


Mittarfissuassat atulerpata Kalaallit Nunaata aningaa-
saqarneranut iluaqutaassapput. Danmarks Tekniske
Universitetimi ilisimatuut arlaqartut taama naliliipput.

Nuummi Ilulissanilu mittarfiit tallineqarpata, Qaqortumilu
nutaamik mittarfiliortoqarpat, Kalaallit Nunaata aningaa-
saqarneranut kingunerisinnaasai ilisimatuut naatsorsorsima-
vaat.

Naatsorsuinerisalu inernerat paatsuugassaanngilaq:
Mittarfissuassat atulerpata inuiaqatigiit aningaasaqarneranut
iluanaarutaassapput. Suliffinnik nutaanik pilersitsissapput
takornariaqarnerlu uummarissarneqassaaq.

- Timmisartut ingerlaarfigisartagaannik nutaanik pilersitsi-
soqarpat assersuutigalugu Canadap USA-illu kangisinneru-
sortaanut niuernikkut attavinnik amerlanerusunik takorna-
rianillu nutaanik tikittoqartalersinnaavoq. Takornariaqarneq
ineriartortinneqarnerusinnaavoq, suliffeqarfiillu nunarsuar-

mi tamarmi ingerlataqartut amerlanerusut Kalaallit
Nunaanni aallartitsisinnaapput, ilisimatooq soraarneq Linda
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Christensen oqarpoq.

Kalaallit Nunaannit tuniniaasoqartariaqartoq
Mittarfiilli atorneqartarnissaat iluatsissapata, Kalaallit
Nunaannit annertuumik iliuuseqarnissaq piumasaqaataavoq.
- Taamaaliortoqassappallu timmisartuutileqatigiiffiit mittar-
finnik atuinissaat piumaaqaataavoq.

Iluaqutaanavianngilarmi mittarfiliortoqariarluni susoqarnis-
saa utaqqissallugu. Assersuutigalugu Spaniami Madridip

kujasinnerusortaani ukiut arlallit matuma siornatigut mit-
tarfissualiortoqaraluartoq tassunga nunnittoqarneq ajormat
matuneqartariaqarsimavoq, milliardinik arlalippassuarnik
aningaasaliiffigineqarsimagaluarluni, Linda Christensen
oqarpoq.

Taamaammat mittarfiit nutaat nunarsuarmioqatitsinnit ator-
neqarnissaat qulakkeerumallugu Kalaallit Nunaannit anner-
tuumik tuniniaasoqartariaqartoq, taanna erseqqissaavoq.

- Niuernermik suliaqartoqartariaqarpoq. Mittarfiimmi kisi-
mik tuniniarneqarnavianngillat. Kalaallit Nunaat ornitassa-
tut tuniniarneqartariaqarpoq timmisartumik tikinneqartar-
nissaa anguniaraanni.

Linda ilisimatuut allat sisamat suleqatigalugit mittarfiit tal-
lineqarpata Kalaallit Nunaata aningaasaqarneranut kingune-
risassai misissuiffigaat. Misissuinerisa inernerat ilisima-
tuussutsikkut allaaserisatut saqqummiunneqarpoq, atuagas-
siamilu nunarsuarmi tamarmi saqqummersinneqartartumi
Research in Transportation Economicsimi ilanngunneqarlu-
ni.

Coronavirusi nunarsuaq tamakkerlugu suli tunillaassuutil-
inngitsoq misissuipput, taamaammallu coronavirusip ajor-
nartoortitsinerata timmisartuussinernut sunniutai naatsorsui-
nerminni ilanngutinngillaat.

Mittarfiit ilaneqarneri ukiualuit qaangiuppata naam-
massineqassasut
Nuummi mittarfiup ilaneqarnera ukioq 2023-ip naalernerani
naammassineqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq, Ilulissanilu
mittarfiup ilaneqarnera ukioq 2024-ip ingerlanerani naam-
massineqarnissaa naatsorsuutigineqarluni.

Qaqortumi qaqugu mittarfiliortoqassanersoq suli ilisima-
neqanngilaq.

Mittarfiliornissamut pilersaarut siorna ukiakkut unitsinne-
qarallarpoq, januaarillu qaammataani nutaamik suliariuma-
nittussarsiuussisoqarluni.
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af Leif Ellebæk Motzfeldt
Igennem det seneste års tid har jeg i lokalavisen Kujataa-
miu og netavisen Sermitsiaq / AG ofte kunnet læse artikler
om Kommune Kujalleq. Nedslående og bekymrende læs-
ning, omend borgmester Kiista P. Isaksen gentagne gange
har forsikret, at alt står vel til og foregår lige efter bogen.

Da jeg af naturlige grunde har en særlig interesse i kom-
munen og administrationen der, har jeg forsøgt at indhente
informationer, som ikke har været fremme i offentlighedens
lys. Det har givet anledning til flere lange samtaler og en
del bilag.

Uden at jeg skal blande mig – alt for meget – i den igang-
værende valgkamp, vil jeg bemærke, at jeg har stor sympati
for IA’s intention om at gå den kommunale administration
efter i sømmene. Jeg kan således kun anbefale borgmeste-
ren, at hun til en vis grad nedtoner sine højtflyvende ideer
om kombineret kulturhus og rådhus og i stedet, hvis hun får
chancen, koncentrerer sig om redde “den synkende skude”
– administrationen.

