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2020-mi persuttaasimanermik nalunaarutiginnissimanerit kinguaassiuutitigullu innarliisimanermik nalunaarutiginnissimanerit ukiup aappassaata ingerlanerani
amerleriangaatsiarsimasut, Kalaallit Nunaanni Politiit
ukiumoortumik nalunaarusiaanni atuarneqarsinnaavoq.
- Pinerluuteqartarnerit nunami inuttut ajornartorsiuteqarnermut attuumassuteqartut amerliartuinnarnerat ernumanarluinnarpoq, politimesteri Bjørn Bay Kalaallit Nunaanni
Politiit 2020-mi ukiumoortumik nalunaarusiaanni allappoq.
Politimesterip ernumassuteqarneranut tunngaviuvoq, persuttaasoqarsimaneranik kinguaassiuutitigullu innarliisoqarsimaneranik nalunaarutiginnittarnerit 2020-mi amerleriangaatsiarsimanerat.
Persuttaasimasut ukiut marluk ingerlaneranni marloriaatinngorsimasut 2020-mi persuttaasoqarsimaneranik nalunaarutiginninnerit 1.394-iusut ukiup siulianut sanilliullugu
49 procentimik amerleriarsimanerannut takussutissaavoq.
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Det vil partierne med Kuannersuit

Tre partier er for, et parti vil have en folkeafstemning,
og tre er imod mineprojektet ved Kuannersuit.
Ved sidste uges direkte vælgermøde i Qaqortoq på KNRTV, blev partierne bedt om at tage stilling til mineprojektet
ved Kuannersuit. Det skulle kandidater til Inatsisartut-valget tage stilling til.
Det omstridte mineprojekt ved Narsaq er en af grundene til,
at vi skal til Inatsisartut-valg 6. april.
Demokraterne forlod nemlig koalitionen med Siumut og
Nunatta Qitornai på grund af uenigheder om mineprojektet,
og det bragte naalakkersuisut i mindretal. I sidste ende
betød det, at der blev udskrevet valg.
Demokraterne mente, at
Siumut havde skiftet
kurs i forhold til mineprojektet. Først fordi
Siumut ville udskyde de
meget omtalte borgermøder i Sydgrønland,
hvor mineprojektet lige
nu er i offentlig høring.
Men Demokraterne
smækkede også med
døren til koalitionen,
fordi Siumuts næstformand Vivian Motzfeldt
sagde, at man bør kigge
på alternative løsninger
for minens affald.
Affaldet fra minen indeholder uran som biprodukt. Det skal opbevares
i deporter i Taseq-søen,
og modstandere af pro-

jektet frygter, at depoterne vil briste med stor forurening til
følge.
Demokraatit: Historisk mulighed
Demokraterne holdning til projektet er ikke ændret, siden
de forlod koaltionen: Partiet vil altså gerne have gang i
mineprojektet, der indeholder sjældne jordarter, som bruges
i blandt andet mobiltelefoner, batterier til elbiler og vindmøller.
For Demokraatit er mineprojektet den direkte vej til at tjene
penge til landskassen.
Hvis mineprojektet bliver til virkelighed, og det australske
selskab Greenland Minerals begynder at udvinde sjældne

jordarter og uran, vil der ifølge selskabet selv, ryge 1,5 milliarder kroner i landskassen hvert år i 37 år, som Greenland
Minerals vurderer, at projektet vil vare.

ningen, så kan det få negative følger for lokalbefolkningen,
Bentiaraq Ottosen.
Naleraq: Sælg vand i stedet for uran.

- Vi har en historisk stor mulighed her i Sydgrønland - ikke
kun for borgerne i Narsaq - men for alle grønlændere er det
den største mulighed. Derfor bør vi behandle det med
omhu, siger Demokraatits Nivi Olsen, der stiller op til
Intsisartutvalget.
Demokraatits tidligere koalitionspartner, Siumut, har også
samme holdning til projektet. Det kan komme i gang, hvis
det følger Selvstyrets råstoflov, og hvis det ikke har konsekvenser for folks sundhed og miljøet.
- Råstofloven, påvirkningen af miljø, natur og sundheden
skal sikres først inden en afgørelse, siger den tidligere formand for Siumut, Kim Kielsen.
Også Nunatta Qitornai med Vittus Qujaukitsoq i spidsen, er
for projektet.
- Vi siger ja, hvis det opfylder kravene til sundheden, miljøet, lovgivningen og sikkerheden, siger Vittus Qujaukitsoq.
Atassut: Sydgrønland må stemme om det
Atassut mener som det eneste parti, at det er op til folk i
Sydgrønland, om der skal være en mine eller ej ved
Kuannersuit.
Kuannersuit ligger cirka syv kilometer fra Narsaq, og området bliver også kaldt for Grønlands spisekammer på grund
af landbrug, fårehold og slagteri.
- Vores budskab fra Atassut er, at der må være en afstemning. Sydgrønlænderne må stemme om det af hensyn til en
tryg udvikling, siger Bentiaraq Ottosen fra Atassut.
Hvorfor er det sydgrønlænderne, som skal stemme om
Kuannersuit?
- Vi bør tage hensyn til beboerne i lokalområdet. Hvis
beboerne i Qaanaaq stemmer og ikke har viden ved afstem-

