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af Rainer PermienEr vi et klimabevidst samfund?I mange år har vi talt og hørt om klimaforandringer medanderledes temperaturer og mere omskifteligt vejret.Burde vi ikke også bestræbe os på at deltage i en mindrebelastning af klimaet og miljøet, ved at gøre vores lilleandel, på trods af, at andelen måske er minimal mht. heleverden, men ”mange bække små gør en stor å”!Det er netop her i Arktis, at klimaskiftet kan mærkes vedsmeltende isbræer, vejrekstremer og havstrømme med sti-gende temperaturer i havene, vi har ikke kendskab til før. Med at være bevidst om, at klimaet tydeligt ændres overhele kloden og tydeligt kan ses med vedvarende tørke iEuropa, Asien, Afrika og flere andre steder i verden, er tids-punktet, for at forhindre en total klimakollaps, næsten vedat være forpasset uden at vi væsentlig har formået at ned-bringe et stigende CO2 udslip i atmosfæren. Vi burde gørevores andel med at bestræbe os på at få en væsentlig størreforståelse for en reducering af vores CO2 udslip i Grøn-land!Bilejerne og chauffører burde være mere opmærksom påderes CO2 forurening med bilens udstødningsgasser ogbør derfor stoppe for motoren på parkeringspladsen! Brugen af tung bunkerolie, ´heavy fuel´, anvendt i skibstra-fikken, burde forbydes for alle fartøjer i de grønlandske far-vande! Ligeledes burde gamle og slidte køretøjer ikke kunne gen-indregistreres før et behørigt og grundigt gennemsyn på etautoriseret bilværksted, hvilket også er med til at øge sik-kerheden i trafikken! Desuden bør vi aktivisere en langsom,men vedvarende udfasning af gamle og slidte oliefyr meden miljøvenlig varmepumpe, solpaneler eller andre meremoderne energikilder, for at reducere vores andel af CO2udslippet! En tilskudsordning til husejerne, med en økono-misk hjælp fra offentlige instanser, vil bestemt være enkærkommen håndsrækning og vil godt taget imod af be-folkningen. Udskiftning til mere tidssvarende energikilderer en fremtids investering for alle, men især til gavn for kli-

maet og vores nye generationer.Grønnere byer og bygder!Renovationsproblemet´s opståen er en ignoreret forsømmel-se af kommunens Tekniske Forvaltning over flere årtiermed gentagne lappeløsninger, dog uden at gøre et forsøgfor at eliminere roden på problemet. Byens store og voksende losseplads bliver et stigende pro-blem for befolkningens helbred med en enorm luftforure-ning og udsivninger i undergrund med en voksende forure-ning af havet til følge.Både forhenværende og nuværende ansatte personer i Tek-nisk Forvaltning har ikke formodet at løse opgaven tilfreds-stillende med miljørigtige initiativer, men har ignoreret denvoksende mængde af assorteret affald i flere år uden at tagede stigende sundheds skadelige følgevirkninger til efterret-ning.I flere årtier har mange borgere givet udtryk for deres fru-stration om affaldshåndteringen med ikke tilstrækkeligeløsninger og initiativer for tilsyn af alt ophobet affald, hvorbrændbart affald er kun én del af problemet, hvor det andetproblem, arvet fra fortiden, er tømninger af natrenovationenmed direkte udledning af udrenset kloakvand i havet. Kommunen er udmærket klar over miljøforureningen, menser bort fra forbedringer og fortsætter med en stærk kritisa-bel og forældet håndtering af kloakvand, i stedet for at haveforetaget etableringer af mere tidssvarende løsninger, etrensningsanlæg, for at skåne miljøet i havet og værne ombefolkningens helbred!En fortsættelse med denne aldeles uhensigtsmæssige luft-og miljøforurening på land og i havet, vores primære føde-kilde, bliver i stigende grad én af årsagerne for befolknin-gens voksende helbredsproblemer. Dette kræver en bedreforståelse for problemet hos kommunen med ligeså en vilje,for indførelsen af gennemgribende ændringer med imple-menteringer af brugbare, moderne og væsentlig bedre mil-jøvenlige løsninger!En væsentlig mere fremtids orienteret indstilling, også forat værne om befolkningens helbred, med vægtendeløsninger kan implementeres i en moderne udviklingspro-
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ces for en affaldshåndtering af vores egen kommune. I forlængelse deraf, kan vi oprette flere lokale arbejdsplad-ser, i stedet for at ”eksportere” arbejdspladser og sendevores økonomiske midler til andre kommuner! Vi kan selv,kære kommunalbestyrelsen, hvis bare Teknisk Forvaltninghar viljen, for at finde de brugbare eksisterende løsninger,ved at vende blikket til andre steder i verden.Forvaltning promoverer sig selv, sikker i en god mening,ved offentliggørelsen af diverse tiltag for ændringer oghåndteringer af den voksende mængde assorteret affald. Men promoveringer er kun hensigtserklæringer, hvor defysiske tiltag totalt mangler eller heller ikke bliver fulgt tildøren! At prøve