara.
Ineqarnitsinnut akiliutivut amerliniarneqarmata ministeritta
ilaata nuannarilluinnarpaa nunanut allanut sanilliunnissarput, massakkulli aatsitassaatitta iluaqutigineqarnissaannut
akiliuteqaqqusigatta sanilliussinerit nipangiunneqarput.
Taava allanut sanilliutissanngilagut! Niuertut iluaquteqarnissaminnut akuersissuteqarfigineqarnissaminnik qinnuteqarumaartut nalunngilluinnarpaat piumasatik pissagunikkit
aamma namminneq pilliuteqartariaqarlutik, taamaattuminguna aatsitassanik iluaquteqarniarnerminni akuersissuteqarfigineqarnerminnut nunani allani tamani akiliuteqartartut –
Nunatsinniunnngitsorli. Taamaattuminguna EU eqqatsinni
aalisarnissamini aalisagartassinneqarnerminut aalisalersinnani akiliuteqaqqaartartoq. Tamatumani akuersissuteqarnermut akiliuteqartarneq ilisimaaraarput.
Akuersissuteqarnermut akiliutinik piumasaqannginnitsigut
Nunatta aatsitassaataanik iluaquteqarniarluni akuersissuteqarnermit pilersunik suliaqarnermi Nunatta isertitaqarsinnaanera unitsivinneqarpoq. Tassami akuersissuteqarnermut akiliuteqartitsisaraluarutta piiaanerup aallartinneraniit isertitaqartalissagaluarpugut, ingerlatseqatigiiffiit namminneq naatsorsuutaani – namminneq katitertagaanni qaqugulu pinissaanik aalajangiiffigisartagaannik – sinneqartoorutinik takussaalersoqarnissaa utaqqerusaaginnarnagu.
Ukiut pingajuata qeqqa matuma siornatigut namminersulernitsigut siullermeerluta nammineq aatsitassaatitsinnut inatsisiliorsinnaalerpugut. Ulluni makkunani aatsitassarsiornermut ministeritta avammut oqaaseqartarneratigut ingerlatseqatigiiffinnik mianerinninnissaq siaruarterneqarumaneruvoq
Nunatta aningaasaqarnermigut pisinnaasai mianeriumaneqannginnerullutik. 28.01.12-imi aatsitassanut ministerip Ove
Karl Berthelsenip oqaaseqarnerani 1975-imi marsip aallartisimalernerani taamani Nunatsinnut ministerip Jørgen Peder
Hansenip Kangaamiut sioraani 1976-imi uuliaqarneranik

Qaqortumi Kalattoortartut
Peqatigiiffiat “Tukkartut”
Peqatigiiffiup 16. januar 2012 ataatsimeersuarnerani uku siuilersuisunut ilaasortanngorput:
Siu:
Siu. tull.:
Aning.:
All.:
Siu. ilaa.:
Sinn.:

Therkild Kleist
Otto Ottosen
Sofie Ottosen
Marie Louise Brandt
Otto Kristiansen
Kaalannguaq L. Samuelsen