Inuit Ataqatigiit går til valg på, at projekterne på Kuannersuit stoppes.
- At stemme på Inuit Ataqatigiit er at stemme for, at råstofprojektet på Kuannersuit stoppes, siger Kalistat Lund.
Naleraq er også modstander af mineprojektet. Naleraq vil
hellere sælge vand:
- Jeg kan sige, at vand er Grønlands rigdom. Vi har mange
elve, og vi har Indlandsisen, siger Aputsiaq Semionsen.
Samarbejdspartiet mener også, at tiden ikke er inde til et
mineprojekt i Sydgrønland.
- Vi ved ikke nok, lad os stille det i bero indtil videre, siger
Kim Lyberth fra Samarbejdspartiet.
Projektet er i offentlig høring lige nu – der er derfor ingen,
der endnu ved, om Greenland Minerals overhovedet får tilladelse til at udvinde sjældne jordarter i Kuannersuit.
Det bliver blandt andet det nye Naalakkersuisut, som skal
tage en stilling til, om Greenland Minerals skal få en udnyttelsestilladelse.
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SIP Qaqor toq: Oqallinner mi
s u l i s u t a l l at at u g a at
puiguunnar neqar put

Qaqortumi SIK-p immikkoortortaqarfiani siulittaasoq
isumaqarpoq meeqqerivinni perorsaasut oqallisigineqarneranni sulisut pingaaruteqarluinnartut puigorneqartut. Sulisut perorsaasutuunngitsoq, isumaginninnermili
allamik ilinniagaqarsimasut meeqqerivinni oqimaatsunik aamma kivitaqartartut, oqariartuutigineqarpoq.
Meeqqerivinni atukkat aaqqitassatut eqqartorneqartillugit,
sulisut isumaginninnermi, ikiortitulluunniit ilinniarsimasut
aammalu ilinniagaqanngitsut atugaat aamma eqqartorneqartariaqarput.
SIK-p Qaqortumi immikkoortortaqarfia, QSIP taama nalunaarpoq.
Misissuinerup 2019-imi saqqummiunneqartup takutippaa
meeqqerivinni sulisut affaat ilinniagaqanngitsuusut, tallimararterutaat perorsaasuupput, pingajorarterutaallu ikiortitut
isumaginninnerulluunniit iluani allatut ilinniagaqarlutik.
- Socialassistentit, socialhjælperit allallu inulerinermik ilinniagallit sulipput, taakkulu perorsaasutut ilinniarsimasut
inimi sulinissaraluanni sulilluartut suusupaginagit aamma
atukkamikkut annertuumik sullinneqartariaqarput, taakkoqanngippammi meeqqeriviit ullumikkut ammanavianngikkaluarput, taamaattumik suleqatigiissuteqarnissaq pinngitsoorsinnaanngilarput, QSIP-mi siulittaasoq, Jakob G. Motzfeldt
tusagassiorfinnut nalunaaruteqarluni allappoq.

Ukkatarinninnissaq pisariaqarluinnartoq
NPK aamma IMAK ataatsimoorullugu nalunaarutiminni
erseqqissarpaa perorsaasut ukkatarineqarnerusariaqartut,
meeqqat meeqqerivinni atuarfinnilu ineriartornerat qaffasissumik pitsaassuseqassappat QSIP-p siulittaasuata oqaatigaa meeqqerivinni sulisut tamarmik eqqumaffigineqartariaqartut. Perorsaasut atugaasa pitsaanerulersinneriinnai
sulisut allat atugaannut pitsaanerulersitsiinnarnavianngitsoq.
- Ullumikkut nunatta pisariaqartinnerpaavaa kikkut tamarmik siunissaq isigalugu suleqatigiinnissaat, kommuuniugutta, kattuffiugutta allatigulluunniit suliniaqatigiiffiugutta,
aatsaammi taamaaliorutta angusassaq annerpaaq angusinnaavarput, oqarpoq.
Ilinniartitaanikkut kinguussaaneq
Naalakkersuisut ulluunerani paaqqinniffinni sulisunut iliuusissatut periusissiaanni 2019-imi saqqummersumi atuarneqarsinnaavoq perorsaasutut ilinniarsimasut 90 procentii,
ikiortitullu allamilluunniit ilinniagallit 88 procentii ilinniaqqinnissamik pisariaqartitsillutik namminneq naliliisimasut.
Taama naliliineq MIO-p "Kalaallit Nunaanni ulluunerani
neqeroorutit"-ni nalunaarusiaannit taperserneqarpoq. MIO-p
ilaatigut innersuussutigaa meeqqerivinni sulisut ilinniaqqinnissaannut kommunit periusissiaqarlutillu pilersaaruteqassasut, sulisoqarnikkut ilinniartitseqqiiuarneq iluatsikkumallugu.