sig frem med forskellige, og på en mådekomiske tiltag, en lille rød kasse, er ikke løsningen, menkun spildte økonomiske midler!En forsvarlig deponering af alt affald kan sikkert ikke kuntilbageføres til affaldsproducenterne, såsom firmaer oghusholdninger, der afleverer blandet affald uden en forsvar-lig sortering, men især mangel på muligheder, for at depo-nere sorteret affald i nærheden af beboernes hjemmeadres-ser. Opstillingen af mindre og afmærkede container i bolig-områderne vil give hustandende muligheden for en forsvar-lig aflevering af sorteret affald, men løsningen er først ogfremmest Teknisk Forvaltningens ansvar, også med voksen-de bekymringer for folkesundheden.Teknisk Forvaltningen burde fremsætte skærpende foran-staltninger på byggepladserne med et væsentlig forhøjetansvar samt tilsyn for håndtering af byggeaffald, som flyderrundt på byggepladsen og kan spredes i alle retninger underdårlige vejrforhold. Problemet løses ikke af sig selv, men
kræver handlekraft med gode holdbare initiativer!Menneskeretten til et rent, sundt og bæredygtigt miljø blevvedtaget i en resolution i FN den 28. juli!Bliver affaldsstrategien en progressiv byrde?ESANI, Grønlands kommunale fælles affaldsprojekt, blevstiftet i 2019, hvor forbrændingsanlæggene endnu ikke eropført, men påbegyndt og formentlig kan forventes, at an-læggene til den tid er projekteret for småt, for at kan mod-tage den store og stigende mængde af brændbart affald. Affaldsprojektet er, efter min overbevisning, ikke egnet tilbrug året rundt i hele Grønland og bliver en enorm omkost-ningstung løsning for kommunerne.For vores kommune, som en lille medspiller i projektet, bli-ver udgifterne for en destruering af alt fast affald i Nuukeller Sisimiut en enorm stor økonomisk byrde og vi kankun håbe på, at vores i forvejen anstrængt økonomiske si-tuation bliver ikke belastet yderligere med adskillige fleremillioner kroner i fremtiden!Kommunalbestyrelsen bør endnu engang genvurdere oganalysere projektet mere dybdegående, for at garantere bor-gerne, at projektet kan bære investeringen med en elimine-ring af affaldsproblemet hele året og til gengæld ikke bliveren kæmpe økonomisk øretæve, som alle borgere vil arvelangt ude i fremtiden!Det er tankevækkende, at Avannaata Kommunia (Nord-kommunen), en betydelig større kommune end vores, ikkeønsker at tilslutte sig det kommunale affaldsprojekt, mengår sine egne veje med implementeringen af deres egneprojekter for en affaldshåndtering i både byer og bygder!OLIECOMPAGNIET ApSTelefon 64 21 80 • Mail: ph@olie.glÅbningstiderMandag - Fredag 08.00 - 17.00Lørdag 08.00 - 13.00Søndag 08.00 - 12.00Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00Derefter betjening via automatPALBY-mi niivertoq



Suleqatigiit Arctic Indigenous Researchers`Networtkaamma Erik Kielsen (Qaqortoq).”Kalaallit Nunaanniiginnarusuppunga”, taamatut oqar-poq Eema Kautuk Kangiqtugaapik/Clyde River,Nunavut-miit. Nerisassat oqaatsillu ilisarnarluartutangerlarsimasutut misigitippaa. Iffiortoq igasorlu pik-korissoq, Qaqortumi ilinniartoqarfinnut tunngasunut nuannarinnittoq aamma.Eema inuit allat aqqaneq marluk ilagalugit, augustip naaler-neraniit sept. aallartinnera ilanngullugu sap. ak, ataaseqQaqortumeeqataavoq. Lene Kielsen Holm-ip ikinngutaaisuleqitigisimasaalu maaniipput inuk issittumi ilisimatusar-nermik maligassiuisoq nalliuttorsiutigiartorlugu. Suleqatigiit, Lenep aallartitseqataaffigisimasaa, maaniiput-taaq sisamassaanik ilisimatusarnerminnik projekteqartarner-minnullu naapinniarlutik: Nunatsinni, Nunavut/Canadami,Alaskami, Finlandimi Ruslandimilu nunap inoqqaaviimminnut attaveqarnerulersikkumallugit.Una suliaq, U.S: National Foundation-imiit aningaasaler-neqartoq, tassaavoq inuiaqatigiit amerlasuutigut assigiissu-tillit ataatimuulersikkumallugit aqqutissaq, kisiannili naa-pinnissaminnut isumassarsiaminnillu avitseqatigiinnissam-innut periarfissaqanngitsut. Ukiuni 2017, 2018, aamma2019) suleqatigiit naapillutik Kangiqtugaapik/Clyde River(Nunavut)-mi, Nuummi og Nääkälä (Finland) -milu ataatsi-miisimapput, una Qaqortumi naapinneq pitinnagu. Suleqatigiit/ projektilioqatigiit qulequttanik assigiinngitsu-nik oqallisissaqarluarlutillu nalliuttorsiutissaqarsimapput.Aallaqqaataaniit nalusimanngilaat assigiinngitsutigut assi-giissuteqarlutik, naak oqaatsit assigiinngitsut atuaraluarlu-git. Arlallit nunarsuup affangajaa kaajallareerlugu Qaqor-tumut apuussimapput.Juha Magga, tuttuutilik Saameq, Finlandip avannaaneersoqimatut oqarpoq: Uagut nammineq inuiaqatitsinnii taammalu qanoq ilioriaa-titsinnik ilinniagaqartaqaagut allani qanoq iliortoqartarner-soq, periutsillu allat atorneqatarnersut takullugit. Nääkäläminaapeqatigiinnermi tuttuutillit Siberiameersut Saamit tut-tuuteqarnikkut periusaanit ilikkagaqarluarsimapput. 