misissuilluni qillerisoqarniarneranut oqaasii eqqaavakka.
Taamanikkut ”kolonimisterip” suliassanut tamakkununnga
tunngasunik oqallinnissarput mianersoqqussutigaa, tassamigooq taamaaliorutta taakku tunuartilissammata. Ullumikkut
IA-rmioq ”koloniministeritoqqatut” oqalullunilu pissusilersorpoq ingerlatseqatigiiffiit illersorlugit.
Siulittaasup Kuupik Kleistip ukiortaami oqalugiarnermini
oqaatigigaluarpaa nalinginnaasumik tunngavilersuilluni
oqallinnermi qaqugu iluaqutaajumaartut pillugit tamatta
oqalliseqataasariaqartugut. Aatsitassanulli ministeritta Ove
Karl Berthelsenip ”kolonimisteritorluinnaq” mianersoqquaatigut akuersissuteqartarnermut akiliutinik sammisaqaqqunata, tassagooq ingerlatseqatigiiffiit iluaquteqarniarnissaminnut akuerineqarnissaminnik qinnuteqanngitsooqinammata.
Tunuaannarnissaminnik sioorasaarisorpassuarnit sianerfigineqartarsimanerarnerarpoq kikkut sianertuusimanersut ataasinnguamilluunniit oqaatiginagu. Taamani Nunatsinnut
ministeri assilillugu massakkut aatsitassanut inatsisitsinni
ingerlatseqatigiiffiit akuersissuteqarfigineqarminni akiliuteqannginnissaanik qinikkat ilaasa aalajangiusimanninnerannut akerliusut sioorasaarneqarput. Aatsitassanut inatsisitsinni
akuersissuteqarnermut akiliuteqartitsisaleraluarutta ingerlatseqatigiiffiit aggerumajunnaarnissaat OKB-ip ilumoortuusoraa. ”Koloniministerip” oqaasii innersuussakka ilaasa puiuissimavaat – nallinnat. Aamma naluarput ingerlatseqatigiiffiit sunniiniartartutik sorliit atorsimaneraat ministeriaqqap
qanoq ersitutiginera misiliiviginiarlugu, taamaaliornermigut
inuit assersuutigalugu akuersissuteqarnernut akiliuteqartalernissamik tamakkiisumik pisinnaatitaaffitik atorluarlugit
kiffaanngissuseqarlutillu oqallisilernerat kipitinniassammagu.
Ippassigamili radiukkut inuit silatuut ilaata tamavitta oqaluttuarfigaatigut uppernassuseqanngitsoq ingerlatseqatigiiffiit
OKB-ip ilumoorsorisaattut isumalioriaaseqarnerat. Tassami
uppereqqusaarnerinnaavoq ingerlatseqatigiiffiit ungasinnerarlutalu akisunerassappatigut. Nalunngilluinnareerpaammi
uagut aatsitassaativullu Nunarsuup sua tungaaniinnersugut.
Maarmorileqarallarmalli misilittagaqarfigereerparput ingerlatseqatigiiffiit OKB-itut isumaliortanngitsut. Napasorsuup
Alannguanit aamma taama ilisimasaqarpugut. Aamma
Maamorileqarallarneranit ilisimavarput ingerlatseqatigiiffiit
naatsorsuutiminnik ilusilersuisarneri sinneqartoorutigisinnaasaminnillu naatsorsuisarneri paasiuminaatsupilussuusut
aammalu qinikkanit nalinginnarnit universitetini niuernermut tunngasunik qaffasissunik ilinniagaqarsimanngitsunit
ingerlatseqatigiiffiillu taamaattut naatsorsuusereriaasiinik
suleriaasiinillu misilittagaqanngitsunit paasiuminaatsorujussuusut. Ilisimavarpuputtaaq ingerlatseqatigiiffiit taamaattut
sinneqartooruteqarsimagunik aamma taakku amerlassusaat
landsrådimut namminnerlu aktiaatiminnik piginnittunut assigiinngitsunngorlugit nalunaarutigisaraat. Sulimi takusaqarsimanngilagut ingerlatseqatigiiffiit tikiuttussat Greeneximiit
ileqqorinnerunerannik. Naatsorsueriaatsimik suleriaatsimillu
paasiuminaaneri iluaqutigipilullugit sinneqartoorutiminnit
tunniussaqarnissartik qanorsuarmut kinguarsarsinnaavaat,
sinneqartoorutinit akileraarutigiassavut 37 %-it landskarsimit sivisoorsuarmik utaqqisassanngortissinnaallugit, piiaalernermiit immaqa aatsaat ukiut qulit, tiivit trajvilluunniit
qaangiuppata pissarsiarisinnaalersillugit. Massakkut aatsitassanut inatsit malillugu ingerlatseqatigiiffiit namminner-

