


Politikkerit qulit Inatsisartunut kommunalbestyrelsi-
mullu qinigaasimasut, Sermitsiaq.AG-p naatsorsuisima-
nerata tamanna takutippaa.

Najukkani politikkerit arlallit Inatsisartunut aamma qinigaa-
simammata, kikkut kommunalbestyrelsini assigiinngitsuni
qinigaaffeqassanersut suli aalajangiiffigineqanngilaq.

Suli erseqqissumik paasineqanngitsoq tassaavoq, politikke-
rit marlunnik qinigaaffeqartut kommunalpolitikkimit
sulinngiffeqarnissamik aalajangissanersut, nunamullu
tamarmut politikkikkut suliassat isumagisinnaajumallugit
sinniisussaminnik kommunimi issiatitsissanersut.

Naalakkersuisooqatigiinnissamik isumaqatiginninniarnermi
inuit marlunnik qinigaaffeqartut naalakkersuisunngortinne-
qassappata, sinniisussamik aggersaasoqartariaqassaaq.
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Hvor elevernes karakterer fra yngste- og mellemtrinne-
ne i Narsaq ud af Kommune Kujalleqs folkeskoler var
de bedste, var der ikke de store ændringer i Qaqortoq
og Nanor-talik.

De sidste karakterer i de enkelte fag fra yngste- og mellem-
trinnene i Kommune Kujalleq viser, at nogle skoler havde
klaret sig godt, men at forholdene i nogle af skolerne kunne
forbedres.
For fem år siden fik Narsaq en splinterny skole, og i dag
har lærerne formået at højne karaktererne betragteligt i
kraft af deres gode samarbejde.

-Lærerne har påbegyndt et virkelig godt samarbejde, og på
baggrund af de enkelte elevers status har undervisningsfor-
men, som vi har taget i brug, været én af årsagerne til de
gode resultater, sagde skoleinspektøren Bettina Abelsen
Hansen.

Markant forbedring af karaktererne
I samtlige byer i Kommune Kujalleq er karaktererne i
engelsk i forbindelse med trintestene fortsat på vej op, efter
som alle karaktererne i de to byer Narsaq og Nanortalik for
mellemtrinnene i 2020 gennemsnitligt er steget med 15 % i
forhold til de forrige år. 

Karaktererne for eleverne mellemtrinnet i Qaqortoq fra
2019 til 2020 er stabile. 

Karakterer i dansk
Der har været en stigning af karaktererne i faget dansk i
Narsaq og Nanortalik, hvorimod karaktererne i dansk for
yngste- og mellemtrinnet har dalet.

Mangel på lærere i alle byerne kan have indflydelse på
karaktererne, i Nanortalik er karaktererne i yngstetrinnet
ligeledes berørt af lærermanglen.

- En af årsagerne plejer at være lærermanglen, ikke mindst
på grund af mangel på dansk- og engelsklærere. Der ved
siden af har den nødvendige vikardækning i to år for yng-
stetrinnet haft en større indflydelse på karaktererne i 2020,
sagde skoleinspektøren i Nanortalik Vivi Kleist.

Ikke desto mindre fortsætter man stadig på forbedringer,
efter som man i Nanortalik fokuserer på den enkelte elevs
læringsmål, og på nuværende tidspunkt arbejder man på
forbedringer mellem lærerstaben og forældrene.

Det grønlandske sprog
Selvom der er flest grønlandske lærere i alle byerne, arbej-
der man stadig på at forbedre karaktererne i grønlandskun-
dervisningen. Eleverne fra yngste- og mellemtrinnene i
Narsaq fra 2019 til 2020 er der sket en gennemsnitlig stig-
ning af karaktererne i grønlandsk, hvorimod karaktererne i
Qaqortoq og Nanortalik har været dalende.  Men der er til-
tag i gang, sagde skoleinspektøren.

-Man arbejder for, at man kontinuerligt vil fokusere på
læseøvelser og grammatik, og man har allerede været godt i
gang med at lave handleplaner for de enkelte elever, sagde
skoleinspektøren I Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq Sarah
Rødgaard. 
På nuværende tidspunkt har man i Qaqortoq et samarbejde
med Uddannelsesstyrelsen for at skabe et generelt udvidet
samarbejde med forældrene på skolen som helhed.

EElleevveerrnneess    kkaarraakktteerreerr    ffrraa    yynnggssttee--     oogg    
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Aviâja Lennert fra fåreholderstedet Tasiusaq er glad
for, at Inuit Ataqatigiit har vundet valget.
Omkring 40 kilometer fra Kuannersuit rider Aviâja Lennert
på sin hest og ser til fårene i Tasiusaq.