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Naapeqatigiinnermit angerlaramik inoqutigiit/nunaqqatigiitnutaat inissaqartilerlugit pilersissimavaat, Saamit tupilio-riaasiat Lavvu atorlugit. Neqinut agguisarfiliorsimapputEU-mit akuerisaasumik, taamaasillutik neqit pitsaasut taak-kununnga avammut tunisinnaanngorsimallugit.Tikeraat Qaqortumiinnerminni isumassarsianik assigiinngit-sorpassuarnik pissarsisimapput. Borgmester Stine EgedeKommune Kujaleq ilisaritippaa, kommunemilu periarfissataporfissallu aamma oqaluttuarisimallugit. Tamannalu tike-raat Lenep kammaginerpaasaasa ilaaniit assammillu arsaqa-tigisartagarisimasaaniit pimmat tikeraat nuannarisimaqaat.Oqallinnerit ukunanit aamma ilaatigut peqataafigineqartut:Tiipaaraq & Niel Aqqa Lund, Jens Peter Kielsen,” Assuu-pa” Gerhardt Jakobsen, Hans Janussen, Nuka John Ol-sen,Otto Ole Noahsen, Hjalmar Dahl nuannerlunilu alutorna-qaaq. Tassanimi aamma assigiissutsit assigiinngissutsilluputtussuussimammata aammalu assigiinngitsutigut immin-nut ilikkarnissaminnut periarfissiisimalluni.Tikeraartut suliinarsimanngillat. Ammerivik pisortaqPreben Møller-imit angallanneqarlutik pulaarsimavaat. Paasissutissat takusallu Nunavumeersunut isumassarsianiktunioraasimapput. Uunartumut angalaarneq nuannersima-qaaq, naak Alluitsup Paata eqqaani angallatini aalasimaga-luaqalutik. Kalaalimineerniarfik pulaaramikkit kalaalimern-git assigiinngiitsut mamarunartut takusimavaat aammalukalaalimineerniarfiup ullutsinni qanoq ingerlanneqarneraaalisartut/piniartut peqatigiiffiani siulittaasumiit oqaluttuari-neqarsimalluni. Upernaviarsummut paasisassarsiorluniangalaarneq aamma tikeraanut assigiingitsorpassuarnik pis-sarsiaqaataasimavoq. Tassani naatsiivilerisoq Kim aammaluUpernaviarsummi ulluinnarni ingerlatsisoq savaatilinngor-nianullu ilinniartitsisoq Lasse Bjerge angallassisuusimap-put. Suleqatigiit aamma ilaqutariinnut kaffillertuniisimap-put, tassanilu ilaatigut kalaallit kaagiliaat assigiinngitsut,
kapisillit pujuukkat, niisap mattaai nipisaallu suaat uutorsi-mavaat, mamarsarluarsimallutillu.Tikeraarnermi Lenep inuusimanerata nereqatigiinnertalim-mik nalliuttorsiutigineqarnera pingaarrnersaasimavoq. Tassani ilaatigut mattaat, savap neqaa, tuttup neqaa aamma-lu kapisilik kujataaneersut aammalu kapisillit panertutpujuukkallu, tuttup oqaai parnetut, tuttup neqaa pujuugaqmattaallu tikeraat namminneq sassaalliutigisimavaat. Tikeraat atisatik atortutillu nunaminneersut saqqummiussi-mavaat aammalu namminneq unnummi nunaminni nalliut-torsioraangamik atisarisartakkatik atorsimallugit. TikeraatLenep nunap inoqqaavisa imminneq oqartussaassuseqarnis-saanut tunngatillugu tunniusimangaarluni suliaqartuusima-nera, immikkut ittumik Inuit aqutaanik ilisimatusarnermuttunngatillugu suleriaaserisimasaa, illarumatuujunera aam-malu inuiaqatigiinnut, ilaqutaminut ikinngutiminullu tun-niusimasuusimanera eqqaamaneqarpoq. Lene maqaasineq-arpoq, anersaava maligassiuvisimaneralu tamanit eqqaama-neqartuassaaqIssittumi piffinniit tunngavilimmik imminnut attaveqaatiler-sorneq nalinginnaasuungilaq, taamaatorlu naleqaqaaq. Qaqortumi ataatsimiinnerit, oqallinnerit susassaqartitsisima-nerit tamanna isuma nukittorsarsimavaa. Tamatta neriuppugut taamatut siunissami ingerlaqqissalluta.Taamatummi tassa immitsinnut isumassarsianik akunnitsin-ni avitseqatigiinniassagatta, inuiaqatigut, meeqqagut/ kingu-lissagut pillugit.



Det skal være kommunerne og ikke Selvstyret, der pro-fiterer på afgifterne fra krydstogtskibe. Det mener borg-mestre og formand for brancheudvalg.- Det må være rimeligt, at pengene tilgår kommunerne.Ordene er Helge Tangs, formand for brancheudvalget forhotel og turisme under Grønlands Erhverv.Landets kommuner får jævnligt besøg af krydstogtskibe,der lægger til kaj med flere hundrede - nogle gangetusind - turister ad gangen, som ønsker at opleveGrønlands storslåede natur.Det betaler krydstogtskibene en afgift for, som går direktetil Selvstyret. Men det skal der laves om på, mener flere.Stine Egede, borgmester i Kommune Kujalleq, slår påtromme for, at afgiften skal øges og fremover tilfalde
anløbskommunen i stedet for landskassen.- Bidrager meget lidtDet giver - ifølge borgmesteren - mening, fordi krydstogt-turismen medfører en række udgifter blandt andet i formaf vedligeholdelse af seværdighederne, som besøges itusindvis.Noget, som Palle Jerimiassen, borgmester fra AvannaataKommunia, ligeledes har problematiseret.Helge Tang bakker op om, at afgifterne bør tilfalde kom-munerne. Han påpeger, at det er meget lidt, hvad krydstog-terne bidrager med til lokalsamfundet.- De bidrager selvfølgelig med en passagerafgift. Den gårtil landsstyret, men lokalsamfundet får ikke glæde af depenge. Det burde de. NedslidningFormanden for brancheud-valget forklarer - ligesomStine Egede og PalleJerimiassen - at det er kom-munerne, der laver facilite-terne og har udgifter ved-rørende turisme.- Jeg ved godt, at havnen erSelvstyrets. Det er en heltanden sag, men der sker envis nedslidning rundtomkring i systemerne, somkommunerne står for.En problemstilling, somHelge Tang vil tage op medbrancheudvalget slut påmåneden.