Immikkut
ilisimasalik:Nittar saasseriaaseq
peqquser soor paluttoq
S n e d i g f o r m f o r m a r ke d s f ø r i n g

Greenland Minerals-ip Kujataani Kuannersuarni suliniutaa aviisini quppernerni ilivitsuni ussassaarutit nittartakkanilu takoqqusaarutitut ussassaarutit atorlugit
annertuumik nittarsaanneqarpoq. Suliniuteqarnermi
periuserineqartoq kingulleq tassaavoq immersugassat
atorlugit isumasiuineq, immikkut ilisimasalimmik nittarsaasseriaatsitut peqqusersuutut oqaatigineqartoq.
Greenland Minerals ilaatigut nittartakkami Sermitsiaq.AGmi ussassaarummi immersugassamik inissiisimavoq.
Apeqqutit aqqaneq-marluk atorlugit ilaatigut aatsitassarsiulernissamik suliniutip tusagassiuutini sammineqarnera
qanoq issimanersoq, ilaatigullu innuttaasut suliniummut
qanoq isumaqarnersut, sammineqarpoq, aviisi Sermitsiaq
allappoq.
Assersuutigalugu apeqqutigineqarput, »tusagassiiviit
tunngavissalimmik tutsuiginartumillu Kuannersuarni aatsitassarsiorfissaq pillugu paasissutissiinersut? « aamma
»Kuannersuit pillugu oqallinnerup paasissutissiinerullu ataatsimut isigalugu pissusiviusunikuppernarsarluakkanillu
tunngavilimmik ingerlanneqarnersoq?«, tamatumalu saniatigut »urani qanoq pissanersoq« aamma »Kalaallit Nunaat
akileraarutinit akitsuutinillu aningaasanik qanoq amerlatigisunik pissarsissanersoq«.
– Peqqusersuumik nittarsaasseriaasiuvoq, taamaattorli nittarsaassineq eqqartorneqartillu akuersaarneqarsinnaasut pissuserissaarnerullu iluanniilluni, Aalborg Universitetimi
aningaasaqarnermik aqutsinermi professori, Per Nikolaj
Bukh, Kuannersuarni aatsitassarsiorfimmik suliniut pillugu
suliamik qanimut malittarinnissimasoq, oqarpoq.
Nittarsaasseriaatsimik assingusumik takusaqarsimanngilaq,
kisiannili politikkikkut partiit qineqqusaartoqartillugu ilaatigooriarlutik iliuuserisartagaannut assersuullugu.

Greenland Minerals’ Kvanefjeldsprojekt i Sydgrønland
markedsføres massivt med helsidesannoncer i aviser og
bannerreklamer på nettet. Seneste tiltag er en spørgeskemaundersøgelse, der af ekspert kaldes for snedig
markedsføring.
Greenland Minerals har lagt et spørgeskema ud i en bannerannonce på blandt andet Sermitsiaq.AG’s hjemmeside.
Med 12 spørgsmål kredses der dels om, hvordan formidlingen af mineprojektet har været i medierne, dels hvilken
holdning borgerne har til projektet, skriver avisen Sermitsiaq.
Der spørges for eksempel til, »om medierne giver objektiv
og troværdig information om mineprojektet på Kvanefjeldet?« og »I hvilken grad diskussioner og informationer om
Kvanefjeldet generelt er baseret på fakta og veldokumenteret viden?«, dertil »om hvad der skal ske med uran« og
»hvor mange penge Grønland får ud af projektet i skatter
og afgifter«.
– Det er en snedig form for markedsføring, men dog inden
for skiven af det acceptable og sobre, når vi taler marketing, siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh til avisen Sermitsiaq, som har fulgt
processen om mineprojektet på Kuannersuit tæt. Han har
ikke set en tilsvarende markedsføring før, men sammenligner det med, hvad politiske partier ind imellem finder på,
når der er valgkamp.

Tr a f i k ke n i Q a q o r t o q

For mange kunder, med eller uden bil, pensionister og dårlig gående, er det meget generende og irriterende, at hyrevogne holder klods op ved hovedindgangene til byens store
butikker Brugseni & Pisiffik. Chaufføren ønsker helst ”en
plads inde i butikken”, fordi der er rift om de bedste pladser
og kunderne!
I de fleste tilfælde har chaufførerne ikke et ærinde i butikkerne, men venter kun på kunderne og derved optager pladserne ved indgang til butikkerne til irritation for kunderne.
Er det ikke muligt for Kommune Kujalleq at oprette faste
taxaholdepladser i byen?
Kommunens tekniske forvaltning havde planerne fremme
for mange års siden, med et formål at etablere taxaholdepladser for hyrevogne i byen, men planen, som så mange
andre, blev ikke fulgt op og er sikkert henlagt i en mølpose,
hvorfor? Er en taxaholdeplads ikke én af de vigtige dele i
byens trafikregulering, som vores forvaltning fravælger?
Er det ikke muligt for forvaltningen at etablere simple taxaholdepladser i byen, hvor svært kan det være?
Svar udbedes!
Har vores teknisk forvaltning overvejet ændringer af busstoppesteder i byen, således bussen og stoppesteder er ikke
til hindring for trafikken og ydermere sørger for vigepladserne til bussen?
Et ikke afmærket busstop ved vejen Qummut og/eller ved
sidevejen Sivinganikasia er et aldeles meget uheldigt stop-

