Ataatsimik siumut alloriarneq marlunnillu kingumut alloriaqqilluni
Isumaliunngikkaluarpunga ukioq
2012 Kommunal bestyrelsemut
Atuartartut
qinersineq inissereersoq aammalu
isumaat
aallartereersoq ima eqqarsassallunga, (1 skridt frem, 2 skridt tilbage)
illoqarfitsinni Nanortalimmi/Narsamilu atuutilerneqassasoq.
Tassami Kommune-t kattutsinneqarmata ineriartornerup
aqqani inerikkiartorneq ingerlanneqartussaq siunertaannguatsiaraluarmat nunatta namminersorneruleriartornissaminut
siunissaanut nukittorsaasussaq, tassa kisiat uagut kujataanni
inuusunnguakkuluit pakatsinermik ukioq kingullermiit 2012
atuutilersumik igeriunneqarpugut politikkikkut (Kommune
Kujalleq kommunalpolitikkimik sulianiutiligaaniit).
Kommune Kujalleq kommunalbestyrelse kisermaasisutut
innuttaasut sinnerlugillusooq qulangeeqqalernera mamianarpoq, tupinnanngilarmi ikinnerussuteqartoqarani amerlanerussuteqaranilu politikkikkut inerisaaniarnera takussutissaanera atorneqartillugu, ” inuup ataatsip ” ingerlatarilersimasaani partiit tamarmik suleqatigiinnissaminnut isumaqatigiissutigineqarsimanerata tunniuteqartimmagu.
Innuttaasunik kiffartuusinissamik pitsanngorsaaniarnermik
Politikkikkut inerisaaneq, inerisaaniarneq kinguarsartuarneqartutut Borgmesterimit oqaatigineqartoq, Kommune
Kujalleq politikkikkut qinigaaffiup tullissaa angutinnaguk
naammassiniagassaq sakkuliullugu naammassinninniartoq,
illoqarfitsinnut Narsamilu sunniuteqartussaq akerlilerniarlugu innuttaasut oqariartuutaagaluat qatangiinarneqarpoq,
Borgmester nukatsitanilu Qaqortumut kommunalbestyrelsemi ataatsimiineq kingulleq ingerlanneqarmat. Naak
Nanortalimmi aamma Narsami innuttaasut akerliunerminni
atsiugaat kingulliit? Sooruna atsiukkat ”mileriutiinnarneqarpat” illersorumallugit oqariartuuteqarneraluartut politikkikkut qinigagut, innuttaasut atsiugaat apuusaanut tunngasut.
Politikkikkut qinikkat marlussuit, innutaasut atsiugaannik
tunniussisut, sooruku annerusumik Borgmesterimiit aammalu Kommunalbestyrelseniit sunniuteqaatiginngikkaat ataatsimiinermi kingullermi?
Qaqortoq nukittooq, tassaavoq Kujalleq nukittooq.
Kujataamiu uk./ Årg. 26 nr. 23 saqqummersumi, Kujataamiu
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nukillaarsaareqataavoq-mi qulequtserneqarsimasumi allaqqasoqartoq atuarlugu qungujuppunga.
Inerisaaneq pisortat ingerlatsivianiit ”ukioq maannami iluanaartoqmi” taasinnaasanni quttannaqisumi pisoqariataartoqarsinnaanera, angallannikkut kiffartuusinerup assortorneqarsinnaangitsumi Air Greenland, sila ajunngisaanngileriaraanngat
akunnittarfittut immaqa taaneqalersinnaasumik taallugu peqarmat (Hotel Qaqortoq).
Kommune Kujalleq ineriartorneq qitiusuminngaaniit kisimi
(Qaqortumiit) ingerlanniarneqarnera tulluartuunersoq apeqqusertariaqarsoraara aammalu Qaqortoq kisimi ineriartorfittut inissinniarneqarnera. Tassami illuatungilersortumik
ingerlatsisoqarniarnera ersimmat, kommunalbestyrelse
nutaaq atuutilersorlu.
Kommune Kujalleq nammineerluni aningaasanik aqutseriaaseq allanngortinniagaa eqqarsaatigissagikku, isumaqarpunga
innuttaasut pilliutigineqarnera equngasoq, uani aamma taaneqarsinnaapput pisortani suliffiit, Kommune Kujalleq sulisut / suliassaqarfinni ineriartornissaminnut aningaasaliissutigineqartartut pikkorissartarnissanut tunngasut sipaarfiginiarneqarnerat. Iluanaarfiusumik eqqarsarneq alla atorneqarsinnaalluaraluarpoq, kisianni tassa Kommune Kujalleq kommunalbestyrelsep isumaqarsimavoq sipaarniarneq kisimi
aqqutissaasoq. Unammillerneq peqqinnartuusoq kialluuniit
nalunngilaa.