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En 23-årig multihandicappet kvinde fødte et barn i fre-dags forrige uge. Ingen anede, at hun var gravid, oghandicapinstitutionen er meldt til politiet.- Det her burde ikke kunne ske. Det er en tragisk og ulyk-kelig situation, som slet ikke burde kunne være opstået.Sådan lyder det fra handicaptalsmand Anja Hynne Nielsenefter den sag, der rystede landet.- Sagen er fuldstændig forfærdeligt for pigen og de pårø-rende. Sagens karakter vidner om svigt og fejl i mange afde led, som ellers skulle sikre en kvinde med handicap.Sagen handler om en multihandicappet kvinde på 23 år, derbor på handicapinstitutionen Ivaaraq i Qaqortoq.Hun er sandsynligvis blevet seksuelt misbrugt og gjort gra-vid, og i fredags fødte hun en dreng. Ingen anede noget omgraviditeten, før kvinden gik i fødsel.Politiet i Qaqortoq bekræfter at have modtaget en anmel-delse om seksuelt misbrug på Ivaaraq. Distriktschef SørenHansen vil dog ikke udtale sig om sagen på nuværendetidspunkt, da der pågår en efterforskning.Landsdækkende undersøgelseNalakkersuisoq for sociale anliggender, Mimi Karlsen (IA),sagde i går til KNR, at hun har iværksat en landsdækkendeundersøgelse om forholdene i alle landets døgninstitutioner.Hos Tilioq er der ingen tvivl om, at kvinden har været udsatfor et overgreb.- Der er først og fremmest tale om en forbrydelse. Det ergodt, at politiet, departementet og naalakkersuisut tagerdenne sag alvorligt og handler hurtigt og grundigt på den,siger Anja Hynne Nielsen.- Det er ubegribeligt, at en mulithandicappet kvinde udensprog, kan blive udsat for sexuelt overgreb af ukendte di-mensioner, uden nogen opdager det. Derefter gennemførtehun en graviditet, uden nogen opdagede det, og i fredagsfødte hun et barn. Jeg håber, at kvinden får professionel og

specialiseret hjælp, siger handicaptalsmanden.To til tre gange mere udsat for misbrugIfølge Tilioq er børn og kvinder med handicap to til tregange mere udsat for at blive seksuelt misbrugt end perso-ner uden funktionsnedsættelser.- Det desværre ikke er ukendt, at der sker overgreb af for-skellig karakter også på grønlandske institutioner, sigerAnja Hynne Nielsen.- Tilioq har gennem tiden modtaget tre forespørgsler om,hvordan man skal klage over seksuelle krænkelser i botil-bud i Grønland. I disse tilfælde har vi enten videresendthenvendelsen til politiet, skrevet bekymringsskrivelser ogvejledt om rette klagemyndigheder.- Der er et stort pres på de eksisterende ressourcer - perso-nalemangel, for få midler til fysiske rammer og mangel påinvesteringer. Og i denne situation er det åbenlyst, at dermangler offentligt tilgængelig information om konkrete ini-tiativer, procedurer for forebyggelse af overgreb på børn ogkvinder med handicap.
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Takornariartaatsit akitsuutaat NamminersorlutikOqartussanut tunnatik kommuninut tuttalissapput. Borgmesterit qitiusumillu ataatsimiititaliami siulittaasoqtaama isumaqarput.- Aningaasat kommuninut tuttalertuuppata pitsaanerpaas-saaq.Sulisitsisut akunnittarfeqarnermut takornarialerinermilluataatsimiititaliaanni siulittaasoq Helge Tang oqarpoq.Kommunit takornariartaatsinit tikinneqakulasarput, takorna-riarpassuit Kalaallit Nunaannut takuniaasut 100-likkaanit1.000-kkaanut illoqarfinni sullinneqartarlutik.Takornariartaatsit tulattarnerat NamminersorlutikOqartussat akitsuutitigut aningaasanik isaatitsisarpoq. Ta-mannali allanngortittariaqartoq arlallit isumaqarput.Takornariartaatsit kommuninut tulaffiinut akileraartoqarta-lertariaqartoq, Kommune Kujallermi borgmesteri StineEgede isumaqarpoq.- IluaqutaalaaginnartartutTakornariat sullinniarlugit takusassiataserfallatsaaliorneqartarneri aningaasar-tuutaasartoq oqarpoq.Tamanna Avannaata Kommuniani borg-mesterimit Palle Jerimiassenimit aammaqaqilerneqareerpoq.Taamaattumik kommunit akileraarummittassannga iluanaartalissasut Helge Tangiptapersersorpaa. Takornariartaatsit tikikka-angata illoqarfinnut iluaqutaalaaginnartar-
toq oqaatigaa.- Ilaasut qassiuneri apeqqutaallutik akitsuusersuisoqartarne-ra iluaqutaasarportaaq. Aningaasalli Nunatta karsianut tut-tarput, illoqarfinnut takornariartaatsinit tikinneqartunit anin-gaasat iluanaarutaasut takunngisaannarpaat. Tamannaallanngortinneqartariaqarpoq.AserfallatsaaliorneqTakornarialerinermut atortussanik piareersaanermi kommu-nit aningaasaliisartut Stine Egede aamma Palle Jerimiassenassigalugit Helge Tang oqarpoq.- Talittarfiit Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartuusutnalunngilara. Taamatulli oqalunneq allarluinnaavoq, takor-narialerinermummi atugassat aserfallatsaaliorneqarnerikommuninit akilerneqartarpoq.Sulisitsisut akunnittarfeqarnermut takornarialerinermilu ata-atsimiititaliaanut ajornartorsiut qaammatip tulliani ataatsi-meeqqilerunik qaqinniarlugu Helge Tangip oqaatigaa.