pested for både bussen og passagerer, samt såvel for trafikken!
Vil det ikke være meget mere passende at oprette et busstoppested i boligområdet ved Sivinganikasia?
Nogle af byens trafikanter er åbenbart ikke bekendt med
trafikreglerne og kører efter deres egne trafikregler, som
aldeles kan være hensynsløst over for andre trafikanter og
for den ”bløde trafik” -fodgængere-.
Hvorfor overholdes ikke vigepligten i trafikken? Det er
aldeles en hensynsløs og uhensigtsmæssig adfærd i trafikken, hvor modparten tvinges ud i vejsiden!
Vi har en politistation med politibetjente i Qaqortoq, men
hvor eller hvornår i Qaqortoqs bybillede kan vi se en gående politibetjent og/eller får øje på vores færdselspoliti?
Er politiets arbejdsbyrde ved skrivebordene for stort til at
gennemføre en færdselskontrol, også for cyklisternes vedkommende, således den korrekte vejside benyttes af cyklisterne?
Bare lidt mere synlighed i bybilledet ville være inspirerende for byens befolkning og især for vores yngre generationer, for at skabe et bedre adfærd for dem i trafikken og en
bedre hensyntagen til byens fodgængerfelterne, således feltet får sin berettigelse og benyttes efter hensigten.
Med venlig hilsen

OLIECOMPAGNIET ApS
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Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Søndag
LUKKET
Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

PALBY-mi niivertoq

Rainer Permien

Oqartussaasunik timmisartuussineq
2. maj tungaanut sivitsorneqarput
Myndighedsflyvninger forlænges til
2. maj

Nunatta avataanit nunatsinnut angalasut oqartussaasunit akuerineqanngitsunut killilersuutit 2. maj tungaanut
sivitsorneqarput. Taassuma kingorna qanoq pisoqassanersoq suli qularnarpoq.
Partiit siuttui marlunngornermi ataatsimiipput, corona pillugu suleqatigiit siunnersuutaannik aalajangiissallutik.
Suleqatigiit siunnersuutigaat oqartussat akuerisaannaanik
nunatsinnut angalatitsinerit 2. maj tungaanut sivitsorneqassasut innersuussutigaat. Partiit siuttuisa innersuussut akueraat.
Naalakkersuisut Inatsisartunut qinersisoqannginnerani
nunatsinnut angalanermut nalunaarut 18. april tungaanut
sivitsorpaat. Partiit siuttuisa maanna aalajangerpaat sivitsuineq sapaatit akunnernik marlunnik ilaneqassasoq.
Katersuunnernut killilersuut peerneqarpoq
Oqartussanik angalatitsinerup sivitsorneqarnera isumaqarpoq nunatsinni killilersuutit ilaannik piiaasoqarsinnaalertoq.
Ataasinngorneq 19. april aallarnerfigalugu silami inuit
katersuussinnaanerannut killilersuut, max 250-inik aalajangerneqarsimasoq atorunnaartussanngorpoq. Illup iluani
sammisaqarnernut aamma taamaappoq. Inuit 100-t illup
iluani katersuussinnaanerannut killilersuut atorunnaarsinneqassaaq, taamaattorli illuutip iluani inuit katersuussinnaanerannut qatserisartut killiliussaata 50 procentii suli malinneqassallutik, corona pillugu suleqatigiit pingasunngornermi
tusagassiortunik ilisimatitsigamik oqarpoq.
Kommunit akimorlugit katersuunnerit Nunatta Nakorsaaneqarfianit akuerineqaqqaartartussatut maanna inisseqqasut
aprilip 19-anit akuerineqaqqaartariaarupput.
Aaqqissuussinerilli katersuuffiusut coronap akiorneqarnissaanut innersuussutinik, soorlu assaat eqqiluisaartinnissaannik, qanillinaveersaarnissamik assigisaannillu suli malinnittariaqassapput.

Den midlertidige nedlukning for rejser ind i landet, der
ikke er godkendt af myndighederne forlænges til 2. maj.
Hvad der sker efterfølgende er stadig uvist.
Partiformændene har holdt møde tirsdag for at tage stilling coronastabens anbefalinger.
Staben har anbefalet, at der laves en lempelse af restriktioner her i landet, men at man bibeholder myndighedsflyvninger til 2. maj. Det er partiformændene gået med til.
Naalakkersuisut har før udskrivelse af valg til Inatsisartut
forlænget bekentgørelsen for indrejse frem til den 18.
april. Nu har partiformændene besluttet at forlænge
bekendtgørelsen igen med yderligere to uger.
Forsamlingsforbud ophæves
En forlængelse af myndighedsflyvninger betyder, at der kan
slækkes lidt mere på forbud herhjemme.
Fra og med mandag den 19. april vil forsamlingsforbuddet
på 250 personer udendørs blive ophævet. Det samme gælder for indendørs arrangementer, hvor maksimum ikke
længere vil ligge på 100 personer. Men fortsat 50 procent
af, hvad brandmyndigheder anbefaler i et rum, oplyser
coronastaben under en pressebriefing onsdag formiddag.
Regler for arrangementer på tværs af kommuner, som indtil nu har skulle godkendes af Landslægeembedet er også
droppet fra den 19. april. Der skal dog fortsat være coronaanbefalinger ved arrangementer om afstand, håndhygiejne
m.m.

