


Aatsitassat qaqutigoortut assigiinngitsut, saffiugassallu
oqimaatsit arlallit inunnut, piiaaffimmut qanittumi
najugalinnut qanoq sunniuteqartarnersut naammattu-
mik ilisimasaqarfiginngilarput. Ujarassiooq Kuanner-
suarni suliniummut tusarniaanermi akissummini tik-
kuaavoq. Professorip uppernarsarpaa stoffit, assersuuti-
galugu imissami, peqqinnermut sunniuteqarsinnaasut.

Aarhus Universitetimi Institut for Geosciencemi ujarassiu-
up lektorillu Søren Munch Kristiansenip tusarniaanermi
akissummini atortussiassat akuisa innuttaasullu nappaataan-
nut attuumassuteqarnerat sammigaa, aviisi Sermitsiaq allap-
poq.

Tassami grundstoffit peqqinnermut ulorianaateqarsinnaasut
inuuneq naallugu annertuumik imissaq silaannarlu aqquti-
galugit inunnut uumasunullu sunniuteqarnerat qanoq kingu-
neqarsinnaava? 
Aamma sooq tamanna sukumiinerusumik misissorneqarsi-
manngila?

Søren Munch Kristiansen Naalakkersuisunut taamatut apeq-

quteqarpoq, tamannalu peqatigalugu tamakkua annertuumik
sunniuteqarnerannut nunarsuarmilu atortussiassarpassuarnut
oqimaatsunut atatillugu naliliisoqarsimannginnera tupigu-
suutigaa. 

Pineqaannanngillat pinngoqqaatit thorium aamma uran,
aammattaarli pineqarlutik sananeqaatit soorlu actinium,
aqerloq, cerium, hafnium, lanthan, niobium aamma tantal,
fluorid peqatigalugu imissakkut silaannakkullu iiorarneqar-
sinnaasut.

– Unammilligassaavoq suliniummi tassani nunami pin-
ngoqqaaterpassuit annertoorujussuit takuneqarsinnaammata,
Narsami innuttaasut imissaq silaannarlu aqqutigalugit iio-
rarsinnaasaat, stoffillu tamakkua ilaat amerlasuut ima qaqu-
tigoortigaaat, naammattumik ilisimasaqarfiginatigit, Søren
Munch Kristiansen Sermitsiamut oqarpoq.
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Kommune Kujalliup maajip aallaqqaataani nunarsuaq
tamakkerlugu sulisartut ulluanni inissitsiternini naam-
massivaa, tassani Stine Egede borgmesteritut atorfeqa-
lerpoq.

Arfininngornermi maajip aallaqqaataani Qaqortumi borg-
mesterinngortoq Stine Egede, Inuit Ataqatigiit, nuannaarto-
rujussuuvoq. Borgmesteritut qinigaaneq innuttaasunit
annertuumik tatiginnilluni nalunaarutitut misigaa, sulinerul-
lu aallartinnissaa qilanaaraa.

- Pisoq oqaluttuarisaanermut ilannguppoq, tassami kommu-
nip oqaluttuarisaanerani Inuit Ataqatigiit borgmesteriutitaq-
arnikuunngisaannarput. Allannguisoqarnissaa innuttaasunit
sakkortuumik kissaatigineqarnikuuvoq, nukiillu nukissallu
annertuut akisussaafferujussuarlu uagutsinnut tunniunneqar-
put, tamannalu nuannaarlunga tulluusimaarlungalu tiguara. 

Innuttaasut annertuumik allannguisoqarnissaanik kissaateq-
arput, tamannalu tamatta malugisinnaasimavarput, Stine
Egede avisimut Sermitsiamut oqarpoq.

Errorsisarfik imerlu kuuginnartoq
Nanortalimmi sumiiffinnilu allani amigaateqarfiusuni error-
sisarfimmik sanaartortoqarnissaa suleqatigiinnut pingaaru-
teqarpoq.

- Ilaqutariit tamarmik errorsiveqanngillat, sumiiffiillu
tamarmik kuuginnartumik imeqanngillat. Ajornartorsiutit
taakku aaqqissavagut, kikkut tamarmik atisanik errorsisin-
naalerniassammata. Taamaammat aallaqqaammut Nanorta-
limmi errorsisarfimmik sanaartussaagut. 