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Siullermik Aasianni ernisarfik 2019-imi matuneqarpoqManiitsumi, Uummannamilu matuneqarput.Qaqortumili taamaattoqarnavianngitsoq, Mimi Karlsenoqarpoq.Kujataaneersut naartusut erniniarunik timmisartungaatsiaq-qaarlutik ukiortaaq tikillugu erniartortassapput.Qaqortumi nakirsamik pilattaasinnaasumik amigaateqarneratamatuminnga peqqutaavoq - tassa pilatsinnikkut ernisumikisumaginnissinnaasoqanngilaq. Taamaammat pilattaalluniernisut, aanaarnernik isumaginninnerit kiisalu meeraaqqamiinoorlaami allatut naatsorsuutiginngisanik isumagineqarta-riaqartut isumaginissaqanngillat.Taamaammat ernisussat Nuummut erniartortinneqartassap-put.- Soorunami misigeqatiginaqaat nuanninngilaq aamma taa-maattariaqanngikkaluarpoq. Kisianni tassa meeraq anaanar-lu ajornartuussagaluarpata taanna pinaveersaarniarlugu taa-maaliortoqartariaqarpoq, peqqissutsimut naalakkersuisoq,Mimi Karlsen (IA) oqarpoq.Nunatsinni sumiiffiit ernisarfillit tallimaapput:Nuna tamakkerlugu Dronning Ingridip NapparsimavissuaImmikkoortortaqarfik IlulissatImmikkoortortaqarfik SisimiutTasiilami napparsimavikQaqortumi immikkoortortaqarfik - maanna januarip tungaa-nut matuneqarallartoq.Qaqortumi ernisussiorfimmi sulisussanik amigaateqangaat-siartut, Naamminersorlutik Oqartussat oqaatigaat.Tamatuma kingunerisaanik maanna ernisarfik matuneqar-poq.Peqqissutsimut naalakkersuisuusimasoq Demokraatineer-soq Anna Wangenheim pisumut qisuariaateqarpoq. Taannainatsisartuni peqqissutssimut ataatsimiititaliami siulittaasuptulliuvoq.Taassuma nunatsinni peqqinnissaqarfimmi sulisussaaleqi-
neq aaqqiissuteqarfigalugu nunanit allaneersut soorlu cuba-meersut peqqinnissaqarfimmi atorfinitsinneqarsinnaasutsiunnersuutigaa.Siunnersuut taanna siuliani siunnersuutigineqareernikuu-voq.Mimi Karlsenili allanik takorluugaqarpoq:- Ukua periarfissat misissorneranni ilaa uagut nunamik alla-miunik tikisitsiniarnermi pisarissersuutit assigiinngitsutqanoq pisariillisarnissaat misissorparput, taamaalilluguCubaminngaanneersuinnaanngitsunik kisianni nunarsuar-miunik allanik aamma nakorsanik aammalu napparsimasu-nik paarsisunik inuttassarsiuilluta, Mimi Karlsen oqarpoq.Pissutsilli qanorluunniit isikkoqaraluarpata, maannangaaqQaqortup ernisarfia matoqqagallarpoq.26-nik ukiulik Niviaaluk D. Kreutzmann eqqugaasut ilaga-at. Taanna aappassaanik naartuvoq, Qaqortumilu najugaqar-luni.-Soorunami tusaqqaarlugu uggornarpoq taamannak aalian-gertoqarsimasoq. Pissutigalugu ilaquttat najorusunnartarner-mik. Ernisunnermi ingasappoq assorunnermi, taavalu aam-ma meerartaareernerup kingorna assorornartarnermik, soo-runami ilaquttat pisariaqartarnermik, taanna KNR-imut pin-gasunngormat oqarpoq.Ukiortaaq sioqqullugu ammaqqissinnaagunartoqNiviaaluk D. Kreutzmann januaarip arfernani erninissaa kil-lilerneqarsimavoq. Taannali iluatsitseratarsinnaagunarpoq.Peqqissutsimummi naalakkersuisup Qaqortup ernisarfia,Aasianni, Maniitsumi Uummannamitulli ernisarfiupmatuinneqannginnissaa neriorsuutigaa. Aasianni ernisarfiksulisukippallaarnera pissutigalugu 2019-imi matuneqarpoq– taamanikkut matusigallaannaraluarput.- Massakkumut periarfissat tassa taakkuupput, taakkuluallanngunngippata tassa ukiortaami ammartussaavoq. Kisianni aamma imaassinnaavoq nassaarsinnaassagaluaruttaperiarfissaqassagaluarpat ukiortaanngitsoq suli aamma erni-sarneq Qaqortumi pisinnaassasoq, Mimi Karlsen KNR-imutoqarpoq.
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Et meget omdiskuteret forslag, der var på dagsorden tilsamlingen i 2017 og blev forkastet efter massiv kritikfra befolkningen, er nu dukket op på efterårssamlingen.Formandskabet for Inatsisartut har fremsat et forslag om, atInatsisartutmedlemmers mulighed for at få betalt en frirejseog ophold for børn og ægtefælde til Nuuk under samlingerskal udvides fra en til to gange årligt.Begrundelsen for forslaget er, at samlingsdeltagelsen inde-bærer familiemæssige udfordringer for medlemmer afInatsisartut, som er bosat andre steder i landet end i Nuuk,som har børn og i endnu højere grad enlige med børn.- Disse udfordringer kan indebære, at politisk engageredeborgere, som har børn og er bosat andre steder i landet endi Nuuk, afstår fra at lade sig opstille ved et valg til Inatsi-sartut. Eller at indvalgte ser sig nødsaget til at udtræde,fordi de oplever hvervet som uforeneligt med deres børnsbehov, står der i bemærkninger til forslaget.Forslaget har ikke været i offentlig høring, "da forslagetikke indebærer rettigheder eller forpligtelser for andre endmedlemmer af Inatsisartut, og ikke i øvrigt har konsekven-ser ud over de budgetmæssige, som forventes at værebegrænsede". Det fremgår et omkostningerne vil være etsted mellem en kvart og en halv million årligt.I forslaget er der også en tilføjelse om, at det skal væremuligt at medbringe en anden voksen end ægtefælde/sam-lever, sådan som det er reglen nu. Dette kun hvis man harsine børn med til samlingen.Fremsat og trukket i 2017I 2017 fremsatte Formandskabet dengang ledet af Lars-Emil Johansen ligeledes forslag om to rejser årligt, mendengang faldt forslaget til jorden, endnu før det blevbehandlet. Forslaget skabte en bølge af kritik, og borgerestartede en underskriftsindsamling mod forslaget.