Coding Class i Nar saq
v e l ov e r s t å e t

Vores Coding Class konsulent, Martin Olesen, var i
sidste uge i Narsaq og undervise Coding Class for 7.
klasse i Narsap Atuarfiat. En uge hvor børnene lærer
om kodning og digitalisering. Martin fortæller:
Eleverne i Narsaq har arbejdet med brainstorm, idégenerering og kodning, hvor fokus var at arbejde med de 17 verdensmål. Vi har fået nogle gode bud på kreative løsninger,
hvor eleverne blandt andet kodede spil med affald og hvaler
i havet samt affald sortering.”
Det er vigtigt for os at bringe den næste generation frem,
og fodre interessen til deres digitale dannelse, så de kan
se, hvordan de kan bruge digitalisering på en kreativ og
produktiv måde.
Det har været inspirerede at se elevernes gode løsninger og
digitale produktioner, da de pitchede deres oplæg.
Derudover fik vi fornøjelsen af at få besøg af eleverne,
hvor vi præsenterede de forskellige arbejdsopgaver vi har i
TELE-POST centeret i Narsaq og vores montør viste,
hvordan man opsætter og tilslutter et bredbåndsmodem”,
udtaler TPC leder, Lene Brummersted.
Vores TPC i Narsaq har været en kæmpe hjælp og støtte.
De har vist stort engagement under Coding Class forløbet, men også hjulpet og været med til at bringe Coding
Pirates til Narsaq, som blev holdt onsdag eftermiddag, og
var en kæmpe succes.

Forløbet gik godt, og vi er glade for at bringe Coding
Class til hele Grønland.
Digitalisering bliver et vigtigere og vigtigere værktøj at
have kendskab til, og vi er stolte over at kunne være med til
at bidrage. Rino Grønvold, iPad ikiorti, har fulgt hele forløbet:
Vi har fanget elevernes interesse. Eleverne har været igennem en spændende og anderledes undervisningsforløb, som
har været meget givende. Teknologi og kodning får en stor
betydning i fremtiden og ved at sætte ind her, så er jeg sikker på at det vil styrke og udvikle børnene.

SIP Qaqor toq:

Andre medarbejder g r upper
ov e r s e s i d e b a t t e n

SIK’s afdeling i Qaqortoq mener, at debatten om personale i daginstitutioner mangler en stor spiller. Personale
med anden uddannelse end pædagog og ufaglært
arbejdskraft løfter også tunge opgaver i vuggestuerne,
lyder det.
Når man diskuterer om at forbedre vilkår for pædagoger i
daginstitutioner, så er det på sin plads, at vilkår for ufaglært
arbejdskraft og ansatte med en anden uddannelse end pædagog på stederne også forbedres.

QSIP’s formand understreger, at al personale i daginstitutionerne bør have lige opmærksomhed. En forbedring af
pædagogers arbejdsvilkår vil ikke automatisk give forbedringer af arbejdsvilkår for andre personalegrupper, lyder
det.
- I dagens Grønland har vi hårdt brug for, at alle samarbejder for alles bedste, uanset om man er ansat i kommunen,
og uanset hvilket fagforbund, man er knyttet til, siger han.
Efterslæb på uddannelse

Det mener SIK’s lokalafdeling i Qaqortoq, QSIP.

I Naalakkersuisuts strategi- og handleplan for fagpersonalet
på daginstitutioner fra 2019 viser, at 90 procent af andet
pædagogisk uddannet personale og 88 procent af ufaglærte
medarbejdere selv vurderer, at det i høj grad eller nogen
grad har behov for efteruddannelse.

En undersøgelse offentliggjort i 2019 viser, at halvdelen af
det børnenære personale på daginstitutioner er ufaglærte
medhjælpere, mens en femtedel af personalet udgør pædagoger og en tredjedel har en anden pædagogisk uddannelse.
- Det er socialassistenter, socialhjælpere og andre med
uddannelse indenfor det sociale område. Lad være med at
ringeagte deres trofaste indsats i stuerne på daginstitutionerne, hvor der manfler uddannede pædagoger. De har
nemlig brug for, der er stor fokus på forbedring af deres vilkår, siger formand for
QSIP, Jakob G. Motzfeldt i en pressemeddelelse.
Langt mere fokus nødvendig
NPK og IMAK har i en fælles udtalelse
understreget vigtigheden af fokus på pædagoger, så børns udvikling gennem vuggestuen, børnehaven og folkeskolen ligger på
et højt niveau.