Sumiiffinnilu allani aamma sanaartortoqarnissaa periarfis-

saavoq, kisianni tamanna kingorna suliarissavarput, Stine
Egede oqarpoq.

Kujataani angerlarsimaffiit tamarmik 2030-mi kuuginnartu-
mik imeqarlutillu kuutsittakkanik perusuersartarfeqarnissa-
at, isumaqatigiissummi aamma allaqqavoq.

- Angerlarsimaffiit tamarmik kuuginnartumik imeqarnissaat
pingaartipparput. Ajoraluartumik Kujataani sumiiffinni arla-
linni taamaanngilaq. Angerlarsimaffiillu tamarmik kuutsit-
takkanik perusuersartarfeqarnissaat pingaartorujussuuvoq,
periarfissaanngippat periarfissanik allanik ujartuisariaqarpu-
gut. 

Taakkununnga pilersaarusiortoqarnissaa pingaaruteqarpoq,
angerlarsimaffiit tamarmik tamanna angusinnaaniassam-
massuk, Stine Egede naggasiivoq.
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En megen besynderlig attitude
Det ville være passende at få respons fra de personer, hvil-
ke har de respektive ansvarsområder, der henvises til i for-
skellige læserindlæg i avisen Kujataamiu og i de digitale
medier.

En besynderlig attitude er, at lade et ubesvaret spørgsmål
stående i luften, ved at ignorere spørgsmålet og/eller undla-
der besvarelsen af et måske for kompromitterende spørgs-
mål og derfor ikke deltager i diskussionen. 

At krybe i et hul for gemme sig er ikke samstemmende

med en intelligent løsning af problemet. Derfor virker det
underligt, og på en måde foruroligende, at end ikke selve
personen, hvortil spørgsmålet indirekte stiles til, som såvel
INGEN andre personer, reagerer eller dementerer nogle af
indlæggene i Kujataamiu og andre digitale medier! Det tør
svagt antydes, at intet svar henviser til den stiltiende og
accepteret rigtighed af en fremsendt påstand i medierne,
som dog på ingen måde konkluderer, at påstanden er kor-
rekt!

Gentagne gange bliver lanceret læserindlæg i Kujataamiu
og digitale medier, hvor der meget sjældent bliver taget til
genmæle eller dementeret på indlæggene. Står det virkelig

så skidt til, at nogle af de
skeletter, som gemmes i ska-
bet og blevet skrevet om i
medierne, ikke tåler dagsly-
set? 

Er vi måske mere tilbøjeligt
til at acceptere indlæggene
uden at undersøge rigtighe-
den i emnet og stiltiende
bifalder, men ikke ønsker at
tilkendegive offentligt vores
egen holdning til emnet,
fordi vi ikke er tilstrækkeligt
påklædt og motiveret for
engagere os i byens ve og
vel! 

Årsagen kan også være af en
hel anden karakter og grun-
den for, at vi har en mere
reserveret holdning til
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emnet, nemlig ubehageligheder fra det offentlige rum?
Konklusionen må vi gisne om og henstår ubesvaret. 

Et aktivt samfund er et sundt samfund
Vi bor i en mindre by, hvor enhver kender hinanden og
måske lidt mere end ønskeligt, men lidt mere observans og
deltagelse i debatten kunne gavne samfundet. 

For at udvikle byen og fremme demokratiet i samfundet
kan en god og sober debat uden tvivl ændrer byens fremtid
positivt, hvor-imod ingen debat kan påvirke samfundet
negativt. Vi er bestemt ikke enige i alt og opfatter tingene
på forskellige måder, men en konstruktiv kritik kan virke
stimulerende på samfundet.

Det ville være formålstjenligt at fravælger eller afskedige
personer, hvis inkompetent ageren i en stilling med et favo-
rabelt løntrin bliver til en sovepude og står til hindring for
en innovativ tankegang. 

For disse medarbejdere burde effektiveres et gammelt ord-
sprog ”du skal yde for at nyde”. Disse brodne kar, hvor
nogle kan tituleres som ”skrankepaver”, burde erstattes med
mere faglige kompetente medarbejdere, som deltager aktiv i
byens udvikling og i betjeningen af byens borgere.