Lad mig først slå fast: Jeg kritiserer ikke medarbejderstaben
som sådan. Der er givetvis mange dygtige medarbejdere,
der på bedste vis forsøger at gøre et godt stykke arbejde.
Der er måske nogle, der trænger til at “blive trukket op”,
men så må man jo gøre det.

Ønskes: God borgerservice
“Effektivisering af organisationsstrukturen i Kommune
Kujalleq” er overskriften til punkt 4 på kommunalbestyrel-
sens møde den 17. februar 2021. Desværre er dagsorden-

steksten sædvanen tro ikke særlig oplysende, og bilagene
har man jo ikke umiddelbart adgang til. Så jeg skal da ikke
afvise, at der i de forskellige forslag kan gemme sig et par
guldkorn – om end jeg betvivler det.

Min tvivl begrunder jeg med, at det i følge dagsordenen
vurderes, at “effektivisering vil give en god borgerservice”,
og at man ved  “at samle forvaltninger vil styrke samarbej-
det på tværs samt skabe en mere sammenhængende sagsbe-
handling”. Fromme ønsker og forhåbninger, men efter min
bedste overbevisning også temmelig naive i det konkrete
tilfælde.

Haves: Ledelsesproblem
Problemerne i administrationen i Kommune Kujalleq har
nemlig i det væsentligste ikke noget at gøre med, hvordan
kasserne og linjerne er tegnet i organisationsplanen. Når jeg
ser det håbløse tilfælde med hensyn til, hvordan man i de
kommunale årsberetninger har skitseret den politiske orga-
nisation, kan jeg da også kun anbefale, at man ikke starter
med et på forhånd fejlslagent forsøg på at tegne skitser over
den administrative struktur.

Kommune Kujalleq har, og har i en række år haft, alvorlige
ledelsesmæssige problemer i administrationen. Hermed
menes også den politiske ledelse, som borgmesteren som
bekendt har ansvaret for, hvor problemerne synes at være
accellereret de seneste år.

For mange år siden, vi skal tilbage til før årtusindskiftet,
var temaet for et møde / seminar i det daværende
Kanukokas regi “samspillet mellem borgmester og kommu-
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naldirektør”. Samspil indebærer i høj grad også modspil.
Det er mit klare indtryk, at dette begreb både er ikke-eksi-
sterende og, når vi taler om modspil, er decideret uønsket i
den kommunale verden i Kommune Kujalleq.

De synlige tegn på problemerne viser sig eksempelvist ved
de hyppige udskiftninger blandt personalet. Man skal blot
tælle antallet af socialchefer gennem de seneste år for at
blive bekræftet heri. Men også teknisk forvaltning kan
bidrage til den kedelige statistik over medarbejdere, her
teknikere, der kommer og går.

Demonstrationer
Knap så umiddelbart synlig er måske den forringelse af ser-
vicen over for borgerne, som er resultatet af en dårligt fun-
gerende administration. Utilfredsheden blandt borgerne er
dog klart blevet manifesteret blandt andet ved det forløbne
års demonstrationer. Medarbejderne har desuden i forbin-
delse med en personalesag reageret ved arbejdsnedlæggel-
se.

I kølvandet af demonstrationerne og uroen gennem 2020
har der ved flere lejligheder være fremsat alvorlige ankla-
ger mod borgmesteren personligt. Jeg har fuld forståelse
for, at borgmesteren har valgt ikke at kommentere den del
af anklagerne, som har været af særdeles privat karakter.

Men andre klagepunkter har indholdt påstande om nepotis-
me. Og sligt kan man altså ikke bare forbigå i tavshed, når
man beklæder posten som borgmester. Enten må man klart
kunne afvise, at der er hold i påstandene, eller også bør
man fremkomme med holdbare forklaringer på sagernes
rette sammenhæng. Total tavshed gør nemlig, at uvisheden
og usikkerheden florerer.

Klage afvist
Frustrationerne kom ligeledes til syne, da en gruppe bestå-
ende af 6 forvaltningschefer i et internt brev til kommunal-
direktøren fremkom med ganske alvorlige klagepunkter, der
var rettet mod daværende vicedirektør. Klagerne blev imid-
lertid pure afvist. “Der er ikke noget at komme efter”,

påstod borgmesteren med henvisning til en forvaltningsre-
vision samt en juridisk undersøgelse, som daværende kom-
munaldirektør havde fået foretaget.

Jeg kender ikke grundlaget for eller indholdet i og konklu-
sionerne på disse undersøgelser, men undrer mig dog såre
over det tilsyneladende resultat. Når man gennemgår de
enkelte konkrete klagepunkter, er det under alle omstændig-
heder overraskende, at den kommunale topledelse, borgme-
steren og kommunaldirektøren, blot har kunnet konkludere,
at der ikke var grundlag for klagerne.

Når den pågældende vicedirektør kort tid efter ifølge en
meddelelse til alle medarbejdere  “holder fri foreløbigt til
den 20. november 2020”, kan man kun undre sig endnu
mere. Var der alligevel hold i klagepunkterne?
Efterfølgende har man så kunnet konstatere, at vicedirektø-
ren ikke længere er ansat.

Ønskes: Information
Men intet er informeret ud. Intet. Hverken til medarbejder-
ne eller offentligheden. Jeg har forståelse for, at det drejer
sig om en personalesag, med et deraf følgende krav om en
vis diskretion. Men sagen har jo tidligere været slået stort
op, og ikke mindst har borgmesteren “proklameret”, at der
ikke er foregået ulovligheder. Netop derfor kunne der vel
godt være lidt mening i, at man i det mindste informerede
om, at den pågældende er fratrådt.