Denne udlægning støtter MIO med rapporten ”Dagtilbud i
Grønland”, som netop denne måned er offentliggjort. MIO
har blandt andet anbefalet vigtigheden af kommuners strategi- og handleplan for efteruddannelse på daginstitutionsområdet, så personalet kan have kontinuerlig uddannelse og
efteruddannelse.

Biilimut allagartartaarniarpit?
Kørekort til bil?
Attavigiuk / Kontakt
jenskielsen@gmail.com
Mobil: 49 42 93

Partiit Kuannersuarnut
tunngatillugu ima iliorusupput

Partiit pingasut tapersiipput, partii ataaseq innuttaasunut taasititserusupput pingasullu Kuannersuarni aatsitassarsiortoqarnissaanut akerliliillutik.
Qaqortumi qinersisartunut ataatsimiititsineq KNR-TV-kkut
tallimanngormat toqqaannartumik aallakaatinneqarmat partiit Kuannersuarni aatsitassarsiornissamut tunngatillugu
qanoq isumaqarnerminik oqaaseqaqquneqarput.

ilaatigut oqarasuaatinut angallattakkanut, biilinut innaallagiatortunut batterinut anorisaatinullu atorneqarsinnaasunik
piiaasoqarnissaa kissaatigaa.

Inatsisartunut qinersinissamut qineqqusaartut tassunga aalajangiipput.

Aatsitassarsiornissamut suliniut piviusunngussappat australiamiullu aatsitassarsiutileqatigiiffiat, Greenland Minerals
aatsitassanik qaqutigoortunik uranimillu piiaalissaguni aatsitassarsiutileqatigiiffiup oqarnera naapertorlugu tamanna
nunatta karsianut ukiuni 37-ni ukiut tamaasa 1,5 milliardit
koruuninik iluanaarutaassaaq.

Narsap eqqaani aatsitassarsiornissamut suliniut oqallisaangaatsiartoq Inatsisartunut apriilip ulluisa arfernanni qinersinissatsinnut pissutaasut ilagaat.
Demokraatimmi aatsitassarsiornissamut suliniut pillugu isumaqatigiinnginneq pissutigalugu Siumut Nunatta Qitornaalu naalakkersuisoqatigiinni qimappaat, taamaalillutik naalakkersuisut ikinnerussuteqalerlutik. Qinersinissamik suaaruteqarnissaq tamatuma naggataani aalajangerneqarpoq.
Demokraatimmi Siumut aatsitassarsiornissamut suliniummut atatillugu allamik sammiveqalersimasoraa. Siullermik
Siumup aatsitassarsiornissamut suliniutip tusarniaassutigineqarnerani nunatta kujataani innuttaasunut ataatsimiititsinissanik oqallisaangaatsiartunik kinguartitsiniarnera pissutigalugu.
Demokraatilli naalakkeruisoqatigiinnit tunuarnerat Siumup
siulittaasuata tullersortaata Vivian Motzfeldtip aatsitassarsiornermit eqqakkanut tunngatillugu allanik aaqqiissutaasinnaasunik misissuisariaqarnitsinnik oqaaseqarnera aamma
pissuteqarpoq.
Aatsitassarsiornermit eqqat uranimik ilaqartussaapput.
Taannalu Tasermi eqqaavimmi uninngatinneqartussaalluni,
suliniummullu akerliusut eqqaavinni aserortoqarneratigut
mingutsitsisoqangaatsialersinnaanera ernumassutigaat.
Demokraatit: Oqaluttuarisaanermi periarfissaqartoq
Demokraatit naalakkersuisooqatigiinnit tunuarnerminni
suliniummut tunngatillugu isumaat allanngunngilaq: Partiip
aatsitassarsiornermik suliniut, aatsitassanik qaqutigoortunik

Demokraatit oqarnerat naapertorlugu aatsitassarsiornermik
suliniut nunatta karsianut toqqaannartumik aningaasanik
isaatitsinerussaaq.

- Oqaluttuarisaanermi aatsaat taamak periarfissamik angitigisumik peqarpugut maani kujataani, Narsarmiunuinnaangitsoq Kalaallinut tamanut oqaluttuarisaanermi periarfissaq anginerpaaq. Taamaammat peqqissaarullugu suliarisariaqarparput, inatsisit malillugit suliarisariaqarparput.
Demokraatinit Inatsisartunut qinigassanngortittoq, Nivi
Olsen oqarpoq.
Demokraatit naalakkersuisooqatigisimasaat Siumut suliniummut tunngatillugu aamma suli taama isumaqarpoq.
Tassa aatsitassarsiornissaq Namminersorlutik Oqartussat
aatsitassanut inatsisaannik malinnippat aatsitassarsiornerlu
inuit peqqissusaannut avatangiisinullu kingunerluuteqanngippat aallartissinnaavoq.
- Aatsitassanut inatsisit, avatangiisinut, pinngortitamut,
inuiaqatigiillu peqqissusaannut, taakkua sunniutissai qulakkeeqqaarlugit aatsaat tassa aaliangiiffigineqarsinnaasarput,
Siumumi siulittaasuusimasoq, Kim Kielsen oqarpoq.
Nunatta Qitornai Vittus Qujaukitsoq siulittuliullugu suliniummut aamma isumaqataapput.
-Ammapallannissaannik oqariartuuteqanngilagut, oqarpugut
isumannaatsumik peqqissutsimut avatangiisinut isumannaallisaanikkullu inatsisitigut piumasaqaataasunut eqquutsinneqarsinnaappat, aap, Vittus Qujaukitsoq oqarpoq.
Atassut: Nunatta kujataani taasisoqartariaqarpoq