Hun og hendes mand, Klaus Frederiksen, driver fåreholder-
stedet med omkring 600 får. Det ligger på nordsiden af
Narsaq-halvøen.

Tirsdag nat gik hun i seng med håb om at vågne op til et
valgresultat, som hun håbede på, ville ende i IA's favør.

- Da jeg gik i seng tirsdag aften, tænkte jeg på, hvad jeg
mon vil få i julegave. Det var som at vågne op til juleaf-
tensdag dagen efter.

- Da jeg fandt ud af, at Inuit Ataqatigiit havde vundet,
begyndte jeg at græde af glæde og lettelse, siger hun til
KNR.

Bekymring om Kuannersuit
Hun og hendes familie har nemlig været bekymrede for,
om det meget omdiskuterede mineprojektet ved Kuanner-
suit vil gå i gang. Selskabet Greenland Minerals vil nemlig
gerne udvinde sjældne jordarter, og med de sjældne jordar-
ter følger uran med som biprodukt.

Det projekt er Aviâja Lennert og hendes familie meget
imod. De er bange for, at minen vil sprede støv over deres
fåreholdersted. De er også bange for, at havvandet vil blive
forurenet af mineaffaldet.

Greenland Minerals vil nemlig også gerne udlede vand fra
minen ved Nordre Sermilik, som er fjorden, hvor familiens
fåreholdersted ligger.

Men med sejren til Inuit Ataqatigiit bliver der nu sat en
stopper for mineprojektet. IA har nemlig under hele deres
valgkamp sagt, at Kuannersuiut ikke bliver til noget, hvis
IA bliver det største parti efter valget.

Om Inuit Ataqatigiit kan få et flertal med Naleraq, som
også er modstander af mineprojektet ved Kuannersuit, bli-
ver det næste store spørgsmål i koalitionsforhandlingerne.
Men indtil videre er Aviâja Lennert fortrøstningsfuld.

Børnene er også glade
Hun var heller ikke i tvivl om, hvilket parti hun ville stem-
me på. Og det var IA.

Hun håber nemlig, at hendes tre børn vil føre fåreholder-
stedet videre, når de er klar til det.

Aviâja Lennert og hendes mand har tre børn på 21, 19 og
12 år.

- De to ældste vil gerne føre fåreholderstedet videre, mens
den yngste vil gerne være dyrlæge. De blev også alle meget
glade, da de hørte valgresultatet. Det var i hvert fald meget
rørende at se mine børn være så glade.

- En af børnene sagde: ”Dejligt, nu kan vi blive boende
her.”
- Det var opsigtsvækkende for mig at høre, hvor meget
mineprojektet også har fyldt hos børnene.

Ny borgmester giver håb
Ved siden af sit fåreavlererhverv underviser Aviâja Lennert
på skolen i Qassiarsuk.

Derudover har hun en selvstændig turistvirksomhed, hvor
hun tilbyder turister at opleve livet som fåreavler i Syd-
grønland. Den 3. marts blev hun også uddannet som servi-
ceøkonom gennem Campus Kujalleq.

Inuit Ataqatigiit fik flest stemmer til Inatsisartut-valget,
hvor partiet fik 9.912 stemmer.

Til kommunalvalget i Kommune Kujalleq fik partiet også
vippet Siumut af borgmesterposten.

Stine Egede fra Inuit Ataqatigiit fik nemlig flest stemmer i
kommunen. Hun gik blandt andet til valg på at udvikle
landbrugserhvervet i Sydgrønland, og det har Aviâja
Lennert bidt særlig mærke til.

- Jeg er glad for, at der bliver en ændring i kommunalbesty-
relsen. Jeg forestiller mig også, at der vil være nye mulig-
heder inden for mit erhverv som fåreavler og selvstændig
turistoperatør, siger hun.
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Kalaallit Airports Domesticip Qaqortumi mittarfiliorlu-
nilu mittarfiup illutassaanik sanaartornissamut neqe-
roorutigineqarsimasut tamaasa misissoreersimavai,
maannalu Naalakkersuisunngortitsisoqarnissaa utaqqi-
innalersimallugu.

Kalaallit Airports Domesticimi naalakkersuisooqatigiinnis-
samut isumaqatiginninniarnerup naammassineqarnissaa
utaqqimaarneqarpoq, kujataani mittarfiliornissaq pillugu
Naalakkersuisunik nutaanik oqaloqateqarniarluni.

Mittarfinnik ingerlatseqatigiiffimmi pisortap Jens Laurid-
senip Sermitsiaq.AG-mut ilisimatitsissutigaa, Qaqortumi
mittarfiliornissamut mittarfiullu illutassaanik assigiingitsu-
nik sanaartornissamut sanasussatut piukkunneqarsimasunit
neqeroorutaasunik tamanik martsip aqqaneq-aappaanili
misissuereersimallutik.