En by i udvikling
Qaqortoq er en smuk by med et fantastisk bagland, som
hiver efter at blive udviklet i fællesskab med respektive for-
valtninger og byens borger, som kan går i spænd med hin-
anden, især i forbindelse med anlæggelsen af vores nye
lufthavn, hvor udviklingen af baglandet kan blive til et
meget spændende projekt for alle i Qaqortoq. 

Vi burde kunne skabe et forbillede for hele landet med et

velfungerende samfund og implementering af os alle på én
eller anden strategisk gennemtænkt plan i byudviklingen.
Dette kræver dog en velfungerende og aktiv offentlig sek-
tor, vores teknisk forvaltning. Byens forvaltning burde være
den drivende kraft i et fælles samarbejde og ikke forholde
sig passivt og underdrejet i skyggen med en tendens til at
være uinteresseret i udseende af byens fælles arealer, men
derimod vedligeholde arealerne og fremme byudviklingen
med dens talrige muligheder.

Vi skal ikke læne os tilbage ved at udelukkende sætte vores
lid til den kommende lufthavn med en forventning om et
selvgenererende boom i udviklingen af baglandet, men der-
imod søge om indflydelse med en kreativ indfaldsvinkel for
byens bagland, som vi alle kan nyde godt af i fremtiden.
En inddragelse af byens befolkning i hele projektet kan
skabe fundamentet for et velfungerende fællesskab i sam-
fundet og måske genoprettelsen af den mistede tillid til
udviklingen i kommunen.

Mvh. 
Rainer Permien
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Attaveqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalak-
kersuisun-ngorlaaq timmisartoqarfinnut Ku-
annersuarnullu atatillugit mianersorluni
oqaaseqarpoq, suliassalli akerleriissutaaqisut
pillugit nalunaarutissaq erseqqissoq naam-
massiniarlugu suliaqartoqartoq oqaatigineq-
arpoq.

Ineqarnermut, Attaveqatigiinermut, Aatsitassanut
Naligiisitaanermullu Naalakkersuisunngortoq
ullormi siullermili sulilluni aallartissimavoq. 

Taassumami oqartussaaffiit ukiuni kingullerni
politikkerinit innuttaasunillu akerleriissutaasimaqalutik
oqallisigineqarsimaqisut akisussaaffigilersimavai.

Naaja Nathanielsenip Kuannersuarni aatsitassarsiorniarner-
mut pilersaarutigineqartut tamanut saqqummiussinnnan-
nginnerarpai, erseqqissaassutigaali qineqqusaarnermi suli-
niut unitsinneqavinnissaannik IA-p neriorsuuteqarsimanera
suli atuuttoq.

- Qineqqusaarnermi nalunaarutigisimasavut attatiinnarpa-
vut. Kuannersuarni uranimik piaasoqarnissaa akuerinngi-
larput, Naaja Nathanielsen Sermitsiaq.AG-mut oqarpoq.

Taassuma erseqqissaassutigaa, Kuannersuit uranitaqarmata
suliniut unitsinneqassasoq. Alllat pissutigineqanngillat.
-Attanneqarsinnaasumik aaqqiissutissarsiussaagut. 

Uranimut naaggaarluinnarneq innuttaasunit tapersersorneq-
artoq oqaluuserineqarsinnaavoq. Aammali aningaasaliissu-
teqartartunut erseqqissaassutigissavarput, nunami maani
aatsitassarsiortoqarnissaa anguniagaringipput, uranimulli
politikkikkut isumaqarpugut innuttaasullu tassunga aker-
liullutik.

Timmisartoqarfissat erseqqissumik paasissutissiissutigi-
neqassasut
Timmisartoqarfilianut oqallisigineqaqisunut tunngatillugit
sanaartornermi aningaasaqarneq piffissami kingullermi oqa-
luuserineqartoq siulliullugu paasiniarneqassaaq.