luinnaq aalajangersinnaavaat aatsitassaatitta tunineqalernerannit qaqugu namminneq ingerlatseqatigiiffimminnut sinneqartooruteqartalernissartik ajunngitsuujumaarnersoq.
Massakkut nammineerluta danskinillu qinikkanit akuliuffigineqarnata inatsit allanngortissinnaaleratsigu, Nunarput pisoorsuit nerriviannit pissarsilaarsinnaaleqqullugu taamaaliortariaqaraluarpugut. Aammalu tamaaliortariaqarpugut pisuussutitsinnik iluaquteqarniarlutik qinnuteqaatit siulliit takkutsinnagit. Tassami inatsit suli allanngortinngikkipput pisuussutinik iluaquteqarniarlutik qinnuteqarpata taava nunani allani sungiusimalluinnagaannik akuersissuteqarnermut akliuteqartinniassallugit inortuingaariissaagut. Suliassaqarfimmi
tamatumani inatsisiliornitsinnik malinnaalluartuugamik
qularutissaanngilaq Inatsisartuni amerlanerussuteqartut
sinimminnit itinnginneranni qinnuteqaamminnik nassiussiumaartut. Ingerlatseqatigiiffinnut taama iluanaarnangaartigisunik inatsisitsinni neqerooruteqartugut Inatsisartuni amerlanerussuteqartut aatsaat upernaakkut ataatsimiinissami kingusinnerusukkulluunniit paasippassuk, tassa qinnuteqaatiminnik nassiussinerisa kingornagut, taava kingoqqutseriissaagut.
Tassami paasilluarneqarsinnaasumik tungavilersuissapput
taamani qinnuteqaamminnik nassiussisimallutik inatsisiliorneq taamani atuuttoq upperilluinnaramikku.
Nunami maani suliaqaleraangamik nuannaringaartagaat
arlaqarput, tassami ingerlatseqatigiiffiit arlariinnik ajunngitsorsiassaqartitaammata. Taakku ilaat ataasiinnaq tassaavoq
akuersissuteqarfigineqarmut akiliuteqannginnissaat. Siumut
ajunngivissumik suleriaraluarpoq, tassami siunertaavoq aatsitassanut inatsisitta allanngortinneqarnissaa taamaaliornikkut ingerlatseqatigiiffiit akuersissuteqarfigineqarnerminnut
akiliuteqartinneqalerniassammata. Isumaqartoqarunarporli
inatsit akuersissutigeriigaq allanngortittariaqanngitsoq, akuersisutigineqareersimanera pissutigiinnarlugu?
Isumaqartoqarunarpoq inatsisiliornerni kukkusoqanngisaannartoq aammalu inatsisit pisoqalinngisaannartut, piffissaq
qanoq sivikitsigisoq qanorluunniit sivisutigisoq qaangiukaluarpat? Inatsisimmi inukuluit toqusussat pilersitaraat pilersitsisimittulli kukkujuitsuussuseqanngitsut. Immaqami ilaatigut isumaqartoqarpoq demokrati kinguaassiuutitigut kingornuttagaasoq?

Q.S.A.P-mit pilersaarutit
Q.S.R
Qaqortoq Skiing Race 16.- 17. - 18. marts 2011
ingerllanneqassaaq maanni qaqortumi.
Kikkulluunnit peqataasinnaapput. Ulluni pingasuni
ingerlaarfik takineq 120 km. ullormut 40 km., tullia
60 km. ullormut 20 km.,kiisalu 30 km. ullormut 10
km.
Peqataanermut akiliut 120 km. + 60 km. 500 kr.
30 km. 250 kr.
Akiliiffissaq kto.nr. 6471-7673660, eqqaamallugu
atit allassagakku.
Ilaasortaaneq.
Ilaasortaaneq ukiumut akiliutissaq inersimasut 100
kr., meeqqat 20 kr. Tassanissaq akiliinermut atit
allassavat.
Qaqortumi Sisoraatinik Arpattartut Peqatigiiffiat

Uanga nalunngisakka naapertorlugit suli iluanaarnarluartut
sisamat allat ingerlatseqatigiiffinnit nuannarineqarluaqaat.
Tamakkuli uanga paasisinnaagukkit aatsitassarsiornermut
pisortaqarfiup tamakkiisunik sulisullip aamma paasisinnaavai. Paasisimareerunikkit tamakkuninnga innuttaasut ilisimatittariaqarpaat. Tassami demokratiip taama periaaseqarneq ilaatigut atugassarititaraa, pingaartumik demokratiskiusumik aqutseriaaseqarneq naammassiumallugu suaartaatigigaanni.
Aamma ilisimavarput ingerlatseqatigiiffiit tamakku
ajunngitsorsiassat pissarsiareriikkatik pissarsiariumaarsinnaasatillu suut tamaasa atorlugit illersulersaraat. Imami soqqusaatigilersarput allaat ministerinut, taassuma atorfilittaanut, namminneq aktiaatimmik piginnittunut piginnittuusinnaasunullu allanut namminnerlu atorfeqartitaminnut tamanut
ilinniakkaminni immikkut paasisimasaqartunut peqqissaarlutik toqqartukkaminnut sianeqattaalersarput. Inuimmi
tamakku qanertik silaqassusertillu aamma kamanaannerpaamik atorsinnaasarpaat, tamannalu OKB-imit misigisaqarfigineqarsimagunarpoq. Takkumi sorraallilluinnarsinnaasarput.
Tamanna ilatta toqqaannartumik misilittagaqarfigereerpaat.
Immaqamiuna tamanna partiit naalakkersuisooqatigiissitatta
ersigisorujussuugaat, tassa suliassaq pingaartorujussuaq
aammami ajornakusoortorujussuusinnaasoq merserisorujussuuaat. Ingerlatseqatigiiffit marsip naanerani iluaquteqarniarnissaminnut qinnuteqaateqassappata aatsitassanut inatsisip
allanngortinnissaa inortuereersimassaaq, tassami tamanna
aatsaat 2012-imi apriilip 13-iata kingornagut pisinnaammat.
Ilagooq suli eqeersimaarnerulluta!