Neqeroorutit misissorneqarsimasut
- Neqeroortitsinitsinni piumasaqaatinik assigiinngitsunik
neqeroorutit naammassinnissimanersut misissorsimavavut.

Assersuutigalugu pisariaqartinneqartumik qularnaveeqqu-
siisoqarnissamik piumasaqaateqarsimanerput tassani pineq-
arsinnaavoq, Jens Lauridsen nassuiaavoq.

-Ingerlatseqatigiiffinnik arlaannaannilluunniit oqaloqateqar-
simanngilagut. Maannalu marloriarluta neqeroortitsinitsinni
angusat piginnittutsinnut, Naalakkersuisunut nutaanut
saqqummiunnissaat utaqqiinnalerparput, Jens Lauridsen
neqeroorutigineqartunut atatillugu akigitinneaqarniartunik
saqqummiusserusunngitsoq nassuiaavoq.

Neqeroorutigineqarsimasut ataasiakkaarlugit nalilersorsima-
vavut, mittarfinnillu ingerlatseqatigiiffiup uuttuutissatutut
saqqummiussimasai assigiinngitsut tunngavigalugit sana-
artortussanik toqqaasimalluta, tassa piginnittut suli sanaar-
tortitserusuppata Kalaallit Airportsip sanasut kikkut suliak-
kinneqassanersut tunngaviatigut aalajangereersimavai.

Sanasoq ataaseq peqataajunnaarsimasoq
Neqeroortitsinermi angusat pissanngatigineqarput, tassa
Qaqortumi mittarfiliornissamut mittarfinnut inatsit malillu-

gu aningaasat immikkoortin-
neqarsimasut iluini akigitin-
neqarniartut naammannissaat
ilimanarpallaanngimmat.

Sanasup ataatsip mittarfilior-
nissamut neqeroorummik kin-
gusinnerpaamik martsip
aqqaneq-aappaani tunniussi-
nissaq naammassisinnaasi-
mannginnamiut neqeroorum-
minik tunniussisinnaasiman-
ngilaq. 

Kalaallit Aiportsimit inger-
latseqatigiiffik sorleq pineqar-
nersoq maannakkorpiaq ilisi-
matitsissutigineqarusunngi-
laq, piginnittut ilisimateqqar-
neqarnissaat pillugu isumaq-
artoqarmat.
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Det er tilfældigt, at der har været tre sikkerhedslandin-
ger på tre måneder, siger direktør for Air Greenland,
Jacob Nitter Sørensen.

For tredje gang på tre måneder måtte et Dash 8 fly foreta-
ge en sikkerhedslanding.

Flyet skulle fra Kulusuk til Nuuk, men måtte kort tid efter
afgang vende om, da et såkaldt back-up-system ved en fejl
udløste en alarm.

To lignende episoder skete henholdsvis den 10. februar og
den 2. april.

Men de tre sikkerhedslandinger har ikke noget med hinan-
den at gøre, fastslår direktør for Air Greenland, Jacob
Nitter Sørensen.

- Det, at vi oplever tre hændelser på tre måneder, er en af
de her statistiske sandsynligheder, der bare engang imellem
opstår. Hvis man kigger i det lange løb - vi har fløjet Dash
8 i 11 år nu - så har der været ganske få sikkerhedslandin-
ger med Dash 8 i forhold til det, vi har oplevet tidligere,
siger han og fortsætter:

- Så det, at vi ser tre nu, er i bund og grund lidt en tilfæl-
dighed, men selvfølgelig kan jeg godt forstå, at det skaber
noget utryghed hos passagererne.

Samme fly, forskellige systemer
Sikkerhedslandingen den 2. april og sikkerhedslandingen i
går var med det samme fly.

Men Air Greenlands direktør holder fast i, at der derudover
ikke er en sammenhæng.

- Hvis man skal sammenligne med en båd, så kan du sige,
at den ene dag er det måske generatoren, der går i stykker,
og den næste dag er det måske kortplotteren, der går i styk-
ker.

- Og det er jo to vidt forskellige ting, men stadigvæk noget,
der er sket på den samme båd. Derfor kan jeg sige, at der
ingen sammenhæng er. Det er to vidt forskellige systemer,
som har fejlet, siger han.

Ingen grund til frygt
Ifølge Jacob Nitter Sørensen er der ingen grund til at være
bange for at flyve med Dash 8.