Tilbage står nemlig en række uforstående medarbejdere, der
har været mere eller mindre ramt af sagen, og i alt fald
nogle forvaltningschefer, som har set deres klage blive fejet
af bordet uden nærmere forklaring. Man kan vel forestille
sig, at de føler sig en smule tilsidesat.

Skulle borgmesteren imidlertid informere og forklare sig,
ville der for hende i givet fald være tale om noget af et til-
bagetog i forhold til tidligere udtalelser. Så borgmesteren
har åbenbart valgt at lade dårlig ledelse blive fulgt op af
endnu dårligere ledelse, fremfor at skulle “sluge nogle
kameler”.

Haves: Organisation i hav-
snød
Forståeligt vel. Men ødelæg-
gende for en i forvejen ramt
organisation. En organisa-
tion, hvor kulturen lider
under dårlig ledelse. Hvor
medarbejderne føler sig
utrygge. Hvor de agerer
efter devisen “den, der lever
stille, lever godt”. Hvor ini-
tiativ og virkelyst dræbes.
Og hvor organisationens for-
nemmeste opgave – service-
ring af borgerne – derfor
svigtes.

Den “skude” reddes ikke
ved at man “filosoferer”
over antallet af forvaltninger
og direktører.
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Nunatta ukiumut 1,5 milliardit koruuninik iluanaaru-
teqartarneranik kinguneqartumik Kuannersuarni aatsi-
tassarsiulersaarneq piviusunngussappat, naalagaaffik
ukiumut 750 millionit koruuninik ataatsimoortumik
tapiissutikinnerusalissaaq.

Kuannersuarni aatsitassarsiulersaarneq oqallisaaqisoq piviu-
sunngussappat, aatsitassarsioqatigiiffiup Greenland
Mineralsip qaqutigoortunik saffiugassarsiornerani uranisior-
neranilu ukiumut 1,5 milliardit koruunit nunatta karsianut
ukiuni 37-ni nakkartassapput.
Kuannersuarni aatsitassarsiulersaartoq, Australiamiut aatsi-
tassarsioqatigiiffiat Greenland Minerals, nammineq taama
naliliivoq.

Greenland Mineralsip 1,5 milliardit koruuninik nunatta
karsianut ima isertitsisassangavoq:
136 millionit koruuninik atorfillit akissarsiaannit akile-
raarnikkut
30 millionit koruuninik uranisiornermit akileraarnikkut
1,35 millardit koruuninik piginneqatigiiffimmit sinneq-
artoorutiniillu akileraarnikkut

Tassa imaappoq, ukiumut katillutik 1,516 millardit koruuni-
nik akileraartassaaq.

Ukiuni 37-ni aatsitassarsiornermini katillutik 56 milliardit
koruunit missaannik akileraarlunilu akileraaruteqassaaq.
Tusarfik: Greenland Minerals.

Imaanngilarli aningaasat nunatta karsianut nakkartut imaa-
ginnalissasut.

Nunarpummi ukiumut 75 millionit koruuninit amerlaneru-
sunik isertitaqartillugu, naalagaaffik ataatsimoortumik
tapiissutikinnerusassasoq, Namminersorneq pillugu inatsim-
mi allaqqavoq.

Tamanna naalagaaffiup aatsitassarsiornermit isertitat affaasa
amerlaqataannik ataatsimoortumik tapiissutikinneruneranik
kinguneqassaaq.

Tassa imaappoq, Kuannersuarni aatsitassarsiulertoqassappat
nunarput tassannga ukiumut 1,5 milliardit koruuninik iser-
titaqartillugu, naalagaaffik ukiumut 750 millionit koruuni-
nik ataatsmoortunik tapiissutikinnerussaaq.

Naalagaaffiup nunatsinnut ukioq manna ataatsimoortumik
tapiissutai 3,9 milliardit koruuniupput.

Greenland Mineralsip aatsitassarsiulersaarnera piviu-
sunngussappat nunatta karsia aatsitassarsioqatigiiffiup aat-
sitassarsiornermit sinneqartoorutaanit isertitaqartillugu, naa-
lagaaffik ukiumut 3,15 milliardit koruuninik tapiissutikin-

nerusassasoq naatsorsuilertornermi erserpoq.

Aammali naalagaaffik ukiumut ataatsimoortumik tapiissuti-
kinnerusalissagaluarpat, nunatta karsia 750 millionit koruu-
ninik saniatigut isertitaqartassaaq.

Tassa imaappoq, naalagaaffimmit ataatsimoortumik tapiis-
sutit 3,15 milliardit koruunit aatsitassarsiornermillu 1,5
milliardit koruunit, tassa katillutik 4,65 milliardit koruunit,
nunatta karsianut ukiumut nakkartassapput.

Aningaasat taakku mittarfissualiornermi immaqa aningaa-
saalatsiunnaarutaasinnaapput.

Kalaallit Airports Internationalimi Nuummi Ilulissanilu mit-
tarfissualiamik naammassinissaannut 900 millionit koruu-
ninik attartornissamik periarfissarsiorumavoq.

"Aningaasaqarnikkut namminiilivinnissamut alloriar-
nerujussuusoq"
Javier L. Arnaut Ilisimatusarfiup Inuiaqatigiilerinermut,
Aningaasaqarnermut Tusagassiornermullu immikkoortor-
taqarfiani adjunktiuvoq.