Qaqortoq
VVS-Service ApS
Boks 59 • 3920 Qaqortoq
Alt i vand, varme og sanitet
samt oliefyrservice

Fali. . . . 49 41 11
Telefon. 64 20 77
Fax. . . 64 26 77
Værksted: Masarsuk B-762

Kujataani sulisinnaasut
ilinniariartoqqikkiartuaarrapput
”Pikkorissarnissanut ilinniaqqinnissanullu qinnuteqartartorpassuit Kujataani misigisatta takutippaat sulisinnaasut kajumissusilerujussuit nutaanik piginnaaneqalernissamut,
aamma paasisimavaat ilinniagaqaqqinnissap pingaaruteqassusia, inuussurtissarsiutinut ineriartorfiusunut tunngatillugu”, Kommune Kujallermi Inuussutissarsiornermut suliffeqarnermullu ataatsimiititaliap siulittaasuat Kalistat Lund
oqaaseqarpoq, oqaaseqaatiminut tunngavigaa ilinniartitaaneq pillugu naatsorsueqqissaarutit Inuussutissarsiornermut
suliffeqarnermullu ataatsimiititaliap ataatsimiinnermini kingullermi oqaluuserisimasaa.
”2011-mi pikkorissartut 449-t Kommune Kujallermeersut
pikkorissarnermik ilinniagaqaqqinnermullu aallartissimapput, taakkunannga pikkorissartut 410-t naammassinnissimallutik.
Pingaartumik pikkorissarnerit aatsitassarsiornermut sammitinneqartut Kommune Kujallermi Inuussutissarsiornermut
ingerlatsiviup soqutigineqarneri maluginiarsimavai.
Taamaalillutik pikkorissartut 40-t aatsitassarsiornermik
tuluttoorneq modul 1, pikkorissartut 52-t aatsitassarsiornermik tuluttoorneq 2 aamma pikkorissartut 53-t aatsitassarsiornermik tuluttoorneq 3 naammassisimavaat aamma pikkorisartut 40-t sinneqartut Aatsitassarsiornermik Ilinniarfimmi
Common Core aamma qillerinermik pikkorissarneq naammassisimavaat.
Aatsitassarsiornerup iluani najukkanit sulisoqarnissaq qulakkeerniarlugu pingaarutilerujussuuvoq, sulisinnaasut piginnaaneqarnerulersinneqarnissaat, taamaalillutik aatsitassarsiortuniit piginnaaneqarnissamik piumasaqaatit naammassisinnaanngorlugit, minnerunngitsumik oqaatsit aatsitassarsiornermillu pikkorissarnerit eqqarsaatigalugit. Aamma taamatut kalerriutineqartoq Kujataani inuttaasut paasilluarsimavaat”, ataatsimiititaliap siulittaasua nangippoq.
Kommune Kujalleq aamma Oqaatsinik Pikkorissarfik qanimut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqarsimapput
nunap immikkoortuani pikkorissartitsisarnissamik, aamma
pikkorissarnerit tikinneqarsinnaasarsimanerat Ataatsimiititaliap siulittaasuata nalilerpai pikkorissarnissamut qinnuteqartartorpassuarnut pitsaasumik sunniuteqaqataasimasutut.

Nalilerneqarportaaq pingaarutilerujussuusoq pikkorissartartorpassuit misigisarsimammassuk oqaatsinik pikkorissarnerit
Kuultisiorfimmi sulilernissamut aammaasisuusarsimanerat.

”Inuussutissarsiornermut suliffeqarnermullu ataatsimiititaliami taamaalilluta takussallugu naammagisimaarparput ilinniaqqinnissamik piginnaanernillu ineriartortitsinissamik pingaarnerutitsinissamik 2010-mi aalajangiinerput maanna sunniuteqarlualereersoq. 2011-mi 250-nit amerlanerusut ilinniagaqaqqinnermik naammassinnipput aamma kisitsisit 2011mi qaangerneqarput, taamaalillutik sulisinnaassusillit kajumissuseqarlutillu inuussutissarsiutini ineriartorfiusuni sulisinnaanissaminnut piukkussarluareersimalerput”, ataatsimiititaliap siulittaasua Kalistat Lund naggasiivoq.