Flere kritikere stejlede over begyndelsen for forslaget, somdengang gik på, at det var for at skabe bedre vilkår for inat-sisartutmedlemmernes børn.Det vækkede harme hos initiativtageren til underskriftind-samlingen, som kom med en bredside til Inatsisartut.- Det er ikke omsorgssvigt at være væk fra sine børn ilandstingssammenhæng. Og din/jeres argumentation er joen direkte nedgørelse af alle de børn i Grønland, der rentfaktisk er omsorgssvigtet. I træder på disse børn, for egenvindings skyld, lød den kontante kritik.Lyttede til befolkningenEfterfølgende trak koalitionspartierne forslaget tilbage meden pressemeddelelse med følgende ordlyd: - I den seneste tid har der i sociale medier og i pressenværet en heftig debat og modstand mod at øge antallet afbetalt familieledsagelse af medlemmer af Inatsisartut ægte-fæller/samlevere samt børn under 18 år til 2 rejser om året.Koalitionens inatsisartut gruppe er lydhøre over for borger-nes mening, hvorfor koalitionen er blevet enige om, at trække ovennævnte del af lovforslaget tilbage, lød det.Det var Siumut, Parti Naleraq (nu Naleraq) og InuitAtaqatigiit, der stod bag tilbagetrækningen af forslaget.
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Borgmester Stine Egede vil have en kapacitetsgrænsefor antallet af krydstogtgæster. Hun oplyser, at nogleskibe end ikke melder ankomsten.- Vi kan ikke modtage mere end 1.000 krydstogtturister omdagen. Sådan lød det sidste uge fra Palle Jerimiassen, borgmesteri Avannaata Kommunia.Nu bakkes han op af Stine Egede. Borgmesteren fraKommune Kujalleq har ikke fastlagt en smertegrænse forantallet af krydstogtpassagerer, som besøger byerne, menmener, at der bør være en.Opfordrer NaalakkersuisutStine Egede (IA) forklarer over for Sermitsiaq.AG, at derpå en national krydstogt workshop for to år siden var enig-hed blandt aktørerne om at fastsætte en kapacitetsgrænseper by.- Der mangler en opfølgning på dette punkt. Jeg vil gerneopfordre Naalakkersuisut til at følge op på anbefalingerne,siger hun.Borgmesteren oplyser, at der i denne sommer i KommuneKujalleq har været mange krydstogtanløet - og nogle gangepå samme tid. Det har efter hendes opfattelse virket somom, at der ikke har været ordentlig koordinering i anløbs-planerne.- Nogle skibe har slet ikke anmeldt deres ankomst, mensandre ændrer på anløbssted i sidste øjeblik. Det er hverkengodt for aktører eller for gæster.Skal understøtte økonomienBorgmesteren mener i øvrigt, at afgiften for krydstogttu-risme bør øges og tilfalde direkte til anløbskommunen.Det giver - ifølge Stine Egede - mening, at anløbene skalunderstøtte økonomien til udvikling af stisystemer tilUNESCO-sites og beskyttelse af nationale seværdigheder,såsom Uunartoq, gode anløbssteder med videre, som turi-sterne besøger og benytter i tusindvis.

KKuujjaall lleeqq    bbaakkkkeerr    oopp    oomm    kkrr yyddss--ttooggtt    kkrriitt iikk
- elteknik for fremtiden- Siunissami innaallagisserineqEl-installationerIndustri-installationerServiceSkibs-installationerData-installationerKommunikationAntenneanlægElevatorerBelysningsteknik SikringsanlægPatient- og nødkaldBrandalarm anlægMaskinelektroTermograferingHvidevarerStorkøkkenerDøgnvagtEl butikStort udvalg i lamper og hårdehvidevarerQinigassaqarluartoq qullinik errorsiviitnillataartitsiviit allalluArssarnerit A/SJaraatooq B-13053920 QaqortoqTlf:   642030www.arssarnerit.glqaqortoq@arssarnerit.gl Qaqortoq afd.tlf. 494525Vagttlf.:      494530



Arnaq 23-nik ukiulik annertuumik innarluutilik talli-manngormat kingullermi ernivoq. Taassuma naartune-ra kialuunniit ilisimasimanngilaa, innarluutillillu inaatpolitiinut unnerluutigineqarpoq.- Pisoq alianarluinnarpoq tamaattoqarsimassussanngikkalu-arporlu.Innarluutillit illersuisuat, Anja Hynne Nielsen nunatsinniippassaq aalassassutaangaatsiartoq pillugu oqarpoq.- Niviarsiannguamut qanigisaannullu, sunnerneqartunullutamanut ajorluinnarpoq. Suliap ilungersunartup takutippaaarlalitsigut kukkuluttortortoqarlunilu sumiginnaasoqartoq,naak taakku arnap pineqartup inatsisitigut illersugaaneranik,isumannaatsuunissaanik, ataqqinassusaanik kiisalu pinngit-saalineqarnissaanut illersuisussaagaluartut.Suliaq arnamut 23-nik ukiulimmut, annertuumik innarluu-teqartumut Qaqortumilu innarluutillit illuanni Ivaaqqaminajugaqartumut tunngavoq.Taassuma kinguaassiutitigut atornerlunneqarluni naartuler-sinneqarsimanissaa ilimanarpoq, tallimanngormallu ernerta-arpoq. Taassumali ernisulinnginnerani naartunera kimil-luunniit ilisimaneqarsimanngilaq.Qaqortumi politiit Ivaaqqami kinguaassiutitigut atornerlui-soqarsimasinnaanera pillugu nalunaarfigineqarlutik upper-narsarpaat. Pisorli misissuiffigineqaqqissaarnera pissutiga-lugu piffissami matumani suliamut atatillugu oqaaseqarsin-naanani immikkoortortaqarfiup pisortaa, Søren Hansenoqarpoq.Nuna tamakkerlugu misissuisoqalersoqIsumaginninnermut naalakkersuisup, Mimi Karlsenip (IA)nuna tamakkerlugu ulloq unnuarlu paaqqinniffinni pissutsi-nik misissuisoqarnissaanik aallartitsilluni KNR-imut ippas-saq oqaatigaa.Arnap naapertuilluanngitsuliorfigineqarsimanissaa Tiliumitqularutigineqanngilaq.- Suliaq pinerliineruvoq. Pissusissamisoorpoq suliaq politii-