Aatsitassarsiulersaarneq piviusunngussappat tamanna anin-
gaasaqarnikkut namminiilivinnissamut alloriarnerujussuus-
sasoq, taanna isumaqarpoq.

Namminersorlutik Oqartussat aatsitassanut inatsisaat:
§ 8. Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat
Kalaallit Nunaanni atortussiassanik aatsitassanik iluaquteq-
arnikkut isertitaqassappata, tak. § 7, naalagaaffiup Nam-
minersorlutik Oqartussanut tapiissutai ukiumi pineqartumi
isertitat 75 mio. kr.-nit amerlanerussutaasa affaannut
naleqquttumik apparneqassapput.
Tusarfik: Naalakkersuisut.

- Avatangiisinut sunniutaasinnaasunik naliliinerit (ASN)
assortuussutaaqisut eqqaasanngikkaani, Kuannersuarnilu
aatsitassarsiulersaarneq akuerineqassappat, Kalaallit
Nunaata qaqutigoortunik saffiugassarsiornermut uranisior-
nermullu politikkiata inatsisitigut akuerineqarneranik kin-
guneqartumik aningaasaqarnikkut namminiilivinnissamut
alloriarujussuaqqaatigisinnaavaa, taanna oqarpoq.
‘
- Kuannersuarni aatsitassarsiulersaarneq aatsitassarsiulersa-
arnerpassuit ilagiinnaraat eqqamasariaqarpoq. Taamaammat
Naalakkersuisut nunani allani aatsitassarsioqatigiiffiit allat
aatsitassarsiornissaannut akuersinissartik isumaliutigaat.
Tamanna Kalaallit Nunaata aningaasaqarnikkut imminut
pilersornerulerneranik kinguneqassaaq, Javier L. Arnaut
oqarpoq.

Kuannersuarni aatsitassarsiortoqalis-
sappat naalagaaffik ataatsimoortu-
mik tapiissutikinnerusalissasoq





I 2020 bragte TELE-POST Coding Class til Grønland.
Skoleelever lærer at digitalisere og kode, og som opfølg-
ning på succesen på Kangillinnguit Atuarfiat, afholder
TELE-POST nu flere Coding Class i folkeskoler i hele lan-
det med næste stop i Sydgrønland.

TELE-POST har netop underskrevet en partnerskabsaftale
med Kommune Kujalleq, som er med til at bringe Coding
Class til folkeskolerne i Sydgrønland til foråret. Tanja
Christensen, Bæredygtigheds konsulent i TELE-POST
udtaler fra Maniitsoq:

”Jeg er rigtig glad for at Coding Class konceptet udvikler
sig, så flere børn og unge i Grønland får muligheden for at
lære at kode og være skabende med teknologien. Vi vil
gerne bidrage til at næste generation klædes godt på til
deres fremtid i den digitale verden”

Den digitale verden udvikler sig hele tiden, og de næste
generationer har mere med digitalisering at gøre end nogen-
sinde før. Det er derfor blevet en vigtig kompetence at
kunne begå sig digitalt allerede fra en ung alder. TELE-
POST vil gerne være med til at bringe digitalisering til
Grønland, og kan derfor også annoncere ansættelsen af
Læringskonsulent, Martin Aaskov Olesen. 

Med sine 4 års erfaring i undervisning af Coding Class, har
Martin været med siden konceptet blev udviklet i Danmark,
og skal nu undervise i Coding Class i folkeskolerne i hele
Grønland.

Samarbejdet mellem TELE-POST og Kommune Kujalleq
er første skridt mod at kunne bringe Coding Class på skole-
skemaet i Sydgrønland, og TELE-POST ser frem til at

kunne starte forløbet op igen, efter succesen i 2020.

Jeg glæder mig til, at eleverne i 7. klasse i Kommune
Kujalleq får undervisning i kodning og jeg er ikke i tvivl
om, at eleverne vil følge undervisningen med interesse. I
dag bruger børn meget digitalt udstyr, og jeg håber både
elever og lærere tager godt imod dette og får et positivt
udbytte, siger Ruth Jakobsen, fungerende leder af Skole-,
Daginstitutions- og Innovationsområdet i Kommune
Kujalleq.

Vi er glade for, at TELE-POST samarbejder med vores
Kommune om at skabe nye oplevelser for vores folkesko-
leelever. Jeg håber, at samarbejdet videreudvikles og kom-
mer til at fortsætte i fremtiden, siger, Borgmester Kiista P.
Isaksen.
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Hvis Grønland tjener 1,5 milliarder kroner årligt på
mineprojektet ved Kuannersuit, så vil bloktilskuddet
falde med 750 millioner kroner.

Bliver det omdiskuterede mineprojekt ved Kuannersuit
til virkelighed, og selskabet begynder at udvinde sjældne
jordarter og uran, vil der ryge 1,5 milliarder kroner i lands-
kassen hvert år i 37 år.

Det vurderer selskabet bag projektet, australske Greenland
Minerals, i hvert fald selv.

Sådan regner Greenland Minerals med at sende 1,5 milli-
arder kroner til landskassen:
136 millioner kroner af skat fra de ansattes løn.
30 millioner kroner fra royalty på uran.
1,35 millarder kroner fra selskabs- og udbytteskat.
I alt: 1,516 millarder kroner om året.

Over hele projektets løbetid på 37 år vil de samlede skatter
og afgifter udgøre omkring 56 milliarder kroner.
Kilde: Greenland Minerals.