- Aningaasaqarneq pillugu paasissutissanik pissarsissaagut

aamma missingiunneqarsimasut sinnerlugit atuinissamik
naatsorsuutigineqartut Inatsisartunut innuttaasunullu saqq-
ummiunneqassapput, Naaja Nathanielsen oqarpoq.

Timmisartoqarfiliorniarneq Inatsisartuni oqaluuserineqar-
mat IA-mit siunnersuutigineqarsimavoq, sanaartornermi
aningaasaqarneq ajalusuunnginniassammat timmisartoqarfi-
liornerit ataasiakkaarlugit ingerlanneqassasut. Naaja
Nathanielsenip oqaatigaa, IA-p ernummateqarsimanera ilu-
moorttoq, pissutsillu tulliullugit oqaatigineqartut misissor-
neqartariaqartut isumaqarluni.

- Aalajangersimanerup kinguneqaatai ammaffigisariaqarpa-
vut. Assersuutigalugu sanaartotnermi aningaasatigut ajalu-
soortoqarnerata malitsigisaanik aningaasat atugassiissutigi-
neqartut annikinnerusumik sanaartornermik kinguneqarne-
rat pissutigalugu sunut allanut akissaarussimanersugut,
taanna oqarpoq.

Qujassut

Kingusikkaluartumik 28. marts 2021 80-nik 
ukioqalerninni, tunissuterpassuarnut, siarnguttunut,

nunatta radiuanut aallakaatitarisartakkannut 
nuannarinnittunut, kommuni kujallermut, 

minnerunngitsumik Wilhelm Lyngip 
erinarsortigiivinut, nunatta peqqinnissaq arfianut

qujangaarpunga. Ilaqutannguakka sinnerlugit

Paulus Simonsen
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Vi ved ikke nok om, hvordan de forskellige sjældne jor-
darter og flere andre tungmetaller påvirker mennesker,
der lever tæt på et mineprojekt. Det påpeger geolog i et
høringssvar til Kuannersuit-projektet. Professor
bekræfter, at der kan være helbredsproblemer forbun-
det med stoffer i f.eks. drikkevand.

Et aktuelt høringssvar fra geolog og lektor ved Institut for
Geoscience ved Aarhus Universitet, Søren Munch Kris-
tiansen sætter fokus på sammenhængene mellem mineral-
kemi og sygdomme i en befolkning, skriver avisen
Sermitsiaq.

For hvilke konsekvenser har en livslang eksponering via
drikkevand og luft af høje koncentrationer af potentielt
sundhedsskadelige grundstoffer for mennesker og dyr? Og
hvorfor er det ikke undersøgt nærmere?

De spørgsmål stiller Søren Munch Kristiansen til Naalak-
kersuisut, samtidig med at han undrer sig over fraværet af
vurderinger i forbindelse med eksponering af både høje
koncentrationer og af det på verdensplan store antal tung-
metaller. Det drejer sig ikke bare om grundstofferne tho-
rium og uran, men tilsyneladende også som actinium, bly,
cerium, hafnium, lanthan, mangan, niobium og tantal, som
sammen med fluorid potentielt kan indtages via både drik-
kevand og luft.

– Udfordringen er, at der i dette projekt ses rigtig mange af
de geologiske grundstoffer i meget høje koncentrationer,
som folk i Narsaq risikerer at blive eksponeret for igennem
drikkevand og luft, og mange af disse stoffer er så sjældne,
at vi ikke ved nok om dem, siger Søren Munch Kristiansen
til Sermitsiaq.
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Høringsperioden for Kuannersuit-projektet forventes
forlænget udover 1. juni, så politikerne kan nå at delta-
ge i borgermøder, og i det hele taget vil sagsbehandlin-
gen af Kuannersuit forløbe i henhold til lovgivning,
lyder det fra departementet.

Kuannersuit-projektet kan ikke stoppes fra den ene dag til
den anden af politiske grunde. Sagsbehandlingen vil fort-
sætte i henhold til Råstofloven, og de særlige vilkår, der er
givet selskabet.

Det betyder blandt andet, at Sydgrønland inden for hørings-

perioden skal have besøg af de ansvarlige politikere, som -
grundet en trussel fra en borger i Narsaq - ikke deltog i bor-
germøderne i februar.