- Dels er flyvning som transport rigtig, rigtig sikkert. Dash
8 er en rigtig robust flyver, som er meget velegnet til at
flyve i Grønland. Vores mekanikere er rigtig dygtige, og vi
har nogle super gode piloter. Så dét, at der bliver foretaget
sikkerhedslandinger er egentlig bare et udtryk for, hvor sik-
kert det er. Så jeg vil sige til vores passagerer, at de trygt
kan sætte sig op i de røde fly, siger Jacob Nitter Sørensen.
Han forklarer, at det system, der gik i stykker på flyet i går,
nu bliver skiftet.

Derudover tager Air Greenland en dialog med flyets fabri-
kant og med myndighederne for at finde ud af, om der var
tale om en enkeltstående hændelse.

- Så gør vi også altid det, at vi tjekker alle de andre fly for
at se, om der skulle være problemer med de tilsvarende
systemer på dem. Det er den proces, der går i gang nu for at
se, om der skal gøres yderligere tiltag, siger Air Green-
lands direktør, Jacob Nitter Sørensen.

AAiirr     GGrreeeennllaanndd::
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Kommune Kujallermi meeqqat atuarfiini nukarlerni
akullernilu alloriarnermi angusat Narsami pitsaaner-
paasut, Qaqortumi Nanortalimmilu allannguuteqarpal-
laanngillat.

Kommune Kujallermi meeqqat atuarfiini nukarlerni akuller-
nilu atuartitsissutini ataasiakkaani angusat kingulliit erser-
sippaat, atuarfiit ilaat angusaqarluartut aammali pitsanngor-
sagassaqartoq.

Narsami ukiut tallimat matuma siorna nutaarluinnarmik
atuarfittaarput, ullumikkullu ilinniartitsisut suleqatigiilluar-
nermikkut atuartut angusaat qaffariangaatsiartissimavaat.
-Ilinniartitsisut suleqatigiilluartorujussuanngorsimapput,
taamatullu atuartut ataasiakkaat killiffiat aallaavigalugu atu-
artitsineq atuligarput angusatsinnut pitsaasumut peqqutaaq-
qataavoq, Narsap Atuarfiata pisortaa Bettina Abelsen
Hansen oqarpoq.

Angusat qaffariangaatsiarput
Kommune Kujallermi illoqarfinni tamani alloriarnermi
tuluttut angusat qaffakkiarrtornerat kigaallanngilaq, tassami
illoqarfinni marlunni, tassa Narsami Nanortalimmilu, angu-
sat ukiunut siuliinut sanilliullugit akullerni atuartut aggua-
qatigiissillugit 2020-mi tamarmik 15 %-inik qaffariaateqar-
simapput.

Qaqortumi akullerni atuartut agguaqatigiissillugu 2019-
imiit 2020-mut tuluttut angusaat aalaakkaavoq. 

Qallunaatut angusaat
Narsami Nanortalimmilu qallunaatut angusat qaffariaateq-
arput, Qaqortumi nukarlerni akullernilu qallunaatut angusat
appariaateqarlutik.

Illoqarfinni tamani ilinniartitsisussaaleqineq angusanik sun-
niuteqarsinnaasarpoq, Nanortalimmi nukarlerni angusat
aamma ilinniartitsisussaaleqinermik peqquteqarput.

- Peqqutit pingaarnersaasa ilagisarpaat ilinniartitsisussaale-
qineq, pingaarnertut qallunaatut tuluttullu atuartitsisisinnaa-
sunik amigaateqartarneq. Taassumap saniatigut nukarlerni
ukiut marluk vikarimik atuisariaqarsimaneq angusanut
2020-mi kalluaanngaatsiarsimavoq, taama oqarpoq Vivi
Kleist Nanortallip atuarfiani pisortaq.

Pitsanngorsaanerilli ingerlapput, Nanortalimmimi atuartup
angusatigut ilikkagassai qitiutillugit ilinniartitsisut anga-
joqqaallu akornanni pitsanngorsaaneq maanna ingerlavoq.

Kalaallisut oqaatsivut
Kujataani illoqarfinni tamani ilinniartitsisut kalaallisut oqa-
luttut amerlanerugaluartut kalaallisut atuartitsinermi angu-
sat suli pitsanngorsarneqarput. Narsami nukarlerni akuller-
nilu atuartut 2019-imiit 2020-mut agguaqatigiissillugu kala-
allisut angusaat qaffariaateqarput, Qaqortumi Nanortalim-
milu angusat appariaateqartut. Tamannali sulissutigineqar-
toq atuarfimmi pisortaq oqarpoq.

-Atuffarissarneq aamma oqaasilerineq qitiusumik ataavartu-
millu ingerlanneqarnissaat sulissutigineqassaaq, atuartullu
ataasiakkaat immikkut pilersaarusiorfigineqartarneri sulis-
sutigineqangaatsiarlutik ingerlareerput, taama oqarpoq 
Qaqortumi Tasersuup Atuarfiata pisortaa Sarah Rødgaard. 
Qaqortumi atuarfik tamaat isigalugu angajoqqaannik sule-
qatiginninneq annertusarniarlugu maanna Ilinniartitaaner-
mut Aqutsisoqarfik peqatigalugu suliniutit ingerlanneqar-
put.