Men det betyder ikke, at pengene bare ruller ned i landskas-
sen.
For ifølge Selvstyreloven vil bloktilskuddet fra Danmark
sænkes, hvis Grønland tjener mere end 75 millioner kroner
årligt.

Det vil blive reduceret med det beløb, der svarer til halvde-
len af de indtægter, som kommer fra råstofaktiviteter.

Det betyder, at hvis Grønland tjener 1,5 milliarder kroner
årligt på mineprojektet ved Kuannersuit, så vil bloktilskud-
det falde med 750 millioner kroner.

I år sendte Danmark et bloktilskud på 3,9 milliarder kroner
til den grønlandske landskasse.

Og en hurtig omgang testaturregning på lommeregneren
viser, at bloktilskuddet dermed reduceres til 3,15 milliarder
kroner om året, hvis mineprojektet bliver en realitet med
det overskud, som Greenland Minerals regner med at sende

til landskassen.

Det betyder også, at der vil være 750 millioner kroner eks-
tra i landskassen, selv om bloktilskuddet er blevet reduce-
ret.

Med bloktilskuddet på 3,15 milliarder kroner og indtægter-
ne fra mineprojektet på 1,5 milliarder kroner vil beløbet
komme op på 4,65 milliarder kroner i landskassen.
Et beløb, der måske kan hjælpe med at dække en del af de
manglende penge til lufthavnsprojektet.

Kalaallit Airports International har nemlig ansøgt om
muligheden for at kunne låne op mod 900 millioner kroner
til at realisere lufthavnsbyggerierne i Nuuk og Ilulissat.

"Et seriøst skridt mod økonomisk selvstændighed"
Javier L. Arnaut er adjunkt for Institut for Samfund,
Økonomi & Journalistik i Ilisimatusarfik, Grønlands
Universitet. Han mener, at det vil være et seriøst økono-
misk skridt at tage, hvis mineprojektet bliver til noget.

Selvstyrelov om råstoffer:
§ 8. Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstof-
aktiviteter i Grønland, jf. § 7, reduceres statens tilskud til
selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de ind-
tægter, som i det pågældende år ligger over 75 mio. kr.
Kilde: Naalakkersuisut.

- Hvis man ser bort fra miljøvurderingerne, som er kontro-
versielle, og hvis dette projekt opnår udnyttelsestilladelse,
vil det repræsentere landets første seriøse skridt mod øko-
nomisk selvforsyning og blive en legitim geopolitisk aktør
inden for sjældne jordarter og uranudvinding, siger han.

- Man skal overveje, at dette kun er til et enkelt minedrifts-
projekt ud af mange. Det er grunden til, at regeringen over-
vejer at tillade yderligere tilladelser til mineefterforskning
til andre udenlandske virksomheder. Det vil gøre Grønland
blive mere økonomisk selvforsynende, siger Javier L.
Arnaut.
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Innarluutilinnut suliniaqatigiiffik innarluutillit kommu-
nimi ingerlatsinermi unammillernartitaannik najukka-
mi qinikkanut ilisimasaqartitsilernissaq pillugu qaam-
marsaaleruttorpoq.
Kommunini qinikkat kommunip aningaasaataanik agguaa-
leraangamik inunnut innarluutilinnut isumaginninnissartik
puigortarpaat.

Nunarput tamakkerlugu suliniaqatigiiffik Nunatsinni Inuit
Innarluutillit Kattuffiat (NIIK) taama isumaqarpoq.

-Inuttut allatuulli innarluutillit inuuneqarnissaannut ikorfar-
torneqarnissaat, innarluutillit pillugit isumaqatigiissummi
Kalaallit Nunaannilu inatsisit malillugit siunertaavoq. 

Ikorfartorneqarsimanngikkaannilu inuunermi atugassariti-
taasuni qanoq inissisimasoqarnersoq ersertarpoq, NIIK-imi
siulittaasoq Anders Meilvang oqarpoq.

Kommunalbestyrelsimut apriilip ulluisa arfernanni qinersi-
nissamut NIIK anguniagaqarpoq: Tassalu innarluutillit pil-
lugit taakkulu kommunimi ingerlatsinikkut unammillernar-
titaanik qinikkat paasitinneqarnissaat.

Naligiinginnerujussuaq
Atuarfeqarnermut, suliffeqarnermut, ineqarnermut, sunngif-
fimmi soqutigisanut peqqinnissamullu tunngatillugu nali-
giinngittoqarneranik paasititsiniutaasoq 'Give me 5' aqquti-
galugu ilisimasaqarnerulernissaq suliniaqatigiiffiup kissaati-
gaa.

- Atuarfeqarfiit meeqqap immikkut pisariaqartitsisup ikor-
fartornissaanut piareersimanngillat, meeqqallu amerlasuut
atuarfimmiit soraarummeerneq ajorput. Atuarunnaaraannilu
suliffittaarnissaq iluassaaq. Innarluutiliparujussuillu siusina-
arluni soraarnermusiaqalersarput, inuunermilu sinnera ikior-
siissutisiaqartinneqalerlutik, inuiaqatigiinnut iluaqutaanatik
pitsaasumillu inuuneqassanatik, Anders Meilvang nassuiaa-
voq.
Aammattaaq inissianik aserfallassimasunik innarluutilinnul-
lu tulluanngitsunik innarluutillit neqeroorfigitittartut, NIIK
isumaqarpoq.

Innarluutilipparujussuarnut sunngiffimmi susassaqarfiusin-
naaneq ajorpoq, timersortarfinnummi katersortarfiusunullu

isersinnaanissaq ajornakusoorsinnaasarmat.