– Vi forventer, at inden høringsprocessen afsluttes, så vil vi
have været til høringsmøder i Sydgrønland. Det er meget
muligt, at vi ikke når at komme afsted, hvis vi skal have alt
de praktiske og formelle på plads, så vi forventer også at
forlænge høringsperioden mindst en måned, lyder det fra
Naaja Nathanielsens departementschef for råstoffer, Jørgen
Hammeken-Holm, til Sermitsiaq.

Deltager i alle møder
Dertil bekræfter departementet også, at sagsbehandlingen
køres til ende, det vil sige med udarbejdelse af hvidbog på
baggrund af høringssvar, efterfølgende revidering af VVM
og VSB, før Naalakkersuisut slutteligt kan tage stilling til,
om en udvindingstilladelse kan tildeles Greenland Minerals,
eller om selskabet får et afslag.

Direktør i Greenland Minerals, australske John Mair, skri-
ver kortfattet til Sermitsiaq, at det er Naalakkersuisut, der
er ansvarlig for at organisere høringsprocessen, herunder
beslutninger i forbindelse med borgermøder.

– Greenland Minerals vil fortsat deltage i alle møder i
høringsprocessen, lyder det fra John Mair.
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Kommune Kujalleq fik sin konstituering på plads på
arbejdernes internationale kampdag den 1. maj, hvor
Stine Egede satte sig på bormesterposten.

Det var en meget glad Stine Egede, Inuit Ataqatigiit, der
satte sig i borgmesterstolen lørdag den 1. maj i Qaqortoq. 

Hun oplevede det som en stor tillidserklæring fra vælgerne,
at blive valgt til borgmester, og glæder sig til at komme i
gang med arbejdet.

- Det var et historisk øjeblik, for aldrig før i kommunens
historie, har Inuit Ataqatigiit haft borgmesterposten. Det har
været et stærkt ønske fra borgerne, at der skal ske ændrin-
ger, og det er en stærk kraft, en styrke, der er blevet givet
til os og et stort ansvar, som jeg har taget imod med glæde
og stolthed. Borgerne har haft et stærkt ønske om foran-
dring, og det er noget vi alle har kunnet mærke, siger Stine
Egede til avisen Sermitsiaq.

Vaskeri og rindende vand
Det er også vigtigt for koalitionsparterne, at der bliver byg-
get et vaskeri i Nanortalik, og andre steder, hvor det mang-
ler.

- Det er ikke alle familier, der har en vaskemaskine, og det
er ikke alle steder, hvor der er rindende vand. De problemer
skal vi have løst, så alle kan få mulighed for at vaske tøj. 

Derfor skal vi have bygget i vaskeri i første omgang i Na-
nortalik. Det er muligt, at der også skal bygges andre ste-
der, men det tager vi efterhånden, siger Stine Egede.

Det er også nedskrevet i aftalen, at alle hjem i Sydgrønland
skal have rindende vand og toiletter i 2030.

- Det er vigtigt for os, at alle hjem har rindende vand. Der
er desværre flere steder i Sydgrønland, hvor der ikke er. 

Det er også meget vigtigt, at alle hjem får vandskyllende
toiletter, og hvis det ikke er muligt, må vi finde på andre
alternativer. Det er vigtigt, at der bliver lagt en plan for de
ting, så alle hjem kan opnå det, siger Stine Egede.
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Coronap ajornartoortitsinera silaannaallu allanngorne-
ra Kujataani aalisarnermik piniarnermillu inuussutis-
sarsiuteqarnerup ajalusoorneranik kinguneqarpoq –
aningaasanillu ikiorsiisoqarnissaa pisariaqarluinnartoq,
Nanortalimmi aalisartut piniartullu peqatigiiffiat isu-
maqarpoq.

Sikorsuaaruppoq aasarnissaa qallivoq. Ukiullu taamaalinera
atoruminarluni piniagassaqarluarlunilu aalisagaqarluartar-
mat Kujataani umiatsiaararsortunit qilanaarineqartarpoq. 

Coronalli ajornartoortitsinera Kujataani sinerissap qanittua-
ni aalisartunut maanna annertuumik ajornartorsiortitsivoq.