Atassut partiini kisiartaalluni nunatta kujataani innuttaasut
Kuannersuarni aatsitassarsiortoqassanersoq aatsitassarsiortoqassannginnersorluunniit taasissutigisariaqaraat isumaqarpoq.
Kuannersuit Narsamit 7 kilometerinik ungasissulimmiippoq, piffillu nunaateqarneq, savaateqarneq toqoraaveqarnerlu pissutaallutik nunatta pequusiviatut aamma taaneqartarluni.
- Atassummiit oqariartuutigisarparput, aamma kingullermik
oqaatigaarput taasititsisoqartariaqartoq, tassani kujataamiut
taasitinneqartariaqarput toqqissisimasumik ineriartorneq
eqqarsaatigissagutsigu, Atassummit, Bentiaraq Ottosen
oqarpoq.
Sooruna nunatta kujataamiut Kuannersuarnut tunngatillugu
taasissasut?
- Piffimmi uani qanittumi najugaqartut eqqarsaatigisariaqaratsigit, uani Qaanaarmiut taasigaluarpata, taasinerminnullu
ilisimasaqanngippata, taava eqqornerlunneqarsinnaapput
maaniitut, Bentiaraq Ottosen oqarpoq.
Naleraq: Uranimik tuniniaasoqarani imermik tuniniaasoqarli.
Inuit Ataqatigiit Kuannersuarni suliniut unitsinniarlugu
qineqqusaarput.
- Inuit ataqatigiinnut taasineq tassaavoq Kuannersuarni aatsitassarsiortoqalernissaannut unitsitsinissamut taasineq,
Kalistat Lund oqarpoq.
Naleraq aatsitassarsiornissamut suliniummut aamma akerliuvoq. Naleraq imermik tuniniaarusunneruvoq.
- Assersuutigalugu oqarsinnaavunga imeq nunatta pisuussutaa, kuupparujjusaqarpugut sermersuaqarpugut, Aputsiaq
Semionsen oqarpoq.
Suleqatigiissitsisut nunatta kujataani aatsitassarsiortoqarnissaanut piffissaanngitsoq aamma isumaqarput.

- Ilisimasagut naammanngillat, taamaammat uninngatinneqarallarli, aatsitassarsiornissamillu suliniut alla misilinneqarsinnaavoq, Suleqatigiissitsisunit, Kim Lyberth oqarpoq.
Suliniut maanna tusarniaassutigineqaleruttorpoq - taamaammat Greenland Minerals Kuannersuarni aatsitassanik qaqutigoortunik piiaanissamut akuersissuteqarfigineqassanersoq
suli ilisimaneqanngilaq.
Greenland Minerals piiaanissamut akuersissuteqarfigineqassanersoq Naalakkersuisut nutaat ilaatigut aalajangiiffigissavaat.
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Pe r s o n f a r l i g k r i m i n a l i t e t e r
yd e r s t b e k y m r e n d e

I 2020 steg antallet af voldsanmeldelser og seksuelle
overgreb for andet år i træk ganske markant, fremgår
det af årsstatistikken fra Grønlands Politi.
- Den kriminalitet, som er tilknyttet landets socialt forankrede problemer, er stigende i en grad, der er yderst bekymrende, skriver politimester Bjørn Tegner Bay i forordet til
en dugfrisk 2020-årsstatistik fra Grønlands Politi.
Politimesterens bekymring beror på, at antallet af anmeldelser om vold og seksuelle overgreb er steget markant i 2020.

Voldstal fordoblet på to år
Med 1.394 voldsanmeldelser i 2020 er der tale om en stigning på 49 procent i forhold til året før. Og sammenligner
man med 2018 voldstallet er der sket en stigning på 99 procent, hvilket svarer til næsten en fordobling.
Kategorien seksualforbrydelser, der dækker over voldtægter, kønsligt forhold til børn under 15 år, blufærdighedskrænkelser, børnepornografi og øvrige sædelighedsforbrydelser ligger stigningen fra 2019 til 2020 på 34 procent
med 748 anmeldelser sidste år.

