Valg, eller fravalg?
Så skal vi til det igen. Efter kun halvandet års levetid
for en Siumut ledet regering skal landets vælgere til
stemmeurnerne.
Dette valg er måske markant anderledes end de forrige idet
valget kom i utide. Befolkningen har sagt stop for pamperi
og magtmisbrug. Vi ønsker at starte forfra med politisk nyt
luft og genvinde respekten som et samlet land tilbage igen.
Men nu skal man også passe på at valget ikke ender med at
blive et fravalg af eksempelvis Siumut, og at man så bare
vælger et andet parti i protest. For uagtet at det ser endog
meget godt ud for IA skal de også, som kommende ansvarshavende regering, have visioner og ideer for vores fælles
fremtid. Det nytter nemlig intet at vi bliver så forhippet på
at straffe Siumut at vi vælger folk ind der måske ikke har
de fornødne kompetencer til at sidde på landets øverste
demokratiske stole. For udover at vi selvfølgelig ønsker en
væsentlig ændring i vores ledelse, må vi også – ikke blot
ønske, men også kræve af en kommende regering at de
samler et stærkt hold til at kunne tage de tunge og alvorlige
emner op, stoppe for berøringsangsten og smøge ærmerne
op for HELE landets bedste.
Det har vel aldrig været vigtigere end netop nu at vi alle
står sammen.
For hvad er det egentlig vi søger? Politikere der vil det bedste for vores samfund, børn og fremtid? Det vil de vel reelt
alle sammen. Ingen går vel ind i politik uden netop ønsket
om at gøre noget godt for nogle. Men er gode intentioner
nok i den krævende fremtid der kommer? Nej! For fremti-
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den kræver ikke længere romantiserede politikere der vil, men tværtimod nogle der kan!

Læserne
mener

Tankevækkende er det også at vi
vælger at vælte vores regering for
én persons påståede misbrug. Ved sidste valg indsatte vi
Aleqa Hammond til at besidde en stilling og hverv hun
skulle leve og ånde for 24 timer i døgnet. Hun skulle sætte
retningslinjer for regeringen og helst sætte landet i gang
med en fremtidsorienteret fremgang. Vi krævede desuden at
hun stillede sin familie til rådighed ved diverse lejligheder
og repræsentationer. Et misbrug der er betalt tilbage, og
som man må formode alle på den post bliver eftertjekket og
afkrævet tilbagebetaling for, skulle der ske forviklinger i
den daglige økonomihåndtering i – lad os bare erkende det
– småtingsafdelingen set med de nationaløkonomiske øjne.
Det er vel reelt derfor vi har et embedsmandsværk. Men ret
skal selvfølgelig være ret, regeringen er væltet og vi må
alle se fremad.
Langt værre ser jeg på de utallige der dagligt har ”snablen”
nede i vores fælles kasser uden tiltræk til at kunne, eller
ville, yde det mindste. Her er tale om vanvittige summer til
kontanthjælp, boligsikring, børnepenge og deslige, og et
generelt karriereforløb på de passive kommunale tilskudsordninger. Vores sociale system må snart melde fallit og
erkende at drømmen om at de stærke skuldre skulle bære
de svage skuldre, og at ingen reelt ønskede at være på passiv forsørgelse end allerhelst nødvendigt - er en saga blot.
Vi må erkende at der findes generationer der aldrig har prøvet at arbejde, endsige kan se frem til nogensinde at komme
til det. Vi har en generation der aldrig vil komme til at forsørge sig selv, men vil leve på de færre og færre der opretholder økonomien i vores fælles husholdning. En ualmindelig uholdbar situation som vi vælger – både politisk og i
den daglige administration at håndtere med… ligegyldighed
og berøringsangst!
Det er åbenbart meget vigtigere at fortælle enkeltpersoner
at, uagtet deres engagement, aldrig skal tro de er noget!
Med et oprigtigt håb om et godt valg
Jim Riis
En Qaqortormiutter
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gavn for Qaqortoq isoleret set samtidig også vil være til
gavn for såvel Narsaq som Nanortalik. Altså for hele
Sydgrønland eller Kommune Kujalleq. En lufthavn ved
Qaqortoq forhindrer jo heller ikke, at der på sigt etableres
landingsbaner for mindre fly i både Narsaq og Nanortalik.
Hvis dette yderligere kan optimere den langt bedre trafikstruktur, som en lufthavn ved Qaqortoq isoleret set vil medføre.
Lufttrafikken er naturligvis af stor betydning for turismen.
Men man skal altså ikke glemme, at borgerne i
Sydgrønland og ikke mindst erhvervslivet har et transportbehov hele året rundt. Det er efterhånden gået op for de fleste – i Sydgrønland i alt fald, at Narsarsuaq kun har forbindelse direkte over Atlanten i få måneder om året om sommeren.
Man har altså – nødtvunget – vænnet sig til den største del
af året at skulle flyve over Kangerlussuaq. Tanken om i stedet at flyve over Island hele året rundt burde være nærliggende. Samlet set vil den løsning tidsmæssigt være langt