NNuukkaarr lleerrnnii     aakkuull lleerrnnii lluu    aattuuaarr ttuutt    aall lloorriiaarrnneerr--
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Inuit Ataqatigiit qinersinermi ajugaanerat Aviâja
Lennertip savaateqarfimmit Tasiusameersup nuannaa-
rutigaa.
Aviâja Lennert Kuannersuarnit 40 kilometerit missaannik
ungasitsigisumi hiisterluni Tasiusami savat alakkarterpai.
Taassuma uini Klaus Frederiksen peqatigalugu savaateqar-
fitsik 600-t missaannik savaqartoq ingerlataraa. Taanna
Narsap qeqertaasaata avannarpasissortaaniippoq.

Aviâja qinersineq neriuuteqarnermisulli inerneqarumaartoq
neriuutigalugu marlunngormat unnukkut innarpoq.

- Ippassaq ullaakkut iterama soorlu juulliaqqatut illuni,
poortugarsiassaq suussavamita. Innarama taamatut eqqar-
sarpunga, aqagu ullaakkut juulliaraq poortugarsiassara
suussavamita taamatut takorloorlugu.

- Ullaakkut iterama paasillugu IA ajugaasoq soorunalimi
qissasiinnarpunga annakkuummingaarama.

Kuannersuit ernumassutiginerat
Taassumami ilaquttanilu Kuannersuarni aatsitassarsiornerup
aallartinnissaa ernumassutigisimavaat. Tassanimi aatsitas-
sarsiutileqatigiiffik, Greenland Minerals aatsitassanik qaqu-
tigoortunik uranitalimmillu piiaarusuppoq.

Suliniut taanna Aviâja Lennerthip ilaqutaasalu akerleraat,
tassami aatsitassarsiorfimmit pujoralannik savaateqarfim-
minnukaasoqarnissaa annilaangagaat. Aammattaaq immap
aatsitassarsiorfimmit eqqakkanik sunniivigineqarnissaa
annilaangassutigalugu.

Greenland Mineralsimmi aatsitassarsiorfimmit imeq atorii-
gartik Ikersuarmut savaateqarfiup kangerluaniittumut
aamma aniatittarniarpaa.

Inuit Ataqatigiilli qinigaaneratigut aatsitassarsiornissamut
suliniut maanna qularnarsivoq. IA-mmi suliutip unitsinneq-
arnissaa qineqqusaarutigaa.

Meeqqat aamma nuannaartut
Aviâja Lennertillu partii sorleq qinerniarnerlugu qularutigi-
simanngilaa. Tassa Inuit Ataqatigiit.

Taassuma meeqqani pingasut piareerunik savaateqarfimmik

ingerlatsilernissaat aamma neriuutigaa.

Aviâja Lennert uinilu pingasunik meeraqarput, taakkulu 21-
nik, 19-inik aqqaneq-marlunnillu ukioqarlutik.

- Angajulliit savaatiliorusupput nukarlerlu uumasut nakor-
sanngorniarusuppoq. Aamma meerartagut ippassaq assut
nuannaarrapput paasillugu aatsitassarsiornissaq unissasoq.

Takusinnaallugu meeqqat nuannaartut assut attortinnarpoq.
- Imatut oqalulerlutik: ”Imaallaat tassa maani nunaqaannas-
saagut.”

- Taamatut meeqqanut allaat taama oqaluttut uannut eqqar-
sarnarpoq meeqqanut qanoq sakkortutigisimasoq taamatut
aatsitassarsiornissaq eqqarsaatigalugu.

Borgmesteri nutaaq neriuuteqalersitsisoq
Aviâja Lennert savaateqarnerup saniatigut Qassiarsuup atu-
arfiani atuartitsisarpoq. Tamatumalu saniatigut takornariale-
rinermik suliffeqarfimmik namminersortuulluni takornariat
nunatta kujataani savaateqarfimmik ingerlatsinermik misi-
gisaqarnissaannik neqerooruteqarfigisarpai.

Taannalu Campus Kujalleq aqqutigalugu marsip ulluisa
pingajuanni serviceøkonomitut ilinniakkamik aamma naam-
massisaqarluni.

Inuit Ataqatigiit 9.912-init taaguunneqarlutik Inatsisartunut
qinersinermi ajugaapput. Kommune Kujallermi kommuni-
mut qinersinermi Siumut borgmesteritut atuuffimmit
aamma taarserneqarpoq.