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm
Alt I El udføres
Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58
Værksted . . . . . . . . . . . . . . 64 34 81
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 19 41

E-mail: sydel3920@gmail.com
Postboks 527 • 3920 Qaqortoq

Forebyggende indsats
Politimesteren understreger,
at politiet siden 2019 har haft
et større fokus på personfarlig kriminalitet med en forebyggende indsats.
- Vi har blandt andet ønsket
at modtage flere anmeldelser
vedrørende seksuelle overgreb mod børn, således at
mørketallet (ikke-anmeldte
begåede forbrydelser) mindskes. Derfor lancerede vi i
februar 2020 kampagnen
”Anmeld seksuelle overgreb
– vi hjælper dig”. Årsstatistikken for 2020 giver et indtryk af, at vores indsats har
virket, fordi vi har fået flere

anmeldelser af seksuelle overgreb inklusiv seksualforbrydelser mod børn under 15 år end nogensinde før, skriver
Bjørn Tegner Bay og tilføjer:
ApS

- Stigningerne betragter Grønlands Politi som et tegn på, at
flere ofre anmelder seksualforbrydelser – ikke at der (nødvendigvis) begås flere. Det kan derfor ses som en positiv
udvikling, fordi vi i Grønlands Politi kan stille skyldige til
ansvar for deres gerninger. Og opgaven foran os er at bygge
videre på, at vi og det øvrige samfund først og fremmest
må tale højt om problemerne relateret til seksuelle overgreb.
Alkohol indblandet
Politimesteren er derimod lidt mere usikker på, hvorfor
antallet af voldsanmeldelser er steget så markant og påpeger, at en forklaring kan være omtalte anmeldelseskampagne kombineret med skærpede krav til journalisering.
Sikkert er det imidlertid: alkohol er involveret i hovedparten af alle voldssager. Og volden foregår oftest natten til
lørdag.
Ser man på drab, drabsforsøg og uagtsomt manddrab flugter tallene med samme niveau for 2019 – henholdsvis fem,
syv og to. Antallet af selvmord er fortsat meget højt med
41 i 2020 - fire færre end året før.
Når det gælder selvmordsforsøg er det tal steget fra 79 til
120, mens antallet af selvmordstrusler er steget fra 977 til
1.200.

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

Nar sami Coding Classip
naammassilluar poq

Coding Classimik siunnersorterput Martin Olesen,
sapaatip akunnerani uani Narsamiippoq Narsallu
Atuarfiani 7. klassenut Coding Classertitsilluni.
Sapaatip akunnerani meeqqat kodiineq digitaliseeriinerlu ilinniarpaat. Martin oqaluttuarpoq:
Narsami atuartut silarsuarmi anguniakkat 17-iusut suliarinissaat qitiutillugit brainstormernermik, isumassarsianik
piviusunngortitsinermik kodiinermillu suliaqarput. Qanoq
suliarineqarsinnaaneri pillugit isumassarsiatsialannik pissarsivugut, atuartut ilaatigut igitassanik immikkoortiterineq,
arferit pillugit kodiillutik pinnguaasiorput.
Kinguaariit tulliit soqutiginninnerat iluaqutigalugu digitaliusut pillugit immersornissaat, siuarsarnissaat ilikkagaqartinnissaallu uagutsinnut pingaaruteqarpoq, takusinnaalerniassammassuk nutaanik ilusilersuilluni digitaliseeriineq

Pasfoto - 120 kr.
B-46 (Kujataamiu)
JYSK akiani
Nal. 11.00 - 17.00
Oqarasuaat 49 44 60

qanoq naammassisaqartitsisinnaanersoq.
Atuartut saqqummiussassaminnik suliaqarnerat digitalilu
atorlugu sanaartornerat isumassarsinarput. Atuartut nuanneqisumik aamma pulaarput, Narsami TELE-POST Centerimi
suliarineqartartunik assigiinngitsunik saqqummiivigineqarlutik montørittalu takutippaa bredbåndimut modemip qanoq
ikkussuunneqarlunilu attavilerneqartarnera, TPC-mi aqutsisoq Lene Brummersted oqarpoq.
Narsami TELE-POST Centerimiut ikiuulluaqaat tapersersuillutillu. Coding Classeqartitsinermut soqutiginnilluarnerat malunnaqaaq kiisalu pingasunngornermi ualikkut
Narsami Coding Piratesimik ingerlatsinermi ikiuullutillu
peqataapput.
Sapaatip akunnera iluatsilluarpoq, nuannaarutigaarpullu
nuna tamaat Coding Classimik ingerlatsivigisinnaanngoratsigu. Digitaliseeriineq ilisimasaqarfigineqarnerujartuinnartoq sakkussatsialaavoq tassangalu peqataasinnaagatta tulluusimaarutigaarput. iPadilerinermi ikiorti Rino Grønvold
ilinniartitsinermut malinnaasoq ima oqarpoq:
Atuartut ilinniagassamut pissanganartumut allaanerusumullu soqutiginnilersippagut. Peqataalluaqaat pissarsiaqarluarlutillu. Teknologii kodiinerlu siunissami pingaaruteqartorujussuanngortussaapput, maannakkullu ilinniartitsineq meeqqanut sukasaataallunilu siuarsaajumaartoq qularutiginngilara.