Islandimiit Blå Lagune Uunnartoq takornariaqarfissuassanngortissinnaappassut pivisunngortillugulu aallartisarniassappassuk, utaqqiinnassaagut? Sooruna Kommune Kujalleqmi uagut ilaatigut innuttaaqqataasugut tamakkuninnga ilisimasaqanngitsugut, tassaasimanerpa Kommune Kujalleq
kommunikationschef sulinianngippallaarnerata kingunerisartagai ilagiinnarai pissutsit? Sooq Kommune Kujalleq
nammineerluni inerisaanianngila nunamini? Innuttaasut
pisussaaffilerneqarneratigut aqqutissiuunneqarneratigullu
inerikkiartorneq aallartissinnaavarput, aningaasaliisussat
kisimik utaqqiinnarnagit.
Assersuutigalugu Qeqqata kommunea-ni Sisimiut ineriartornerup massakkut ingerlatarisaata, takussutissaqartilerpaa,
innuttaasut pasinnillutik aammalu Politikkikkut issiasut
innuttaasutnut sullissiniarnerat pitsaasoq aqqutiginiarmassuk, immikkoortitsigatik.
Illoqarfik Nanortalik inerisarniaqataaffiginiarlugu kujataanni
politikkikkut anguniakkat ilaginngitsuunngikkaat nalunngilarput aamma illoqarfiit nunaqarfiillu kujataannittut soorlikiarmi mininnagit, kisianni ineriartortitsineq ineriartunngitsoq takusinnaanngoreerparput sumut ingerlaleqqasoq, ilaatigut inuit allamut nutserarnerat malunnartumik takussutissaavoq, sulisunik noorartitsineq, suliffissaaleqineq, inerisaaniarniaagaluit sunniuteqanngitsut, il.il .
Nanortalimmi politikkeritut (kommunalbestyrelse) ataatsimik issiatitaqalernerata inissisimaleqqanera nukilaalersimavoq isumaqarpunga,
Nanortalimmi politikkikkut kommunalbestyrelsemi issianikuusimasut amerlanerugallarmata aammalu uteriinnerugal-

larmata sunniuteqaqataasarsimasut issiajunnaanerat takussutissaavoq, taamatut kisimiilluni malunniuteqartinniarneq
artornarsisimassammat qularnannginaq, ataqqisariaqarparlulli innuttaasut kommunalbestyrelsemut qinersimmata inernerimmassuk.
Kisiani…..sinnera eqqarsaatigilaarniarsiik tullissaanut periarfissaqarmat qinersinissamut?.
Innuttaaqataanerput ataqqinartuuli, Kujataanni innuttaasut
nukittuut ataavartissagitsigit, immikkoortitsisoqassanngilaq.
Innuttaasoq
Kim Ezekiassen, Nanortalik

Åbent brev til Kiista P. Isaksen,
Kulturudvalgsformand
Tak for mail dat. 2/12 samt 11/11, som svar på mine fra
hhv. 8/11, 12/11 og 25/11.
Jeg har her benyttet mig af din invitation til henvende mig
direkte til dig for at få svar på mine spørgmål om kommunens kulturpolitik og div. projekter.
Når jeg nu igen må spørge - og denne gang gennem
Kujataamiu - er det fordi dine svar her gang rejser nye
spørgsmål. Du henviser til, at kommunen er i gang med en
omstrukturering, og du derfor “ikke kan komme nærmere ind
på mine spørgsmål”.
Det er dog ikke kun den nye udvikling, jeg sigter mod, men
i høj grad nogle forhold i den hidtidige forvaltning af området som fortsat er uklare for mange iblandt os – i kort begreb
følgende:
Alaska eventen, hvor du og forvaltningschefen rejste på studietur, siger du er udskudt, fordi den afhænger af ekstern
finansiering. I april sagde du under valgkampen, at vælgerne
kunne se frem til arrangementet i september. Nu siger du, at
den ikke kan gennemføres, fordi en budgetomplacering ikke
var mulig og at I nu håber på hjælp fra en fundraiser. Vil det
sige, at jeres tur blev afholdt, uden at man havde sikret sig et
realistisk budget og finansiering af dette ? Jeg går ud fra at
svaret er ja, når du taler udenom i dine svar til mig.
