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Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut


(Formand for Naalakkersuisut samt medlem af Naalakkersuisut for Udenrigsanliggender)


Fra ATASSUT har vi følgende kommentarer til Formanden for Naalakkersuisut’s åbningstalen:


Indledningsvis skal vi bemærke, at selvom åbningstale af Formanden for Naalakkersuisut på nogle 


områder indeholder interessenter emner, kommer Formanden ikke ind på flere vigtige områder for 


samfundet.


Som folkevalgte sidder vi her for at opnå velfærd for befolkningen. Men Naalakkersuisut har 


modsatte intentioner. Når man studere finanslovsforslaget for 2001 kan man se, at essensen i 


forslaget er, at man landskassen skal have flere indtægter, ved at forværre vilkårene for 


befolkningen og ikke mindst virksomhederne, som vi får skatteindtægter fra. Ved at forværre 


levevilkårene for befolkningen og ved at forværre vilkårene for erhvervslivet og såfremt man ikke 


skaber indtægtsmuligheder på andre måder, vil landskassens økonomi ikke blive bedre, tværtimod 


vil det have til følge, at skatteindtægterne bliver færre.


Formanden for Naalakkersuisut siger, at Naalakkersuisut i finanslovsforslaget forslår store 


besparelse. Da vi skal debattere finanslovsforslaget i morgen vil vi ikke kommentere de enkelte 


besparelser, men fra ATASSUT vil vi nævnte et særskilt område hvor der kan spares, nemlig man 


nedlægger Departementet for Indenrigsanliggender, og at Formanden for Naalakkersuisut får 


ansvaret for sagsområderne.
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Det er ikke nyt, at der er flere, der påbegynder og færdiggør en uddannelse, men vil skal til 


stadighed tilpasse denne udvikling.


Det er vigtigt, at man altid vurderer de handicappedes arbejdsevne. For at disse kan påbegynde en 


uddannelse eller kommer ud i arbejdsmarkedet er det derfor vigtigt at Selvstyret og kommunerne 


målrettet samarbejder om at fastlægge vurderingsmetoderne for de handicappedes arbejdsevne.


Vi har fra ATASSUT flere gange foreslået, at pensionisterne skal have mulighed for at have 


indtægter, uden at deres pensioner bliver nedsat, dette fastholder vi stadigvæk.


Hvis vi selv skal udforme Selvstyret, er det nødvendigt at vi bruger de folk, der bor i Grønland 


bedre. De grønlandske bestyrelsesmedlemmer i de Selvstyreejede selskaber er i år blevet udskiftet 


med folk fra andre lande, men vi skal bruge kvalificerede grønlændere for at sikre, at den 


opbyggede viden bibeholdes i Grønland.


Med hensyn til omstruktureringen i sundhedsvæsenet, når man ser på de virkelige forhold, vil 


udgifterne stige i forbindelse med rejser for de patienter, som bor andre steder end i den by, hvor 


sundhedscentret er placeret. Derfor skal vi spørge Naalakkersuisut hvor store besparelserne vil være 


i forhold til merudgifterne i forbindelse med omstruktureringen? Derudover skal vi spørge 


Naalakkersuisut hvilken indflydelse omstruktureringen vil have på ventelisterne?


Under debatterne om etablering af storkommuner har vi ellers fra ATASSUT foreslået, at 


sammenlægningen udsættes med et år, da vi fandt, at grundig forberedelse var vigtig og nødvendig. 


Kommunerne har problemer med økonomien, og hvis kommunernes økonomi bliver værre, vil 


kommunerne komme under tilsyn, og derved vil kommunernes selvstyre ikke have nogen mening. 


Kommunerne er blevet pålagt at spare i mio.kr. Vi kan som eksempel nævne Qaasuitsup 


kommunerne, som har problemer med økonomien, og hvis andre kommuner kommer ud i så store 


problemer, vil det har negative konsekvenser når man ser på hele landets økonomi.


Under valget sidste år fokuserede det nuværende landsstyre meget på de sultne børn, men denne 


debat er nu forstummet. Vi vil spørge, om Naalakkersuisut ikke berører emnet mere, fordi der ikke 


er flere sultne børn?
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Debatten om vilkårene for børn og unge vil aldrig stoppe, for det er dem der skal køre Grønland i 


fremtiden, derfor er børns vilkår vigtige. Hvilke forhold og under hvilke vilkår familierne lever 


under, påvirker også udgifterne i det sociale område.


Hvis vi skal opnå et godt velfærd er vilkårene for erhvervslivet vigtige. Og formanden for 


Naalakkersuisut nævner under sin tale, at det er vigtigt at udvikle erhvervslivet målrettet. Men  der 


er ingen videre planer for, der viser hvordan landsstyrekoalitionen vil realisere dette.