nit, naalakkersuisunit naalakkersuisoqarfimmiillu pimoo-runneqarluni suliarineqalermat, piaartumillu iliuuseqarmata,Anja Hynne Nielsen oqarpoq.- Akuersaarneqarsinnaanngilaq, arnaq annertuumik innar-luutilik, oqalussinnaanngitsoq qanoq ingasatsigisumilluun-niit nassuianeqarsinnaanngitsumik kinguaassiutitigut ator-nerlunneqartarnera paasineqanngitsoorsimammat. Tamatumalu kingunerisaanik naartunera paasineqanngitso-orluni tallimanngormat ernimmat. Neriuutigilluinnarparaarnaq suliaminnut ilisimasalinnit kiisalu immikkut ikiorser-neqassasoq, aamma erloqinartumik atugaqartinneqarsima-nera annertuumillu innarluuteqarnera eqqarsaatigalugit suli-soqassasoq, innarluutillit illersuisuat oqarpoq.Atornerlunneqarnissaat marloriaammit pingasoriaataa-nut aarlerinarnerusoqTiliup oqarnera naapertorlugu meeqqat arnallu innarluuteq-artut inunnut innarluuteqanngitsunut sanilliullugit kinguaas-siutitigut atornerlunneqarnissamut marloriaammit pingaso-riaataanut aarlerinartorsiornerusarput.- Takornartaanngilaq nunatsinni ulloq unnuarlu angerlar-simaffittut aaqqissuussani atornerluisoqartarnera, AnjaHynne Nielsen oqarpoq.- Tiliumut saaffiginnissutigineqartartut tamakkiisut isigis-sangaanni taava pingasut, najugaqatigiiffinni kinguaassiuti-tigut atornerluisoqarneranut tunngasumik qanoq iliuuseqar-toqarnissaanut apeqquteqartoqarluni saaffiginnittoqartarni-kuuvoq. Pisinnaatitaaffiit pillugit siunnersuisarnermi politii-nut ingerlatitseqqiineq, sakkortusisamik nalunaaruteqartus-saatitaaneq naapertorlugu nalunaarutiginninnerit kiisalueqqortumik maalaarfissanut siunnersuinerit pisarsimapput.- Isumalluutigineqartut maannamut tamaviaartinneqarput,sulisussaaleqisoqarpoq, avatangiisinut sinaakkutinut anin-gaasaliisarnerit annikipput aamma aningaasaliissutit amin-gaataapput. Uani pisumi, ersarippoq meeqqanut aammaarnanut innarluutilinnut kinguaassiutitigut innarliisarneritpinaveersaartinniarlugit iliuuserineqartartussat, periutsitaamma pinaveersaartitsinerit pillugit paasissutissat tigussaa-sut amigaataammata.
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Borgmesterip Stine Egedep umiarsuartigut takornariattikittartut amerlassusaat killeqartikkusuppai.Borgmesterip ilisimatitsissutigaa, umiarsuit ilaasa tikinnis-sartik nalunaarutigineq ajoraalluunniit.- Umiarsuarnit takornariartaatiniit takornarissat ullormut1000-it taamaallaat takorniariartissinnaavavut.Avannaata Kommuniani borgmesteri Palle Jerimiassensapaatip-akunnerata matuma kinugllermi taamatut oqarpoq.Taanna maanna Stine Egedemit taperserneqarpoq.Kommuni Kujallermi borgmesteri umiarsuartigut takorna-rissat tikittartut amerlassusissaannik aalajangiisimanngilaq,isumaqarlunili killilerneqartariaqartut.Naalakkersuisut kaammattorneqartutStine Egedep (IA) Sermitsiaq.AG-mut nassuiaatigaa, ukiutmarluk matuma siornatigut nunami umiarsuit takornariartit-sisartut pillugit workshoppertitsisoqarnerani, aaqqissuisutakornanni isumaqatigiissutigineqarsimasoq, illoqarfiit ataa-siakkaat sullissisinnaanerisa killiffiannik aalajangersaaso-
qassasoq.- Tamatuma malitseqartinneqarnissaa amigaataavoq.Naalakkersuisunut kaammattuutigerusuppara, taamanikkutinassuteqaatigineqarsimasunik malitseqartitseqqullugit,taanna oqarpoq.Borgmesterip ilisimatitsissutigaa, aasaq manna umiarsuittakornariartitisartut arlallit Kommuni Kujallermut tikissi-masut - ilaanni umiarsuarpassuit ataatsikkut tikittarsimallu-tik. Nammineq takunnissinnaasani naapertorlugu isumaqar-poq, tikiffissat iluamik ataqatigiissaarneqarsimasutut isik-koqarneq ajortut.- Umiarsuit ilaasa tikinnissartik nalunaarutigineq ajorpaat,allallu piffissaq kingullerpaaq atorlugu tikiffissaminnikallannguisarlutik. Tamanna takornariartitsinermik suliaqar-tartunut takornarianulluunniit iluaqutaanngilaq.Aningaasaqarnermut tapertaasussaasoqBorgmesteri aamma isumaqarpoq, umiarsuartigut takorna-rianut akitsuutigineqartartoq kommunimut tikiffigineqartu-mut toqqaannartumik nak-kartinneqartariaqaraluar-toq.Aningaasat - Stine Egedenaapertorlugu - UNE-SCO-mit allanngutsaali-neqarsimasunut aqqutissi-at ineriartortinneqarneran-nut aamma nunanamitakusassaqqissut, soorluUunartoq, takornariarfis-satsialaat takornarianittuusinntilikkaanit takuni-arneqartartut illersorneq-arnissaannut tapertaasin-naapput.