“Food festivalen er kommunens og du er glad for den”, skriver du . Det har jeg ikke spurgt om: Spørgsmålet går på om
dette er et kultur -eller erhvervsinitiativ. Det er interessant,
idet der her er tale om et bredt og alsidigt arrangement, som
har dækket mange steder i hele kommunen. Hvem har stået
for organiseringen og afviklingen ? Kulturforvaltningen –
næppe. Dertil kræves nemlig en arbejdsindsats. Det er ikke
nok at deltage, som du selv anfører i Kujataamu nr. 26. Det
store slæb ligger altid i kulissen.
Stenmuseet i Narsaq er “vi glade for at have været med til en
opstart sammen med samarbejdsvillige personer… Det
samme kan vi sige om Nanortalik museums stensamling, der
er en rigdom i sig selv”. Det er ikke et svar på spørgsmålet
om de betingelser daværende Museumsleder Karina
Frederiksen i Narsaq havde at arbejde under, da den nye permanente stenudstilling blev indrettet. Efter mine oplysninger, som kan bekræftes hos de samarbejdsvillige personer, du

omtaler, skete denne etablering kun ved stædighed og stor
arbejdsindsats fra alle involverede, som IKKE omfattede
kulturforvaltningens personale. Tværtimod. Nanortaliks
stemsamling er en rigdom i sig selv, skriver du. Det er en stor
misforståelse af museernes opgave: Samlinger er ikke nok,
de skal undersøges/forskes og formidles. Det er aldrig nok at
have en bunke sten/ting o.s.v.
Der er flere ikke-svar i dine mails, men dem vil jeg lade ligge
her.
Til slut dog et spørgsmål til noget, du skriver, og som jeg
simpelthen ikke forstår. Citat: “Målet for samtlige arbejder er
at få så vidt muligt mange projekter realiseret til fordel for
borgerne, dels ved udstillinger, dels ved fortællinger og dels
med værktøjer, som den digitale verden byder på og som kan
nå ud til borgerne …Kommune Kujalleq vil fortsat arbejde
på at gore alle arbejder lettere tilgængelige ved brug af digital tilgang til informationer”. Hvafornoet ? En kulturel vision
? I så fald både overfladisk og forkert: Udstillinger og fortællinger har hørt til på museerne i mindst 200 år. Så det er
næppe en vision. Digitale værktøjer …. Som om der ikke er
nok skærme og IT i vores hverdag. Kultur skal give os noget
andet.
Kære Kulturudvalgsformand: Prøv at svare på det, du her
bliver spurgt om. Politikere har en dårlig vane med at tale om
noget andet, bare for at sige noget. Det duer ikke her, hvis du
skal fortsætte som kommunens kulturelle fyrtårn sammen
med din forvaltning. Men måske du i virkeligheden hellere
skulle lade være …
Rie Oldenburg
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Tusagassiortunut nalunaarut

Avissaartuunneq unittooqqanerlu qaangerneqartariaqarpoq
Inuiaqatigiit soqutigisaat partiinit inunnillu ataasiakkaaniit
pingaarnerutittariaqarput. Isumaqarpunga massakkut erloqinartumik inissisimanitta tamanna qiteringaa.
Naalakkersuinikkut pissutsit ajortunik kinguneqaleriartorput. Inuiaqatigiinni akeqqersimaarneq, akerartuunneq aporaaffissarsiornerlu avisaartuunnermik sorpassuartigullu unittoornermik kinguneqalerpoq. Tamannalu kialuunniit iluaqutiginagulu nuannaarutigisinnaanngilaa.
Nunatsinni pissutsit annertuumik sammisariaqaraluartut
allarpassuupput, pingaartumillu suliffissaqarnermut aningaasarsiornermullu tunngasutigut aaqqiaagiinngissuterpassuit
utaqqerusaarnissaanut piffissaqaratalu akissaqanngilagut.
Piffissaq nukiillu ataatsimoortitsiniarnermut naapigiaanermullu atorneqartariaqarput, ajugaaniarneq tunulliullugu ataatsimoorluni angusaqarniarneq salliutinneqartariaqarpoq.