Nye erhverv, som erhvervslivet i dag lægger planer for, er virksomheder, der skal servicere 


mineraludvindings- og olieselskaber. Vi skal bane vejen for disse virksomheder.


Der er debat om kulturarv i forbindelse med etablering af et aluminiumssmelteri og vandkraftværk i 


Tasersiaq. Vore forfædre har ved at udnytte ressourcerne vist os vejen. Derfor må vi ved at udnytte 


de ressourcer, som passer til tiden, vise vejen for vore efterkommere. Hvis man i Tasersiaq skal 


undersøge og samle alle fortidsminderne, der viser vore forfædres levevis, vil projektet blive 


forsinket i mange år. I ATASSUT anser vi det som en mulighed, at man kan flytte de fortidsminer, 


eksempelvis de gamle gravpladser.


Nogle i naalakkersuisutkoalitionen har luftet tanke om, at man skal reducere omfanget af fiskeri- og 


fangsterhvervet. Vi skal fra ATASSUT gøre det klart, at selvom ovennævnte erhverv bliver udvidet, 


vil udnytte af de levende ressourcer ikke stoppe. 


Udover rejer og hellefisk er der begyndt at komme forekomster af andre arter, og disse skal vi 


udnytte, og Selvstyret må intensivt bakke op om udnyttelsen af disse. Ved udnyttelse af fisk og 


fangstdyr følger Naalakkersuisut for det meste biologernes rådgivning. Igennem årene har fiskerne 


og fangerne, der udnytter fisk og fangstdyr, været uenige med biologerne. Derfor skal der arbejdes 


på, at biologerne og brugerne skal samarbejde.


Naalakkersuisut har i finanslovsforslaget medtaget miljøafgift. Udover at befolkningen får dårlige 


vilkår, vil det medføre at erhvervslivet får flere udgifter. Dette vil igen medføre færre 


skatteindtægter. I ATASSUT vurderer vi, at dette er i strid med Naalakkersuisut’s udmelding om, at 


der skal ske vækst i erhvervslivet.
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Vi er vidende om, at der er problemer i det kystnære fiskeri. Fiskeriloven vil være grundlaget for 


strukturen på området. Da Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug orienterede om, at 


forslaget til fiskerloven vil blive udsat, tog vi dette til efterretning.


I ATASSUT mener vi, at det er nødvendigt at denne lov bliver vedtaget under forårssamlingen. 


Såfremt organisationerne ikke kan blive enige må vi politikere i sidste ende tage beslutning, vi er 


nemlig valg til at tage afgørelser i vigtigere sager for samfundet.


Naalakkersuisut har flere gange meldt ud om, at Sydgrønland forsyne landet med fødevare. 


Herunder med grøntsager. I ATASSUT vurderer vi, at denne produktion ikke vil stige mærkbart, 


hvis der ikke gives økonomisk støtte.


Derudover kan man ikke forvente, at flere fåreholdere vil producere grøntsager, da de i forvejen har 


nok at bestille. Derfor er det yderst vigtigt, at der lægges planer og banes vej, i stedet for blot at 


udtrykke at vi skal være selvforsynende med fødevarer.


I ATASSUT mener vi, at der skal være mere tilsyn med de offentligt ejede selskaber. Nogle af disse 


selskaber får økonomisk indsprøjtning i stort omfang og der bliver givet garanti for deres lån.


Hvis det går galt for bare et af de offentligt ejede selskaber, vil dette have negative konsekvenser for 


samfundet. Derfor må de offentlige føre tilsyn med aktieselskabernes drift og økonomi, uanset at 


disse har egne bestyrelser.


Samarbejdet med andre lande må udbygges. I ATASSUT mener vi at samarbejdet med EU må 


udvides til gavn for Grønland. Der er flere områder hvor man kan samarbejde, blandt andet 


forskning og vedrørende Nordpolen. I ATASSUT er vi fuldt ud enig i udmeldingen om, at der skal 


være beredskab i forbindelse med den udvidede trafik i det polare område som følge isens 


tilbagetrækning på grund af klimaforandringerne.


Slutteligt, så er ATASSUT altid parat til samarbejde, for at sikre at der sker en balanceret udvikling 


i Grønland.
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21. september 2010


EM 2010/16


                      Niels Thomsen


Naalakkersuisut siulittaasuata ammaanermi oqalugiaataa 


(Naalakkersuisut siulittaasuat aamma Nunanut allanut tunngasunut Naalakkersuisoq) 


Naalakkersuisut siulittaasuat maani Inatsisartuni ammaanersiornermut atatillugu 


tallimanngormat oqalugiarami ersarilluinnartumik oqaluppoq. 


”Tamatta pinngitsoqarata nalunngilarput qangatut ingerlasinnaajunnaariartorluta” oqarpoq. 