Inuit Ataqatigiinnit Stine Egede kommunimut qinersinermi
taaguunneqarnerpaavoq. Taassuma nunatta kujataani nuna-
lerinermik inuussutissarsiuteqarnerup ineriartortinneqarnis-
saa ilaatigut qineqqusaarutigaa, tamannalu Aviâja
Lennerthip immikkut maluginiarpaa.

- Iluareqaara taamatut allannguisoqarnera, aamma savaateq-
arneq turisteqarnerlu inuussutissarsiutigalugu kommuni tas-
suuna suliniuteqarsinnaanera takorloorpara allanguisoqassa-
soq, periarfissallu ammanerulissallutik.

SSaavvaaaattii ll ll iipp    AAvviiââjjaapp    IIAA--kkkkuutt    aajjuuggaaaanneerraatt
nnuuaannnnaaaarruuttiiggaaaa::

SSoooorr lluu    jjuuuull ll iimmii    iitteerr lluunnii



Isumannaallisaaneq pissutigalugu qaammatini kingul-
lerni mittariaqartarnerit nalaatsorneriinnaasut, Air
Greenlandip pisortaanera Jacob Nitter Sørensen oqar-
poq.

Timmisartumik Dash 8-mik isumannaallisaaneq pissutigalu-
gu qaammatit pingasut ingerlaneranni pingajussaanik mitta-
riaqartoqarpoq.

Timmisartoq Kulusummit Nuummut ingerlaartilluni, timmi-
sartup atortorissaarutaani ajoquteqartoqarnera pissutigalugu
kalerrisaarineq aallartimmat utiinnartariaqarsimavoq.

Pisut assingusut marluk februaarip qulingani apriilillu aap-
paani aamma pipput.

Isumannaallisaanerli pillugu mittaraiqarnerit taakku pinga-
sut imminnut attuumassuteqanngitsut, Air Greenlandip
pisortaata, Jacob Nitter Sørensenip oqaatigaa.

- Qaammatit pingasut ingerlaneranni pisut taakku qaqutik-
kut pisartunut ilagaat. Siornatigut pisimasut isigissagutsigit
- tassami Dash 8-mik ukiuni aqqanilinngortuni angallassini-
kuuvugut - isumannaallisaanikkut mittariaqarnerit ikittuin-
naasimapput. Taamaammat qaammatini kingullerni pisut
nalaatsorneriinnaapput.

- Kisianni ilaasutta ilaanni toqqissisimannginnermik piler-
sitsisinnaanera soorunami paasisinnaavara, Air Greenlandip
pisortaanera Jacob Nitter Sørensen oqarpoq.

Apriilip ulluisa aappaani pisumi ippassarlu pisumi timmi-
sartoq atorneqartoq ataasiuvoq.

Ernumassuteqarnissaq pisariaqanngitsoq
Air Greenlandilli taakku imminnut attuumassuteqanngitsut

attatiinnarpaa.

- Umiatsiamut sanilliussinnaavarput - ullormi ataatsimi sar-
faliuut aserorsinnaavoq ullorlu alla aquutaa aserorluni.
Aserortut assigiinngeqqissaarput, kisianni umiatsiami ataat-
simi aserorput.

- Timmisartumi atortorissaarutit assigiinngilluinnartut mar-
luk ajorsimapput, taamaammat pisut imminnut attuumassu-
teqannginnerat oqaatigisinnaavara, Jacob Nitter Sørensenip
oqarnera naapertorlugu Dash 8-mut ilaanissap ernumassuti-
gineqarnissaa pissutissaqanngilaq.

Taassumalu timmisartumi atortorissaarut ippassaq aserorsi-
masoq maanna taarserneqartoq nassuiaatigaa.

Tamatuma saniatigut Air Greenlandip timmisartumik nioq-
qutissiortoq oqartussaasullu tamanna atasiaannartumik
pisuunersoq paasiniarlugu oqaloqatigai.

- Timmisartorneq naviananngilluinnarpoq. Dash 8-eq qajan-
naatsorujussuuvoq Kalaallit Nunannullu naleqqulluinnarlu-
ni. Timmisartutsinnik iluarsaasartugut timmisartortartullu
pikkorilluinnarput. Isumannaallisaanikkut mittariaqartarne-
rat aamma timmisartornerup qajannaatsuuneranut takussu-
tissaavoq, taamaammat timmisartunut ilaasorisartakkavut
toqqissillutik angalasinnaasut oqaatigerusuppara, Air
Greenlandip pisortaa, Jacob Nitter Sørensen oqarpoq nan-
gillunilu:

- Pisarneq malillugu timmisartut allat assinganik ajoquteq-
arnersut misissorpavut, taamaasillutalu allamik iliornissaq
pisariaqassanersoq paasissallugu, Jacob Nitter Sørensen
oqarpoq.