Aammali silaannaap immallu kissakkiartorneranik peqqu-
teqartumik sikorsuit puiseqarluartartut takkusimaartarnerat
akuttorlunilu allanngorluinnarpoq, tamannalu piniarnermik
inuussutissarsiornermut annertuumik eqquinerluppoq. 

Umiatsiaararsortulli kisimik eqqorneqanngillat, aammali
aalisakkanut suliffissuit nunarsuarmi aalisakkat akiisa
apparnerannut naleqqussarniarlutik ilungersoqaat.

– Inuuniarneq imak ilungersunartitigilersimavoq, allaat pis-
sutsit taamaannerat ajunaarnersuartut taaneqarsinnaalluni.

Corona eqquisoq
– Arctic Prime Fisheries Royal Greenlandilu saarullinnik
tunisinermut annertuumik killilersuipput, saarulliillu akii
imak appasitsigilersimapput, allaat saarullinniarneq immi-
nut akilersinnaajunnaarsimalluni, Nanortalimmi aalisartut
piniartullu peqatigiiffianni siulittaasoq, Ole Larsen oqarpoq.

– Nipisanniarnerlu umiatsiaararsortunut pingaarutilerujus-
suaq, corona ajornartoortitsinera pissutaalluni aalisakkeri-
viit tigusassatik naammatsimmatikkit, sivikitsuinnarmik
ingerlanneqarpoq, Ole Larsen oqarpoq.

Nunarsuarlu tamakkerlugu coronap ajornartoortitsinera ilu-
tigalugu silaannaap allanngornera Kujataani aalisarnermik
piniarnermillu inuussutissarsiornermut annertuumik eqqui-
nerluppoq.

KKuujjaattaaaannii     aaaall iissaarrnneeqq    
ppiinniiaarrnneerr lluu    aajjaalluussoooorr ttuutt
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Kuannersuarni suliniut pillugu tusarniaanerup juunip
1-anut killeqartup sivitsorneqarnissaa naatsorsuutigi-
neqarpoq, politikerit innuttaasunik ataatsimiititsinernut
peqataanissartik angumeriniassammassuk, ataatsimullu
isigalugu Kuannersuarnut suliamik ingerlatsineq inatsit
naapertorlugit ingerlassasoq, naalakkersuisoqarfimmit
oqaatigineqarpoq.

Kuannersuarni suliniut politikkimik pissuteqartumit ullor-
miit ullormut unitsinneqarsinnaanngilaq. Suliamik ingerlat-
sivigineqarnera Aatsitassanut inatsit immikkullu atugassari-
titaasut aatsitassarsioqatigiiffinnut tunniunneqarsimasut
naapertorlugit ingerlaannassaaq.

Tamanna ilaatigut isumaqarpoq, Kujataa piffissap tusarnia-
assuteqarfiusup iluani politikerinit akisussaasunit, Narsami
innuttaasumit sioorasaarisoqarnera pissutigalugu februaari-
mi innuttaasunik ataatsimiititsinernut peqataanngitsunit,
tikeraarneqassasoq.

– Tusarniaanermik suliap naannginnerani
Kujataani tusarniaanermut atatillugu ataat-
simiititsinernut peqataasimanissarput naat-
sorsuutigaarput. Isumagisassat suliassallut
tamaasa inisseqqaassagutsigit imaassin-
naavoq aallarnissarput angumerinngitsoo-
ripput, taamaattumik piffissap tusarniaas-
suteqarfiusup minnerpaamik qaammam-
mik ataatsimik sivitsornissaa aamma naat-
sorsuutigaarput, Naaja Nathani-elsenip
aatsitassanut naalakkersuisoqarfiani pisor-
taq, Jørgen Hammeken-Holm, oqarpoq.

Ataatsimiinnernut tamanut peqataanissaq
Tamatuma saniatigut naalakkersuisoqarfimmit aamma
uppernarsarneqarpoq, suliniutip suliamik ingerlatsivigineq-
arnera naammassillugu suliarineqassasoq, tassa imaappoq
tusarniaanermut akissutit, tamatuma malitsigisaanik VVM-
imik VSB-millu nutarterinerit, tunngavigalugit nalunaaru-
siortoqassasoq, aatsaallu tamanna pereerpat Greenland
Minerals piiaanissamut akuersissuteqarfigineqassanersoq
itigartinneqassanersorluunniit Naalakkersuisut inaarutaasu-
mik isummerfigissagaat.