Asasakka tamassi
Maanna juulli qaangiulluavippoq. Ukioq mannalu aammaarluni Arctic julefond tunissutinik agguaavoq ilaqutariinnut
Qinnuteqartut
amerlasimaqaat.
nuannaarutissanik.
Tamatuma ersarissorujussuarmik takutippaa, ikiuvinissaq
pisariaqartinneqartoq. Ajoraluartumilli tamaasa ikiorsinnaangilagut, taammaakkaluartor tunissutit allagartaat 12-ut
tamarmik 2.000-nik nalillit tunniunneqarput, aamma tunissutit allagartaat
marluk tamarmik 5.000-nik nallit.
Iluatsitsisimasut
annertuumik
pilluaqqorusuppakka.
Neriuppungalu tunissutit allagartaanik pisut taakku juullimi
akisuummi iluaqutaasimassasut. Aamma qinnuteqartorpassuit qutsavigerusuppavut. Ilaatigut eqqortinnaqaat, ilumut
eqqortumik iliornitsinnut nukittorsaatigeqaarput!
Arctic Julefond, taanna inuttut nammineq iliuuseralugu aallartinneqarnikuuvoq allanillu namminersortunik tapersersorneqarluni, ingerlatigaalu neriuutigalugulu, kikkut tamarmik
ikiuilaarunik, taava assigiingisitsisoqassooq. Suliniummut
peqataasimasut tamaasa qutsavigerusupparput
Neriulluta ukioq pitsaajumaartoq
Jim Riis
Arctic Julefond

Qaqortoq Elektronikservice ApS

(Qaqortoq Vagtservice ApS)

Postboks 67 - Telefon 64 21 18 - Fax 64 12 71
Email: elektronikservice@qaqvagt.gl

• Installation / reparation af skibselektronik, tv, radio etc”
• Salg af omstillingsanlæg - Telefoni installationer - ADSL
• Netværksinstallationer
• Kig ind i Servicebutikken på Vestervej B-421, mange spændende ting.

Arbejdsstyrken i Sydgrønland strømmer til
efteruddannelse
"Den store søgning til kurser og efteruddannelse som vi
oplever i Sydgrønland, viser at arbejdsstyrken er særdeles
motiveret for at tilegne sig nye kompetencer og også har forstået betydningen af efteruddannelse i forhold til de nye
væksterhverv " udtaler formanden
for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Kommune
Kujalleq Kalistat Lund på baggrund af den uddannelsesstatistik som Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget behandlede
på det seneste udvalgsmøde.
”I 2011 blev 449 kursister fra Kommune Kujalleq optaget på
et kursus og efteruddannelsesforløb, heraf gennemførte i alt
410 kursister.
Det er særlig kurser målrettet råstofområdet som
Arbejdsmarkedsforvaltningen i Kommune Kujalleq har
mærket interesse for. Således har 40 kursister gennemført
råstofengelsk modul 1, 52 kursister råstofengelsk 2 og 53
kursister råstofengelsk 3, og over 40 kursister har gennemført kurser som Common Core og kerneboring på
Råstofskolen
"For at sikre lokal arbejdskraft indenfor Råstofområdet er det
utrolig vigtig at arbejdsstyrken bliver opkvalificeret så den
kan honorere de store kompetencekrav som råstofbranchen
stiller, ikke mindst i forhold til sprog og minekurser.
Og det signal har befolkningen i Sydgrønland altså helt forstået" fortsætter udvalgsformanden
Kommune Kujalleq og Sprogcentret har indgået et tæt samarbejde om afvikling af lokale kurser i regionen og det, at
kurserne har været let tilgængelige vurderer
Udvalgsformanden også har haft positiv indflydelse på den
store søgning til kurserne.
Endelig vurderes det, at have stor betydning, at flere kursister har oplevet at sprogkurserne har givet adgang til job i
Guldminen.
"I Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er vi således meget
tilfredse med at se, at den prioritering af efteruddannelse og
kompetenceudvikling som vi besluttede i 2010 nu for alvor
slår i gennem.
I 2011 deltog langt over 250 i et efteruddannelsesforløb og
tallet slår så alle rekorder i 2011 så arbejdsstyrken er altså
både motiveret og godt rustet til at kunne varetage job indenfor de nye væksterhverv." slutter udvalgsformand Kalistat
Lund

Sulineq peqqinnartuuvoq
Ukiuni kingullerni nunatsinni suliffissaaleqisut amerliartuinnarput, tamanna oqaaseqarfigerusunnaraluartoq suliffissaaleqisut aningaasanik tuniinarneqartarnerat uparuaateqarfiginiarpara.
Suliffisaaleqisut ilarpassui kommunit allaffiiniit saaffiginnikkaangamik aningaasanik tuniinarneqartarput. Ullut ingerlaneranni sulinani aningaasanik pisartagaqarneq uverisitsisinnaasarpoq, tamannalu inummut pineqartumut, inunnullu
avatangiisaanut sunniuteqarnerluttarluni.