Isersinnaasimagaannilu issiavimmi kaasuartakkamiissima-
gaanni init angalaarfigiuminaattarput, imaluunniit innarluu-
tilinnit peqataaffigineqarsinnaasunik sammisassaqarneq
ajorpoq.
Minnerunngitsumillu timikkut eqqarsartaatikkullu inuppas-
suit pisariaqartitaminnik neqeroorfigitinneq ajornerat NIIK-
imiit uparuarneqarpoq.

Iliuusissaaleqinerujussuaq
Innarluutillit pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata qulakke-
rinnissinnaannginnera Naalagaaffiit Peqatigiinninngaanniit
siornatigut isornartorsiorneqarnikuuvoq. Ajornartorsiullu
qinikkaninngaaniit ilisimaneqartoq Anders Meilvangip
misigaa.

- Sumiluunniit paasineqartaqaagut ajuusaartoqartaqalunilu.
Amerlanertigulli iliuussissaarutivittoqartarluni. Soorlu iliuu-
seqavittoqanngisaannassasoq. Taamaasillutalu pitsaanerusu-
mik iliuuserineqarsinnaasunik siunnersuutinik tigussaasunik
saqqummiussilluta misilipparput.

Qinikkat qanoq iliorsinnaappat?
-Iliuusissat tigussaasut amerlaqaat. Kommunimullu qinigaa-
gunik innarluutillit atugaannut soqutiginninnerulernissaat
taakkununngalu aaqqiissuteqarnissamut piumasaqarnissaat
aallarniutaalluarsinnaavoq. Iliuuseqarfigiuminartut arlaqar-
put, tamakkiisumilli aaaqiiniarnissaq sulinassaaq.

Ikiortinniarluni allamut nuuttariaqartoq
Tunngavigineqartoq ajungaarmat qanoq iliortoqaraluarpal-
luunniit aaqqiissuteqarnerussasoq, Anders Meilvang oqar-
poq.
- Innarluuteqaraanni innarluutilimmilluunniit qitornaqalersi-
magaanni nunamut allamut nuuttariaqalernermik aalajangii-
soqaraangat nikallunganartittaqaarput. Ingammik Danmark-
imut, tassanimi ikorfartuutaasinnaasut pisariaqartinneqartut
ipput, siulersuisut siulittaasuat oqarpoq nangillunilu:
-Illoqarfeeqqaniit Nuummut aamma nuuttoqartarpoq, pis-
sutsit taamaakkaluartut Nuummi ikorfartorneqarnerusoqar-
sinnaammat sinerissamut sanilliullugu. Tassami inuppassuit
angerlarsimaffitsik ilaatigullu nunagisartik qimattariaqaler-
sarpaat Kalaallit Nunaanni pisariaqartitaraluaminnik ikior-
neqassagunik.

IInnuuppppaassssuuiitt     ppiissaarriiaaqqaarr ttiittaaqqaarr ttuutt
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TELE-POST-ip Coding Class Kalaallit Nunaannut
2020-mi eqquppaa. 
Atuartuutigut digitaliseeriinermik kodiinermillu ilinniarput,
Kangillinnguit Atuarfiannilu iluatsilluartumik ingerlatsine-
rup malittaatut TELE-POST-ip maanna Coding Class
Kalaallit Nunaanni Meeqqat Atuarfiini arlalinni ingerlattus-
sanngorpaa.

TELE-POST Kommune Kujallermik Kujataani Meeqqat
Atuarfiinut Coding Classimik upernaamut tikiusseqataasus-
samut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqaqqammer-
put. Tanja Christensen, Piujuaannartitsinermut siunnersorti
Maniitsumiit ima oqarpoq:

-Coding Classimik ingerlatsinissamik pilersaarutip ineriar-
tornera nuannaarutigeqaara, Kalaallit Nunaannimi meeqqat
inuusuttuaqqallu suli amerlanerit kodiinermik teknologiilu
atorlugu pilersitsisinnaassusermik ilinniarsinnaanngussap-
put. Kinguaariit tulliit silarsuarmut digitaliusumut siunissa-
mi inuuffigisassaminnut piareersimalluarnissaat peqataaffi-
gerusupparput.

Silarsuaq digitaliusoq ineriartorfiujuaannarpoq, kinguaariil-
lu tulliit siornatigumut naleqqiullugu aatsaat taama digitali-
seeriinermik suliaqartigisussaapput. Taamaattumik suli
ukiukitsilluni digitalimik ilisimasaqarnissaq piginnaasaqar-
fiuvoq pingaaruteqalersimasoq. TELE-POST-ip digitalisee-
riineq Kalaallit Nunaannut eqqukkumavaa, taamaattumillu
nalunaarutigaa ilitsersuinermut siunnersorti Martin Aaskov
Olesen atorfinitsinneqartoq. 
Ukiuni sisamani Coding Classimi ilinniartitsinermik misilit-
tagalik, Coding Classillu Danmarkimi pilersaarusiarineqar-
luni ineriartortinneqarneraniilli peqataasimasoq Nunatsinni
Meeqqat Atuarfiini Coding Classip ingerlannissaani ilinni-
artitsisuussaaq.

TELE-POST-ip Kommune Kujalliullu suleqatigiilernerat
alloriarneruvoq siulleq Coding Classip Kujataani atuarfinni
skemamut ilaalersinnissaanut, 2020-milu iluatsitsilluarnerup
kingunerisaanik taamatut ingerlataqarnerup aallarteqqinnis-
saa TELE-POST-ip qilanaaraa.