Greenland Mineralsip pisortaa, Australiamiu John Mair,
Sermitsiamut naatsumik allappoq, tusarniaanermik suliap
aaqqissuunnissaa, tassungalu ilanngullugit innuttaasunik
ataatsimiititsinernut atatillugu aalajangiinerit, Naalakker-
suisut akisussaaffigigaat.

– Greenland Minerals tusarniaanermik suliami ataatsimiin-
nernut tamanut suli peqataasassaaq, John Mair allappoq.

KKuuaannnneerrssuuaarrnnii     ssuull iinniiuummmmuutt
ssuull iiaammiikk    iinnggeerr llaattssiinneeqq    
iinnggeerr llaaaannnnaarrppooqq
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(af Leif Ellebæk Motzfeldt)
Tillykke til den nyvalgte kommunalbestyrelse. Særligt til-
lykke til de nyvalgte og ikke mindst til den nye borgmester.
Og tillykke til kommunens borgere. Med ikke færre end 8
nyvalgte medlemmer og et “systemskifte” er der begrundet
tro på, at noget vil blive forandret – til det bedre.
Der er nok at tage fat på. Og det drejer sig særligt om helt
jordnære opgaver. Det er i orden, at man vil slå sig op som
en udadvendt og international orienteret kommune. Men
måske er der noget, der trænger sig mere på.
Man har søgt en ny kommunaldirektør. Man søger en per-
son, der er stærk kommunikativt, både på dansk og grøn-
landsk. Forståeligt nok, og når man læser stillingsopslaget,
vil man se, at der i alt fald er et stærkt behov for at få med-
arbejdere, der behersker det danske sprog. For det er tyde-
ligvis en mangelvare.
Men jeg forstår sandt for dyden ikke, hvorfor man finder
det vigtigt, at den pågældende behersker engelsk på højt
forhandlingsniveau. Så sætter man sig vist op på et niveau,
hvor man ikke hører hjemme. Særligt uforståeligt bliver
det, når der samtidig ikke er lagt betydeligt mere vægt på
de ledelsesmæssige evner, der er en forudsætning for, at de
ændringer og forbedringer, der skal ske i administrationen,
kan gennemføres.
Det er også fint, at man bygger nogle luftkasteller og drøm-
mer om nyt kombineret kultur- og rådhus. Det er ligeledes i
orden, at nogen gerne promoverer sig selv ved at træde
frem i pressen og tage æren for projekter, som har den store
omverdens bevågenhed. Selv om den pågældendes egen
indsats måske har været ret så beskeden.
Men det er ikke i orden, hvis man samtidig glemmer de
nære ting. Hvor ubetydelige, de end kan virke, må man
ikke overse, at den almindelige borger lever i dagligdagen
og med disse småting. Som måske ikke er så små alligevel.
Særligt uforståeligt bliver den passivitet, der udvises fra
såvel politisk hold som fra de ansattes side, når mange rela-
tivt banale opgaver faktisk kan løses for meget beskedne