Kingumut qiviaruma siusinnerusukkut Sulisoqarnermut
Naalakkersuisoqarfik aningaasanik suliffissaqanngitsunut
atugassanik, taamani mandtiminik taaguutilinnik immikkoortitsisarput. Aningaasaliissutit kommuniniit aqunneqartarput.
Kommunillu ataatsimiititaliaqarput arbejdsmarkedsudvalgimik taaguutilimmik, taakulu inuttalerneqartarput peqatigiiffinniit, soorlu sulisartut,aalisartut, sulisitsisut peqatigiiffiiniit.Taakkulu suliffissaqanngitsut sulisinneqarnissaat isumagisarpaat.
Suliffissaqanngitsunut aningaassaliissutit assigiinngitsunut
atorneqartarput, soorlu mersortarfinnut, nunagissaanermut,
aalisartut ikiornerannut, soorlu ningittakkanut neqitsersuinernut. Allaat kommunit ilaasa suliffissaqanngitsut illunik
sanaartornernut sulisittarpaat.
Taamaalilluni suliffissaqanngitsut unittoornissaraluat
pinngitsoortarpoq, inuiaqatigiinnullu iluaqutaasumik sunniuteqaqataalersarlutik. Naalakkersuisut kommunillu suliffissaqanngitsut sulisinnissaannut aningaasaleeqqittariaqalerput.
Aamma uggornartutut isigaara Inuusuttut Inuiaqatigiinni
Sullissisut (Ungdoms- tjeneste) atulersitaagaluatta unitsinneqarnera.
Aamma tassani pineqarpoq, inuusuttut suliffissaqanngitsut
ilinniaqqinnissaminnullu periarfissaqanngikkallartut unittuunnginnissaat, aammalu inuit tamarmik inuiaqatigiinni
iluaqutaallutik peqataanissaata anguniarneqarluni.
Nunani amerlaqisuni inuusuttut sakkutuujutinneqartarput.
Tamatumani inuiaqatigiinni pisussaanerat, perorsarluagaanissaallu anguneqartarpoq. Aamma sulinerup inunnut pingaarutaa ilinniartitsissutigineqartarluni.
Uanga isumaqarpunga inuusuttut amerlavallaat annaasarivut
qaamarsaanikinnerup periarfissaqannginnerullu kingunerisaanik.
Namminersulernerput tamatta peqataanitsigut kivitseqatigiitariaqarpugut. Inuusuttortatta akisussaaqataanermik tamakkiisumik peqataanissaa angussagutsigu sakkutuujuneq, imaluunniit inuiaqatigiinni kiffartuusineq inatsisitigut tamarmik
peqataanissaat aalajangiiffigisariaqarpoq.
Inuulluaqqusillunga
Hendrik Nielsen
Qaqortoq

Kære Alle
Nu er julen veloverstået. Og igen i år har Arctic Julefond
uddelt gavekort til glæde for børnefamilier.
Der var mange ansøgere. Det viser med alt klar tydelighed at
der er et stort behov for hjælpe. Vi kan desværre ikke hjælpe
alle, men formåede dog trods alt at udlevere 12 stk. gavekort
á 2.000,- og 2 stk. gavekort til 5.000,-. Jeg ønsker hermed de
heldige et stort tillykke. Jeg håber at modtagerne har følt at
gavekortene har været en god hjælp i den dyre tid, som julen
er. Og vi ønsker også at sige tak for de mange ansøgere.
Nogle var hjertegribende, og styrker os blot i det rigtige vi
gør!
Arctic Julefond, som er et rent privat initiativ med velvillighed fra andre private velgørere, kører på håbet om at hvis
alle bare hjælper lidt, så gør det en stor forskel. Vi takker alle
som har deltaget i projektet.
Med håb om et godt år
Jim Riis, Arctic Julefond