bedre end at opretholde status quo eller at fastholde
Narsarsuaq (og Kangerlussuaq 8 – 9 måneder om året) samt
etablere landingsbaner for mindre fly i de 3 byer.
Den genopblussede debat, læs modstand, kommer besynderligt nok i høj grad fra folk uden for Sydgrønland. De har
naturligvis også ret til at ytre sig, selv om man kan få mistanke om, at en del af debattørerne aldrig har været i den
del af landet. Men så kunne de, ikke mindst flere politikere,
jo gøre sig den ulejlighed at læse Transportskommissionens
rapport eller i alt fald konklusionerne. De taler jo for sig
selv – og for etablering af en lufthavn ved Qaqortoq.
Man kunne naturligvis påstå, at tallene og forudsætningerne
i rapporten ikke længere er gældende, idet befolkningstallet
og aktiviteterne og dermed behovet for en forbedret ttrafikstruktur i Sydgrønland er faldet og fortsat faldende. Det
er desværre korrekt. Og hvis man venter længe nok, vil
automatikken mere eller mindre eliminere trafikproblemerne. Der vil ikke være folk tilbage.

KUJATAANI PEQQINNISSAQARFIUP NAPPARSIMAVIA
SUNDHEDSREGION KUJATAA
Ambulanc-it pinartoqartillugu / Oqarasuaat nuutsitsisartoq: 64 22 11
Nakorsiartarfik: 80 11 22
Akeqanngitsumik oqarasuaatikkut piffissamik inniminniineq nal. 08.00 - 10.00.
Pingasunngorneq matoqqasarpoq, pilaaviisarneq pillugu.
SMS 21 30 00 atorlugu nal. 08.00 - 10.00 akornanni ulluni ukunani;
ataasinngorneq, marlunngorneq, sisamanngorneq tallimanngornerlu ilanngullugu.
Eqqaamallugu inuup nr.-a kisiat sms-kut allassagakku.
Nakorsiartarfimmiit nal. 13.00 nallertinnagu sianerfigineqarumaarputit.

Ambulance akut / Telefonomstilling: 64 22 11
Ambulatoriet: 80 11 22
Gratis tidsbestilling: 08.00 - 10.00.
Onsdag lukket p.g.a operationer.
SMS dit personnummer til mobil 21 30 00 mellem kl. 08.00 - 10.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Husk kun personnummer.
Ambulatoriet ringer herefter tilbage på det mobilnummer inden kl. 13.00.
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsen
Napparsimavik Qaqortoq
Sygehuset Qaqortoq