økonomiske midler.
Det er mig således en gåde, hvorfor der ikke forlængst er
gjort noget effektivt ved svineriet  omkring forbrændings-
anlægget. Der har gennem en lang årrække ikke manglet
opfordringer hertil. Hvis teknisk chefs indlæg for nylig i
Kujataamiu, 22. april, skal opfattes som et svar på Jim Riis’
seneste opråb herom, er der i allerhøjeste grad brug for, at
nogen – en politiker og gerne en borgmester – slår i bordet
og kalder til orden.
Det drejer sig da ikke om, at “affaldssortering kan være
tidskrævende”. Sagens kerne er, at svineriet er ulovligt. Der
må og skal slet ikke ligge affald uden for forbrændignsan-
lægget!
Jeg var for knap 3 år siden på besøg i Qaqortoq efter 6 års
fravær. På vej ned af trapperne fra Augo Lyngesvej til
Aaninngivit og videre ned til Anders Olsensvej kunne jeg
konstatere, at der (stadig eller igen?) var en række løse eller
manglende sten på stentrapperne. Samtidig kunne jeg fun-
dere over, om det løse sand var fra sidste vinters grusning,
eller om man bare var tidligt ude med henblik på den kom-
mende vinter. Det var i august. En mand m/k med en kost
ville gøre underværker.
Nede ved elven kunne jeg på strækningen fra udmundingen
ved havnen til broen ved den gamle kirke konstatere et
accellererende forfald af stensætningen. Det kræver ganske
vist lidt mere end en person med en kost, men jeg tænker,
at det kun kan blive værre jo længere tid, der går. Og der-
med dyrere. Eller skal vi blot leve med forfaldet? Her 3 år
efter er der efter sigende intet sket.
På Sanatorievej kunne jeg glæde mig over, at træerne på
området mellem “Elia” og Ajarsivasik, over for det tidligere
Sømandshjem, havde haft held med at undgå hærværk og
var blevet relativt store. Men herudover lignede området
nærmest en slags uplejet brakmark. Jeg tænker, at man
kunne udstyre den tidligere nævnte fejemand med et par
haveredskaber, så kunne området måske endog blive pænt
at se på.

DDee    nnæærree    tt iinngg





Den nye naalakkersuisoq for Infrastruktur og Råstoffer
skal træde varsomt, når der tales lufthavne og Kuan-
nersuit, men der arbejdes på højtryk for at blive klar
med udmeldinger på de kontroversielle områder, oply-
ser Naaja Nathanielsen.

Den nye Naalakkersuisoq for Råstoffer, infrastruktur, boli-
ger, ligestilling, er kommet på hårdt arbejde fra dag ét. Hun
sidder nemlig på flere områder, som har været debatteret
heftigt både blandt politikere og befolkning de senere år, og
som skiller vandene.

Naaja Nathanielsen kan ikke løfte sløret for de konkrete
planer om håndteringen af mineprojektet ved Kuannersuit,
men hun understreger valgløftet om, at projektet stoppes
med IA ved roret gælder endnu.

- Vi står ved de udmeldinger, der har været i valgkampen.
Vi vil ikke have, der bliver udvundet uran ved Kuannersuit,
siger Naaja Nathanielsen til Sermitsiaq.AG.

Hun understreger, at projektet skal stoppes, fordi det omfat-
ter uran. Ikke af andre årsager.

-Vi skal finde en løsning, der kan vare ved. En ting er at
tale nultolerance for uran, som jeg tror, der er folkelige
opbakning til. Noget andet er, at vi skal gøre det klart for
investorer, at vi meget gerne vil have minedrift her i landet,
men vi har en politisk holdning og befolkningsmodstand,
mod uran.

Lufthavnene skal frem i lyset
I forhold til det meget omdiskuterede lufthavnsprojekter, så
er første skridt at få belyst økonomien, der den senere tid
har været genstand for spekulationer.

- Vi skal have oplysninger om økonomien og de forventede
budgetoverskridelser lagt frem for Inatsisartut og befolknin-
gen, siger Naaja Nathanielsen.

Da lufthavnspakken i sin tid blev debatteret i Inatsisartut
foreslog IA at lufthavnene skulle bygges forskudt af hinan-
den for at undgå overophedning af byggebranchen. Naaja
Nathanielsen påpeger at IA fik ret i sin bekymring og
mener, at der bør kigges på følgerne.

-Vi er nødt til at være åbne om konsekvenserne af det
valg, der blev truffet. For eksempel hvilke andre ting, der
ikke er råd til fordi der er opstået en overophedning af byg-
gebranchen der medfører, at vi over hele linjen får mindre
byggeri for de samme penge, siger hun.

Udfører alt arbejde
inden for:

Jordarbejde

Borearbejde & Sprængningsarbejde

Vandledningsarbejde & Kloakarbejde

Terrænarbejde & Belægningsarbejde

VVS & Smedearbejde

Betonarbejde

Transport

Postboks 420, 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 20 44 - Mobil: 49 38 69

E-mail: qef@qef.gl
www.qef.gl
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