2012 – Ansvarets år
Et nyt år er begyndt. Et år med en forhåbentlig spirende optimisme for fremtiden. Men optimisme skal gødes for at realiseres. Derfor opfordres alle til at tage de ansvarlige arbejdsbukser på i tiden der kommer.
Erhvervslivet i Qaqortoq har tradition for at erkende sig sit
samfundsansvar. Både med hensyn til sponsorater, frivilligt
arbejde og aktiv deltagelse i arrangementer og debatter. Men
det er jo ingen hemmelighed at de foregående år i krisens
tegn har stækket de socialbevidste vinger hvor de fleste virksomheder har brugt tid og energi på at holde den berømte
legemsdel oven vande. Men efter en periode med nedgang
kommer der gerne en periode med vakuum. En periode hvor
man ikke rigtig ved om kursen er for opadgående – eller nedadgående. Det er denne periode vi befinder os i nu. Det er
derfor min fulde overbevisning at vi skal bruge perioden til
at kickstarte – selvfølgelig efter evne – et opsving. Denne
periode kunne bruges til at investere i udbygning eller renovering af værksteder. Til at få malet eller renoveret butikken.
Til at få lavet privatboligen. Eller opgraderet maskinparken.
Disse ting kan alle sætte lidt gang i de fremtidsorienterede
hjul igen. Og det er at tage et ansvar.
Andre måder at investere i fremtiden på er at begynde at tage
erhvervs elever ind igen. Uagtet at der måske ikke er så
mange ordrer i bogen, har man måske mere tid til at sætte
eleven ind i det bløde ting som arbejdsmoral, teamwork og
faglig stolthed. Derudover kan man gennem kurser og deslige opkvalificere sin eksisterende arbejdsstyrke. Det er investering i fremtiden. Og det er at tage ansvar.
Som et arbejdspladsskabende, skatteindbetalende og ansvarligt erhvervsliv kan vi også kræve af vores politikere, vores
forvaltninger og systemet generelt. For ansvar skal tages alle
steder. Og særligt fra offentligt side. For godt nok har krisen
også ramt kommunen med samme rationaliseringskrav til
administrationen som hos erhvervslivet. Men besparelser er
ikke bare besparelser. Ved at spare de forkerte steder kan
man reelt komme til at spare sig fattig. Ved at spare uden et
fremtidsorienteret og investeringsvilligt perspektiv kan man
ikke blot spare sig fattig, man kan også risikere at ødelægge
det system man så nidkært prøver at redde ved at – spare!

Det mest grelle eksempel er vel institutionsprisstigningerne.
Et samfund virker bedst ved at dets borgere tager en uddannelse, får job, stifter familie og bosætter sig. Det er disse
familier der er hjørnestenene i vores samfund. Og dem der
skaber fremtiden.
Derfor virker det også grotesk forkert at straffe dem ved at
opkræve urealistiske satser på pasning af deres børn. Det er
også et helt forkert signal at sende dem der overvejer at
bosætte sig i vores region. En service der i vores skattetryksplaget og socialistiske samfund burde være et skattebetalt
gode på højde med skolerne. For udover prisstigningerne
skal de også gennem deres skat betale for alle dem der ikke
selv kan betale hele deres børns institutionspriser. Derved
straffes de dobbelt.
Og får kommunen overhovedet noget ud af ordningen? For
godt nok får kommunen lidt ekstra ind på den ene konto,
men skal til gengæld betale ekstra fra en anden konto til dem
der skal have bistand til at kunne holde deres børn i institution, for ikke mange har råderum i deres privatøkonomi til
sådanne udgifter. Jeg vil vove den påstand at kommunen i
bedste fald intet vinder, og i værste fald taber penge. Derved
er en grotesk situation blevet endnu mere grotesk. Ikke nok
med at kommunen intet økonomisk får ud af det, men man
skubber også sine borgere fra sig i en periode hvor vi alle
burde stå sammen.
Det er IKKE at
tage ansvar.

Naatsorsuuserivik Ikiuna ApS
Postboks 40
3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 10 82, mobil: 58 63 82
email: pipaluk@ikiuna.com

Nu skal kommunen
selvfølgelig fatte
penge. Deres indtægter er blevet
mindre og deres
udgifter er blevet
større. Fuld forståelse herfra. Men
man kan også godt
rationalisere med et
fremtidsorienteret
perspektiv for øje.
Ved hver besparelse skal man nøje
holde sig for øje
om der er de tilsigtede
virkninger.

ILINNIARNERTUUNNGORNIARFIK AMMASOQ

Det Åbne GU indbyder alle til foredrag

torsdag d. 23. februar kl. 19.30 på GU:

Eddas Island

Edda Lyberth vil fortælle om sit folk og dets kultur
- og om sagaøen: ”ildsprudende, fræk og dejlig!”
Der er gratis adgang. I pausen kan man købe kaffe og kage.
Iserneq akeqanngilaq. Unitsiarnermi kaffi kaagillu akiginiarneqassapput.