Sipaarutissanik saqqummiussuineq
illuatungaanilu politikikkut pingaarnersiuineq
Kujataamiumi uani normumi atuarneqarsinnaasutut, ukiuni
kingulliunerusuni kommune Kujalliup aningaasatigut tatisimaneqarnera suli qaangiuteqqajanngilaq.
Kommunalbestyrelsip ukioq 2015-imut missingersuutiminut toqqammavii Aleqa Hammondip peerneratigut, tamatumalu kingunerisaanik suleqatigiit isasoornerisa qinersinissaq pisariaqartilermassuk, sarrisinneqarpullusooq.
Kommunimi aningaasaqarnermut atatsimiititaliaq tamanna
toqqammavigalugu sipaarniutaasinnaasunik saqqumiussaqarpoq, kommunalbestyrelsip 2015-imut missingersuusiassaq
siullermeerlugu oqaluuserimmagu saqqummiunneqartunik.
Sipaarniutissat immikkuuloqisattortai akerlerineqarsinnaapput isumaqatigineqarlutillunniit. Saqqummiunneqartulli
nutaaliuutaavallaanngillat.
Oqaaseqaateqarfigiuminaappoq suunissaat taaneqanngitsunik sanaartornermut aningaasaliissutinik ikilisaaniarneq,
eqqumeeqaarmi suunissaat taanagit suleriarneq.
Aningaasaliineq suunissaat nalullugu?? Soorunami sillimmatitut inissillugit iluassaaq, avataaniittuullunili paasiuminaappoq. Soqutiginassaaq nassuiaanneqarnissaq.
Sipaarniutaaniartut sumit tamaannga tigulaagaapput.
Immaqa piigassat malunnaatikinnersiorlugit.
Tupigusuallannarporli inuussutissarsiutit takornariaqarnerlu
sipaarniarfigineqarmata, taakkumi aningaasaliiffigineqarnissaat pisariaqartinneqaraluarmat.
Malunnaateqarnerpaasussaq tassaavoq sulisunik ikilisaanissaq. Minnerunngitsumik sulisunut soraarsinneqarumaartu-

nut. Sipaarniarfigineqartunimi annikillisaaneq malunniuteqarluartussaavoq. Illuatungaatigulli sipaarniutit taakkunanerpiaq siusinnerusukkulli pereersimasariaqaraluarput.
Aningaasakilliornerup pilersitaanik pinngitsoorani sipaartariaqalerneq aqqutiginagu?
Soraarsitsinerit nuannarineqarneq ajorput, taamaaliornerli
sipaarniarnermi atorneqarajuttuulluni. Nutaaliornertullu taaneqarsinnaanngilaq. Ilaanneeriarlunimi sulisunik ikilisaaneq
pisinnaasarpoq, innuttaasunullu nalunaarutigineqartarluni
sullissinermut ajorseriaataasanngitsoq. Amerlanertigulli
malunnaateqartarpoq..
Pisussarli annernartummat kommune siusinnerusukkulli
qanoq iliuuseqarsimasariaqaraluarpoq.
Piffissarmi sivikissimavoq, sulisunullu toqqissisimanarani
paasineqarmat 32 mio. kr.-nit pinngitsoorneqartussanngortut. Susoqarnissaanimmi ilisimatinneqarsimanngillat.
Sulisullu tamarmik novembarip naalernissaata tungaanut
sioorassuteqartussanngorput. Aammami soraarsitsiniarnermut ilimasaarinissamut piffissaliussaq ukiup nikinneranut
pitinniaraanni eqqortinneqarsinnaanavianngilaq.
Sipaarniutissanik aalajangersaaneq suleriaasitoqaavoq.
Sukkut tamaana toqqartuisoqarsinnaavoq, sulisut sukkut
tamaana ikilisarneqarsinaapput. Atorfiit inuttaaruttut
uninngatinneqarsinnaapput, soraartoqarpat atorfik inuttaleqqinnagu. Tamanna sulisut sullitalluunniit annerusumik
maluginavianngilaat. Atorfiillu peerneqaraluartut ukiut
ingerlanerini missingersuutinut ikkuteqqinneqarsinnaapput.
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Piffissanngunngunnerporli
politikeritut eqqarsaatigissallugu nalilersussallugulu:
Suut aningaasaliiffigissavavut suullu annikillisassavagut? Erseqqissumilu nalunaarutigalugu. Allatut oqaatigalugu: Sullissat sorliit
pingaarsiuiffigineqassappat,
taakkulu iluini sorliit pingaartinneruneqassappat.
Suleriaaseq oqinnerpaangilaq, immaqalu nuannerineqarnerpaajugunarnani.
Unneqqarinnerpaajuvorli ungasinnerusorlu isigalugu
akilersinnaanerpaasalluni.