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Af Arctic Indigenous Researchers`Networtk og Erik Kielsen(Qaqortoq) holdet.”Jeg vil gerne blive i Grønland”, sagde Eema Kautuk fraKangiqtugaapik/Clyde River, Nunavut. Mad og sprog, som er  letgenkendelig fik hende til at følesig hjemme. En dygtig bager og kok, som også beundredeuddannelsesinstitutionerne i Qaqortoq.Eema var en af de tolv andre internationale besøgende iQaqortoq, fra sidst i august til starten af september. Vennerog kolleger af Lene Kielsen Holm var her for at fejre deninspirerende person som var hun var, indenfor den arktiskeforskning. De var også her, for at mødes for fjerde gang iforsker & projektgruppen, som hun var med til at starte op:at skabe forbindelse mellem det oprindelige folks forskerefra Grønland, Nunavut/Canada, Alaska, Finland ogRusland.Dette projekt, som er finansieret af U.S. National Foun-dation, er designet til at bringe folk med mange lighedersammen, men som ikke har en chance for at mødes og deleideer mellem hinanden. Der er blevet afholdt møder (2017,2018 og 2019) i Kangiqtugaapik/Clyde River (Nuna-vut),Nuuk og Nääkälä (Finland) før dette møde i Qaqortoq.Holdet/projektet havde en masse emner at tale og fejre om.Fra begyndelsen vidste de, at de havde en masse tilfælles,trods det at de talte i forskellige sprog. Og mange af demrejste næsten halv gange jorden rundt for at komme tilQaqortoq.Juha Magga, en samisk rensdyravler fra Nord Finlandsagde: ”Vi lærer så meget af vores egen samfund og voresmåder at gøre tingene på, når vi ser hvordan ting gøres i deandre steder”. I Näakälä f.eks. blev rensdyravelere fra Si-birien inspireret af, om hvordan Samerne praktiserer deresrensdyravl/drift. De tog hjem og byggede et samfund op ogskabe plads, inspireret af Samernes Lavvu telte. De bygge-de også et slagterhus, som var EU godkendt, for at de kanbegynde at eksportere højkvalitets kød til dem.I Qaqortoq fik de besøgende en masse inspiration.Borgmester Stine Egede introducerede Kommune Kujalleq.De besøgende holdt af talen fra en af Lene`s bedstevenin-

der og gamle håndbold kammerat, samt høre om mulighe-derne og udfordringerne i Sydgrønland. Diskussionernemed Tiipaaraq & Niels Aqqa Lund, Jens Peter Kielsen,`Assuupa` Gerhardt Jakobsen, Hans Janussen, Nuka JohnOlsen, Otto Ole Noahsen, Hjalmar Dahl og andre var fasci-nerende for alle, da man fandt frem til, at der var lighederog forskelligheder og de fik mulighed for at lære fra hinan-den.Besøget foregik ikke kun med arbejde. Et besøg hos GreatGreenland, med direktør Preben Møller som guide, udløsteideer til deltagerne fra Nunavut og alle var rigtig glade forturen til Uunartoq, trods høj sø omkring Alluitsup Paaområdet. Et besøg til Kalaalimineerniarfik/brættet vistelækre varierende lokale råvarer. Driften af Kalaalimineer-niarfik blev også fortalt af den lokale formand af fisker/fan-ger foreningen. Turen til Upernaviarsuk var også en turmed en masse oplysninger til gæsterne, med gartneren Kimog efterfølgende driftslederen og læreren af de fåreavlerstuderende i forsøgsstationen Lasse Bjerge som guides.Gruppen gik også til Kaffemik hos en grønlansk familie,hvor de bl.a. fik prøvet lækre hjemmelavede kager, røgetlaks, Stenbidderrogn, mattak osv. Højdepunktet i besøget var fejringen af Lene`s liv. Der blevserveret lækre mad fra de lokale, som mattak og sava/lam-mekød og Tuttu/rensdyrkød og laks. Gæsterne bragte røge-de og tørrede laks, røgede og tørrede rensdyrkød og tunge,mattak fra Nordgrønland. Der blev lavet udstilling af gæs-ternes nationale tøj/dragter og værktøj og de havde ogsåderes nationale tøj/dragter under middagen. Gæsterne hus-kede Lene`s engagement til de oprindelige folks selvbe-stemmelses rettigheder, hendes banebrydende tilgang tilinuitledet forskning, hendes vidunderlige sans for humor,og hendes dybe loyalitet til samfundet og til hendes familieog venner. Hun bliver savnet og hendes ånd vil blive husketaf alle dem, som hun har inspireret.At skabe en lokal baseret forbindelse i det arktiske er ikkenormal men meget værdigfuld. Møderne, samtalerne ogaktiviteterne i Qaqortoq og nærområdet forstærkede denneide. Vi håber alle sammen, at vi kan fortsætte, for at vi pådenne måde kan inspirere og lære af hinanden, for samfun-denes og vores børn og efterkommeres skyld.
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