-Kommune Kujallermi 7. klassimi atuartut kodiinermik ilin-
niartinneqarnissaannut qilanaarpunga, qularutiginngilara
atuartut soqutiginnillutik malinnaajumaartut. Ullumikkumi
meerartagut digitaliusunik atuisorujussuupput. Neriuppunga
atuartunit ilinniartitsisunillu soqutigineqarluarluni tigulluar-
neqarumaartoq pissarsiaqarfiulluarumaartorlu, Kommune
Kujallermi Atuarfeqarnermut Meeqqeriveqarnermut Nutaa-
liornermullu ingerlatsivimmi pisortaagallartoq Ruth
Jakobsen oqarpoq.

Nuannaarutigaarput meeqqat atuarfianni atuartuutitta nutaa-
mik misilitaqarnissaannut TELE-POST-ip Kommunitsinnik
suleqateqarnera. Suleqatigiinnerup ineriartorteqqinneqarluni
siunissami ingerlaqqissinnaanissaa neriuutigaara,
Borgmester Kiista P. Isaksen oqarpoq.

CCooddiinngg    CCllaassss    KKuujjaattaaaannii     
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Handicaporganisation sætter gang i kampagne for at få
lokalpolitikernes øjne op for personer med handicap.

Politikerne glemmer personer med handicap, når de for-
deler pengene fra kommunekasserne.

Det mener handicaporganisationen Nunatsinni Inuit
Innarluutillit Kattuffiat (NIIK), der fungerer som para-
plyorganisation for en række landsdækkende og lokale han-
dicaporganisationer.

- Det er meningen efter både handicapkonventionen og
efter den lovgivning, vi har i Grønland, at man skal forsøge
at støtte op om personer med handicap, så de kan leve et liv
som alle andre. Og vi kan se på stort set alle livets forhold
får man ikke den støtte, man skal have, siger Anders
Meilvang, bestyrelsesformand for NIIK.

Frem til kommunalvalget den 6. april har NIIK derfor en
klar mission: At få lokalpolitikernes øjne op for personer
med handicap og de udfordringer, de møder i det kommu-
nale system.

Ulighed hele vejen rundt
Med kampagnen 'Give me 5' ønsker organisationen at sætte
spot på, at der mangler ligestilling for personer med handi-
cap, når det gælder skole, arbejde, bolig, fritid og sundhed.

- Skolerne er ikke klar til at støtte op om børn med særlige
behov, og mange børn får faktisk ikke en afgangsprøve
efter folkeskolen. Når man så er færdig med skolen, er det
rart at få et arbejde. Men langt de fleste personer med et
handicap placeres på førtidspension og dermed et liv på
overførselsindkomst, hvor man ikke yder noget til samfun-
det og ikke selv får et ordentligt liv, forklarer Anders
Meilvang.

Desuden tilbydes personer med handicap ifølge NIIK ofte
nedslidte boliger, der ikke er indrettet efter det handicap,
man har.

Fritidslivet er for manges vedkommende utilgængeligt,
fordi man ikke kan komme frem til sportshallen eller for-
samlingshuset.

Og kommer man frem, er lokalerne eksempelvis svære at
komme rundt i med en kørestol, eller også mangler der
aktiviteter, som personer med handicap kan deltage i.
Sidst men ikke mindst, peger NIIK på, at mange borgere
ikke får tilbudt den fysiske eller mentale træning, de har
krav på.

Kæmpe magtesløshed
Grønland er tidligere blevet kritiseret af FN for ikke at
sikre rettigheder for personer med handicap. Og Anders
Meilvang oplever da også, at politikerne er klar over pro-
blemet.

- I og for sig bliver vi mødt af utrolig meget forståelse og
også meget dårlig samvittighed mange steder. Men især en
kæmpe magtesløshed. Det er ligesom om, at man aldrig
kommer til at handle. Så det, vi prøver, er at opstille nogle
konkrete forslag til, hvordan man kunne gøre tingene lidt
bedre.

Men hvad kan politikerne så gøre?
- Der er masser af konkrete tiltag. Men det, de først og
fremmest skal gøre, når de bliver valgt ind i kommunalbe-
styrelserne, er, at være opmærksomme på området og stille
krav om, at tingene skal forbedres. Der er masser af
lavthængende frugter, men det er klart, at når hele området
skal løftes, så er det et langt sejt træk.

Må flytte for at få støtte
Udgangspunktet er så dårligt, at det kun kan blive bedre,
siger Anders Meilvang.

- Det, som vi synes, er enormt trist, er faktisk, at hvis man
har et handicap eller har et barn med et handicap, så er der
en del, der vælger at flytte til udlandet. Primært til
Darnmark, hvor man kan få den støtte, man har behov for,
siger han og fortsætter:

- Der er også en flytning fra de mindre kommuner til de
større, fordi man trods alt i Nuuk kan få mere støtte, end
man kan på kysten. Så mange borgere er nødt til at forlade
deres hjem og måske også deres land for at få den hjælp, de
har ret til at få i Grønland.

OOpprrååbb:: MMaannggee    eerr    nnøøddtt    tt ii ll     aatt    ffoorr llaa--
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På et eller andet tidspunkt kommer vi alle i kontakt
med vores ældre borgere, vores pensionister, og ved
selvsyn kan vi observerer under hvilke kummerlige vil-
kår vores ældre borgere lever i.