Pissutsit allarpassuit politikerinit sammisariaqaraluartut
pisorpassuarnut politikkimut attuumassuteqanngitsunut
ingerlatsinerliornermilli pissuteqartunut tamatta saasarneqartuarpugut, uffa inuiaqatigiinnut iluaqutaasussanik suliaqartussatut qinigaangaluarluta. Aamma tusagassiorfiit tamarmik
piffissami sivisuallaalersumi allanik sammisaarussimapput,
tullianillu arlaannik uissuumminartumik pisoqarnissaanut
naalarniinnalersutut pissuseqarpugut. Tamanna soorunami
naammaginanngilaq.
Meeqqat atugaannut tunngasunik sorpassuarnik suliassaqarpugut, soorlu tamanna meeqqat illersuisuannit Aaja
Chemnitz Larsen-imit pissusissamisoortumik tikkuarneqartoq. Meeqqat atuarfianni pitsanngorsaasariaqarneq atuartitaanikkut angusat qaffassarnissaat piinnarnagit aammali atuarfiit iluarsaanneqartariaqartut imaluunniit nutaanik atuarfiliortariaqarneq annertuumik sammineqartariaqarpoq.
Aningaasarsiornikkut unittooraluttuinnarneq, aalisarnermi
inatsisitigiut nutarterisariaqarneq, aatsitassarsiornermi nunaqavissut sulisorineqarnissaat, inissaqartitsinikkut aalajangersimanerusunik siunnerfeqartariaqarneq, inuiaqatigiinni
angerlarsimaffeqanngitsut allarpassuillu innuttaaqatigiiulluta
ulluinnarni inuunitsinnut attuumassuteqartut nukinnik piffissamillu atuiffigisussaagaluarpagut.
Unittooqqaneq avissaartuunnerlu ipianngunartut taarserlugit
ataatsimoorluta siunissarput pillugu aallasanniarta.
Inatsisartunut ukiorluunniit qaangiutinngitsoq qinersisoqaqqittoqassanersoq matumani isummerfiginngilara.
Soorunami allamik saariarfissaarukkaanni tamanna periarfissatut ammatinneqartuaannassaaq.

Pressemeddelelse

Væk med splittelse og
stilstand
Samfundets interesser bør tilgodeses mere end personlige og
partimæssige interesser. Jeg tror at det er det helt centrale
spørgsmål i den ulyksalige situation vi står i.
Den politiske situation medfører efterhånden verbale slåskampe, beskidte udfald og søgen efter konflikter som igen
medfører splittelse og stilstand på en række områder. Det er
hverken til glæde eller nytte for nogen som helst.
Der er ellers andre emner nok at tage fat på, og især er der et
meget stort behov for en stærk fokusering på beskæftigelsen
og erhvervslivet, hvor der hverken er tid eller råd til at gå og
vente på en løsning af den lange række af genvordigheder
som vi i dag lever med. Tiden og kræfterne bør bruges på at
søge sammenhold og forlig, og magtkampe bør afløses af
fælles og resultatsøgende indsats.
Uanset at politikerne har sager nok at tage fat på, bliver vi
hele tiden nødt til at forholde os til hændelser, som ikke har
noget med politik at gøre, men sager som opstår p.g.a. dårlig
forvaltning af den politiske magt. Vi er jo ellers valgt til at
arbejde for fremskridt for vores samfund. Også hele pressen
har i alt for lang tid været totalt optaget af skandalesager, og
vi går vel alle bare og venter på hvornår den næste opsigtsvækkende sag dukker op. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.
Vi har meget at gøre m.h.t børns vilkår, som børnetalskvinden Aaja Chemnitz Larsen så rigtigt påpeger. Det er påtrængende at gennemføre væsentlige forbedringer i Folkeskolen,
ikke alene for at højne niveauet, men selve skolebygningerne skal renoveres eller der skal bygges nye skoler.
Vi burde bruge vores tid og kræfter på det faldende aktivitetsniveau i erhvervslivet, behovet for modernisering af
fiskerilovgivningen, sikring af lokal beskæftigelse i råstofbranchen, boligmanglen, samfundets hjemløse og masser af
andre ting, som vedrører vores daglige liv som borgere.
Lad os bytte den kvælende stilstand og splittelse ud med at
sætte turbo på arbejdet for vores fælles fremtid.
Jeg beskæftiger mig ikke her med om der skal kræves et ekstraordinært valg i utide, under 1 år efter sidste valg. Men hvis
man ikke kan se andre muligheder bør det selvfølgelig altid
stå åbent.
På vegne af Inuit Ataqatigiit
M.v.h.
Kuupik Kleist
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