AAiirr     GGrreeeennllaanndd::

II llaaaassuuvvuutt    ttooqqqqiissssii ll lluuttiikk    DDaasshh    
88--mmiikk    aannggaallaassiinnnnaaaappppuutt





Efter næsten 25 år, hvor vi flyttede fra Nuuk til Qaqor-
toq, må det erkendes, at lyset endnu ikke er blevet
tændt i fremtidens tunnel, hvor mørke skyer stadig
trækker forbi i hele Kommune Kujalleq, især efter sam-
menlægninger af tre kommuner i 2009. 

Byerne og bygderne har det svært, hvor udviklingen tende-
rer mere til en afvikling med fraflytningerne af veluddanne-
de familier, som efterlyser bedre muligheder for dem selv
og for give børnene en væsentlig bedre lærdom i fremtiden.
Kommunen har det svært ved at tiltrække nye veluddanne-
de personer, hvor nogle igen, efter et kort ”ophold”, flytter
fra byen på grund af manglende boliger eller for andre årsa-
ger. 

Det er desværre en ondt cirkel kommunen selv har manøv-
reret sig i, idet de ansvarlige politikker formodede ikke at
være mere observans for en fremtidsorienteret udvikling af
vores kommune, men i højeste grad har promoveret sig
selv. 

Fremtiden må nu vise om og hvornår en tvingende, men
nødvendig udvikling af vores kommune bliver gennemført
således, at fraflytninger bliver til tilflytninger med en gene-
rel forbedring af kommunens infrastruktur. 

Vi må knytte vores lid og håb til vores kommende nye
kommunalpolitikker, som skal gøre sig fortjent til opgaven
for en decideret forbedring i kommunen, som såvel i byerne
og bygderne, hvilket blev lovet deres respektive vælgere.

En intensivering af deres arbejdsindsats er desuden et krav
mod at stoppe udsultningen af erhvervslivet fra udenbys
aktører, til blive en aktiv medspiller for erhvervet, som vil
medfører en forbedring i hele kommunen.

Kommunen har det svært med økonomien, som delvis er
selvforskyldt af kommunens ledelse, ved ikke anvende de
afsatte økonomiske midler til gavn for borgere og til udvik-
lingen af kommunen, men blev misbrugt til gentagne
arbejdsrelaterede interne konflikter og andre uhensigtsmæs-
sige beslutninger hos Kommune Kujalleq.

Desværre må erkendes, at den ”gode skole” ikke har formå-
et at hæve det faglige niveau i folkeskolen og har spillet
fallit -efter min mening. 

Fallit på bekostning af skolens elever, som må bære det
tunge arv for manglende boglige færdigheder til en videre-
gående uddannelse. Manglende sprogfærdigheder, samt et
lavt niveau i de almindelige basisfag, bliver til en hæmsko i
deres kommende forløb i uddannelsen både i Grønland som
såvel udenfor Grønland, hvor allerede den manglende viden
bliver synligt i efterskolen.

Folkeskolen har ikke formået at opbygge et solidt funda-
ment for eleverne og er for mange derved blevet til en
uovervindelig barriere i en videregående uddannelse. Nogle
af dem går i stå og kommer ikke videre  med deres liv, hvor
vi senere, inden vi mister dem endeligt, forsøger at stimule-
rer og vækker på ny deres interesser for en uddannelse med
en forventet bedre tilværelse efter uddannelsen.

HHvvaadd    bbyyddeerr    ffrreemmttiiddeenn    ii
KKoommmmuunnee    KKuujjaall lleeqq    --     hhaarr    vvii
eenn    ffrreemmttiidd??



Det er en skræmmende fremtid, som byder sig for vores
yngre generationer, hvor i dag arbejdspladserne efterspørger
for faguddannede medarbejdere, som desværre må hentes
udefra.

Skolens svage elever har det aldeles svært med skiftende og
til tiderne fraværende speciallærer, hvor deres interesse kan
være på et meget lille sted, hvilket jeg selv er vidner til! 

En manglende respekt for denne gruppe af eleverne er
usympatisk både i og udenfor skolen, som i forvejen har det
aldeles svært i deres liv. Vi burde tilbyder dem redskaber
for en forbedret tilværelse efter endt skolegang, som kan
være til gavn for både dem og for samfundet med hensyn
til deres eventuelle specielle kompetencer. Dette kunne
blive til en gensidigt god løsning, hvor personen vil føle sig
værdsat af samfundet med en forbedret  livsglæde.