Eksempelvis ved reelle besparelser, rationaliseringer eller
effektiviseringer. For det nytter jo ikke noget at spare noget
i dag der vil koste det dobbelt i morgen. Og da intet jo som
bekendt er gratis må vi jo også som skatteyder spørge os selv
om det system vi betaler for i dag er pengene værd? Og kommunen skal spørge sig selv om de yder den rigtige værdi for
de skattekroner vi lægger i det.
Og sagt lidt provokativt anser jeg buen spændt til bristepunktet. Forståelsen for dispositionerne er ved at mindskes.
Derfor skal der nu tages et særligt ansvar. Det første ansvar
lægger i respekten for at det er andre folks penge man jo bruger. Og har ansvaret for. Det næste ansvar lægger i at indlemme sine borgere i de dispositioner man mener er så vigtige. I
stedet for som nu bare at kaste forhøjelser og forringelser i
hovedet på folk uden forklaringer. Der forklares kun når der
klages tilstrækkeligt nok. Der ønskes en bedre kommunikation og en større aktiv brug af meddelelser til sine borgere.
Det er nemlig nu vi skal stå sammen. Og komme gennem
krisen sammen. I den forbindelse ville det være ønskværdigt
at kommunalbestyrelsen, eller de enkelte folkevalgte, brugte
mere tid på at kommunikere deres politik, visioner og ønsker
med befolkningen. For de har vel en politik, visioner og
ønsker? Hvad er det de som kommunalbestyrelse, parti eller
den enkelte folkevalgte har af visioner for regionen, for de
enkelte byer og for borgerne? Hvor er vi nu, og hvor er vi på
vej hen?
Desuden kan vi som borgere, i fornuftens lys, sagtens klare
midlertidige forringelser i servicen. Bare der bliver forklaret
en årsag, og der bliver lagt en plan for løsning af forringelserne. Vi har som borgere nemlig også et ansvar. Et ansvar

overfor vores samfund, fællesskabet og os selv. Det største
ansvar er det personlige ansvar og ansvaret for vore nærmeste. Og det er vigtigt at vi ikke opgiver tilværelsens kamp.
Ingen har sagt det var let og problemfrit. Men der er desværre i disse tider en tendens til at færre og færre stærke oppebærer ansvaret og forpligtelserne for flere og flere svage. Det
er både uholdbart og ansvarsløst. Der kan selvfølgelig være
perioder hvor konjunkturerne er for nedadgående og der
generelt mangles jobs.
Disse situationer er samfundet bygget til at kunne håndtere.
Men der er så sandelig også dem der i alt for grisk grad misbruger samfundet og dets sparsomme ressourcer. De grelleste eksempler er dem der ignorerer deres regninger og bliver
sat ud af deres lejligheder i vished om at kommunen ikke må
smide dem på gaden, og derved er forpligtet til at genhuse
dem. Gratis!!
Og det bliver i den grad misbrugt. For de værste tilfælde er
det en måde at bo regningsfrit på, og de endnu værre oppebærer endda stadig en indtægt fra arbejdsmarkedet.
Desværre stiller samfundet ingen krav til disse misbrugere,
så man som minimum gav dem incitamentet til at få styr på
deres tilværelse. Og særligt forståelsen for at der intet i livet
er noget der er gratis. Og særligt ikke i vores små samfund.
Tværtimod er der blot nogle andre der betaler. Og jo flere der
misbruger samfundets misforståede hjælpsomhed, jo færre
økonomiske ressourcer er der til de rigtigt svage og betrængte.
Og hvorfor er vi egentlig så bange for at stille krav til vores
befolkning? Særligt de nødvendige hårde krav. For vi lever
ikke i et offer samfund. Vi lever i et samfund hvor man må
yde for at nyde. Og efter min bedste overbevisning er der lidt for mange der nyder, og
lidt for få der yder. For det er nu vi som
samfund, og nation, skal vise vore menneskelige evner og ansvar for en frigørelse af
fortiden og for en forberedelse af fremtiden.

RADIO INUUNERUP NIPAA

88,50 Mh

Nal.07.30 - 11.30
13.00 - 16.30
19.00 - 23.30

Så kære hele Kommune Kujalleq – både
administrationen, erhvervslivet og befolkningen, tag et ansvar. Prøv at være en del af
løsningen, og ikke kun være en del af problemet.
Jim Riis.
En Qaqortormiutter

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
Lørdag
09.00 - 13.00
Derefter betjening via automat
Søndag lukket i vinterperioden
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Autoriseret Yamaha forhandler