Kan vi acceptere og være dette bekendt? Er vi blevet for
egocentrisk og ligeglad med vores ældre? 

Dette er ikke generaliserende og kun mit syn baseret på
mine private observationer.

Der bliver gentagne gange talt om de gamle grønlandske
traditioner med et sammenhold og hensyntagen mellem og i
familierne, men i det nuværende Grønland tænkes mere og
mere på én selv, hvormed de gode gamle familiebånd træ-
der i baggrund til fordel for ens egen økonomiske interes-
ser. 

Vores ældre generationer bliver taber i tidens løb ved ”at
blive parkeret” på alderdomshjemmet. Der kommer vi til at
miste båndet til dem vi holder af, hvor vores kære ældre
hensygner i ensomheden og opgivende på livsmod. Vi bør
og kan gøre det bedre for vores ældre borgere, ved at give
dem et bedre liv med mere indhold i deres daglige dag.
Dette kunne vi før i tiden, hvor familien værnede om dem
ved at give dem et gøremål med nogle opgaver, som for-
bedrer deres livsmod og helbred med en betydelig sidege-
vinst for vores yngre generationer ved, at børnene blev pas-
set af bedsteforældrene. Dette har medført en mere trykt
opvækst, mindre ungdoms problemer og desuden kan frigø-
re flere pladser i daginstitutioner! 

Samfundet kunne gøre det før og kan sikkert også i dag,
hvis bare viljen er til stede!

Kommunens socialforvaltning er utrolig selvoptagne og
viste mig mistillid med en arrogance som ikke bør forefin-
des på et offentligt kontor, hvilket jeg selv måtte overvære.
Denne attitude skaber kun problemer for dem selv i deres

servicering af borgere. Det er meget svært at få et kvalifice-
ret svar på et konkret spørgsmål med en direkte afvisning af
et fremlagt dokument. Ved henvendelser via e-mail modta-
ges kun et standartsvar, men ikke et svar på spørgsmålet og
ved andre henvendelser modtages ingen svar -dette er ikke
godt nok og direkte imod god forvaltningsskik! Et smil på
læben og lidt venlighed åbner døren!?!

PPeennssiioonniisstteerrnneess    ssøørrggeell iiggee    
tt ii llvvæærreellssee    sskkaall     ffoorrbbeeddrreess
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Derfor er det en tvingende nødvendighed, at også vores
ældre og pensionister kan henvende sig et trygt sted, hvor
deres henvendelse bliver håndteret på en imødekommende
måde med en stor faglighed. Det ville være passende at
foretage en gennemgående revision af hele socialforvaltnin-
gen med hensyn til ansattes nødvendige faglige kvalifika-
tioner kombineret med oplæring til et væsentlig bedre per-
sonlig adfærd og mere dybde gående service for betjenin-
gen af borgerne, hvilket vi alle, uanset alder har krav på.

Et andet emne, som væsentligt kan forbedre pensionisternes
økonomiske råderum, vil være en revurdering for en
omlægning af nuværende alderspension således, at denne
fritages for en beskatning. Derved forbedres de ældres
rådighedsbeløb og en sandsynlig for mindre flytning til
Danmark. Pensionisterne har et ret til at nyde deres otium
med gode levevilkår og respekt i samfundet efter deres
mange årige aktive gøremål på arbejdsmarkedet med betalt
skat til samfundet. 

Hvis en pensionist, med et godt helbred, ønsker at fortsætte
i et ansættelsesforhold på arbejdspladsen eller tage et arbej-
de, kan dette have en negativ indflydelse for deres alders-
pension. På trods af, at en fysisk aktivitet forbedrer deres
personlige velvære og livsmod, fravælger vores ældre bor-
gere denne supplerende indkomst og det er ærgerligt, at vi
derfor ikke kan gøre brug af deres mange årige erfaringer i
erhvervslivet. 

Hvis ændringerne foretages, medfører disse mange positive
aspekter for begge parter. Vores ældre ”bliver ikke stillet i
et hjørne”, men føler, at samfundet har brug for dem og
desuden kan de vælge om et fortsat ønske at være aktiv
eller gerne vil nyde otiummet.

Vores nye politiker burde indgående se på mulighederne for
gennemførelsen af følgende:
• Alderspensionen fritages for skattetræk.
• Alderspensionens fulde beløb bibeholdes også ved et 

bierhverv.
• De ældre kan bruges i erhvervet med deres kvalificeret og 

faglige viden også til uddannelse af lærlinge.
• Tilskudsordningen (socialtilskud, boligsikring, m.m.) 

reguleres efter husstandens indkomst, ekskl. 
alderspensionen, og bortfalder ved et fastsat max-beløb.

Derved stiger forbruget og omsætningen i butikkerne med
øgede skatteindtægter til følge for kommune & staten.

Dette bliver måske ikke en nul løsning, men en positiv for-
bedring for vores ældre borgere, som kan udmønte sig til et
bedre helbred for dem og en mindre belastning for sund-
hedsvæsenet.

Ikke alle er politiker, embedsmand eller direktør og har en
mulighed for en god opsparing til ens alderdom. Netop der-
for burde vi tage hensyn til de svage i samfundet og ikke
vender hovedet den anden vej! På et eller andet givet tids-
punkt er tiden inde for dig, hvor du bliver pensioneret og
vil du acceptere de nuværende ringe kår vores pensionister
har i dag i din kommende tilværelse som pensionist?
Med venlig hilsen   

Rainer Permien
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