Ved et tilbageblik i tiden var Tasersuup Atuarfia en gang
den mest ambitiøse skole i Grønland med et fagligt højt
niveau i de fleste af fagene, hvor gode personlig engagere-
de faglærer kunne lære fra sig og give eleverne den viden
de kunne bygge på i deres efterfølgende uddannelser.

Hvorfor kan vi ikke gøre i dag? Er ambitionerne ikke til
stede? 

Hvor er lærernes engagement med en god faglighed for
fange elevernes interesse i undervisningen?

Før i tiden blev båret lærernes engagementet i form af en
personlig tilfredsstillelse med en ambition for fremme ele-
vernes udvikling, ved at give dem lidt mere, af den mæng-
de af lærdommen de har krav på. 

Disse elementære krav bliver ikke indfriet af nutidens fol-
keskole -hvordan vil skoleledelsen honorere deres forpligti-
gelserne? Folkeskolen har en forpligtelse ved at give ele-
verne den lærdom de har krav på!

Hvis vi skal have ”gang i hjulene” og vil accelerer frem-
skridtet og udviklingen af samfundet, skal de faglige ni-
veauer i folkeskolen hæves markant til et højre niveau såle-
des, at skolens afgangseleverne får acceptable og gode mu-

ligheder efter endt skolegang og kan gennemføre en videre-
gående uddannelse.

Det er netop vores næste generationer vi skal tænke på,
hvor vi skal bidrage med en forbedring af de mest elemen-
tære og nødvendige forudsætninger for en uddannelse og
med mulighederne for praktikpladser.

En god folkeskole, gode uddannelser knyttet til en
erhvervsudvikling bliver til en bedre fremtid for alle i vores
kommune.

M.v.h.  Rainer Permien

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

ApS



Kalaallit Airports Domestic har været alle tilbuddene
igennem, der blev indleveret vedrørende byggeriet af en
landingsbane samt bygninger til den regionale lufthavn i
Qaqortoq, og nu afventer man blot på, at der bliver
dannet et Naalakkersuisut.

I Kalaallit Airports Domestic afventer man koalitionsfor-
handlingerne, så man kan komme i dialog med det nye

Naalakkersuisut om sydlufthavnens fremtid.

Lufthavnsselskabets direktør Jens Lauridsen oplyser til
Sermitsiaq.AG, at man siden 12. marts har set alle tilbud
igennem, som de har modtaget fra de prækvalificerede
entreprenører, der ville byde på anlæggelsen af landingsba-
nerne og de forskellige bygninger i tilknytning til luft-
havnsprojektet i Qaqortoq.

Tilbud gennemgået
- Vi har gennemgået tilbuddene for at finde ud af, om de
lever op til de forskellige krav, som vi har stillet i udbuds-
materialet. Det kan eksempelvis være, at de nødvendige
garantier er stillet, forklarer Jens Lauridsen.

-Vi har ikke været i dialog med nogen af selskaberne. Nu
afventer vi, at vi kan præsentere resultatet af de to udbuds-
runder for vore ejere, det nye Naalakkersuisut, forklarer
Jens Lauridsen, der ikke vil afsløre noget som helst om pri-
serne i forbindelserne med de indkomne tilbud.

Hvert enkelt tilbud er blevet evalueret og tildelt en score ud
fra forskellige parametre, som lufthavnsselskabet har ud-
stukket, og dermed har Kalaallit Airports i princippet allere-
de buddet på, hvem eller hvilke entreprenører, der skal have
opgaven, hvis ejerne fortsat ønsker at man vil gå den vej.

Entreprenør sprunget fra
Resultatet af udbudsrunden er imødeset med spænding, idet
prisen med stor sandsynlighed ikke kan holdes inden for
den ramme, som lufthavnsloven i sin tid afsatte til projektet
i Qaqortoq.

Det er i øvrigt en kendsgerning, at et entreprenørselskab
slet ikke indleverede et bud på landingsbane-delen inden
tidsfristen den 12. marts. Kalaallit Airports ønsker ikke at
oplyse, hvilket selskab der er tale om på nuværende tids-
punkt, da holdningen er, at ejeren skal informeres først.

KKaallaaaall ll ii tt     AAiirrppoorr tt ::

VVii     eerr    kkllaarr

- elteknik for fremtiden
- Siunissami innaallagisserineq

El-installationer
Industri-installationer
Service
Skibs-installationer
Data-installationer
Kommunikation
Antenneanlæg
Elevatorer
Belysningsteknik

Sikringsanlæg
Patient- og nødkald
Brandalarm anlæg
Maskinelektro
Termografering
Hvidevarer
Storkøkkener
Døgnvagt
El butik

Stort udvalg i lamper og hårdehvidevarer

Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit
nillataartitsiviit allallu
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qaqortoq@arssarnerit.gl
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