Demokraatini neriuppugut, Naalakkersuisuni siulittaasoq ilumoortoq, ajoraluartumilli 


qulalaarpugut. Qularaarput, kikkut tamarmik paasisimassagaat aningaasarsiornikkut nunarput 


qanoq ajornartorsiortigisoq. Tamanna tunngavigalugu Naalakkersuisuni siulittaasutulli 


nuannaarutingaarput, Akileraartarneq atugarissaarnerlu pillugit Isumalioqatigiissitap 


maannagaaq erseqqissareermagu, maannakkutut pissutsit iinnarsinnaanngitsut. Neriuppugut, 


tamanna suli ersarinnerulersinneqassasoq, Akileraartarneq atugarissaarnerlu pillugit 


Isumalioqatigiissitap nalunaarusiani 2011-ip aallartilaarnerani saqqummiuppagu. 


Demokraatini aamma Naalakkersuisut Siulittaasuat nersualaarusupparput 


unneqqarilluinnarnissaminut sapiissuseqarmat. Ukiorpassuanngortuni Demokraatini 


kisiartaalluta eqqartortarparput naapertuutinngitsumik najugaqariaaseqartugut. Taamaattumik 


qunusuisaarneruvoq Naalakkersuisut siulittaasuat oqarmat: 


“Inuiaqatigiimmi atukkamikkut ajornartorsiutaat naggueqarput innuttaasut nunatta suatungaani 


najugaqartuunerannit...”


Oqaatsit sapiitsuliornerupput, eqqorlutillu. Aamma eqqorluinnarpoq, Naalakkersuisut 


Siulittaasuat oqarmat, ilinniartitaaneq tulluussartariaqaripput, inuussutissarsiutit 


ineriartoqqinnissamut tunngavissiisut pingaarnerutillugit. Demokraatini isumalluarfigaarput 


Naalakkersuisut suli annertunerusumik oqaatsit taakkua tigussaanerulersissagaat, taamaasillutillu 
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ilinniartitaaneq aaqqissuulluarniarmassuk, siunissami inuussutissarsiutitigut ineriartortitsisussat 


sallinngortussanngorlugit maannakkutut inuussutissarsiutinut imminut akilersinnaanngitsunut 


pisortat tapiisarnerat unitsillugu. 


Uuliasiornissaarsuaq imaluunniit? 


Siunissami inuussutissarsiutit ineriartorfiusussanut ilaaqqunaqaaq uuliasiorneq. Demokraatini 


qularinngilarput amerlanerpaartatta neriuutigimmassuk uuliasiornissarput 


uaneralaannguamiittoq. Neriuppugut qillerinerup ataasiinnannguulluunniit 


naalagaaffinngortikkumaaraatigut uuliasiortoq. Neriuppugut – neriuppugut –neriuppugut. 


Tamannalu neriunneq ullaaq manna tungavisseqqinneqarpoq Cairn Energy-p 


nalunaarutigimmagu, Qeqertarsuup Nuussuullu avataani qillerivimmi Alphamik 


taaguuteqartinneqartumi uuliamik nassaartoqartoq.


Piviusuuvorli suli uuliasiorneq akilivissinnaassanersoq ilisimannginnatsigut. Tamannalu 


aallaavigisariaqarparput. Piviusorsiortariaqarpugut, piviusorlu tunngavigalugu ingerlaqqilluta. 


Piviusuuvoq, nunatsinni aningaasarsiornerput pitsaanngimmat aammalu uulia suli 


akissarsiutigilinnginnatsigu. Taamaattumik oqallisigisariaqarparput, qanoq iliorluta 


aningaasarsiussanerluta. 


Aningaasanimmi amingaateqarpugut. Peqqinnissamut aningaasat amingaatingaavut. 


Ilinniartitaanermut aningaasat amingaatingaavut. Aningaasat timersornermut amingaatingaavut. 


Tunngaviusumik atugartuussutsip pilersissimasatta ingerlatiinnarnissaanut 


aningaasassaaleqivugut.


Ersarissumik oqaatigalugu aningaasarsioriarfissanik marlunnik periarfissaqarpoq; 1) annertuunik 


uuliasiornermiit isaatitsilluta aamma 2) sakkortuneq ajornakusoornerlu, tassalu ineriartortitsineq 


sulerulunnikkut aammalu pingaarnersiuilluarnerunikkut.


Periarfissaq siulleq piviusunngussappat iluatsitsinermut tunngammat matumani 


eqqartoqqikkusunngilara. Periarfissap aappaa eqqarsaatingalugu, nutaarsiassatsialaavoq, 


periarfissaqarluarmat nunatsinni ineriartortsinissamut. 
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Pilersitsineq ammasumik Katersungaasiviunerminngaanniit pilerinarneruvoq 


Demokraatini nalunngilarput, suliniaqatigiiffiit arlallit avatangiisit ernumangingaat. Aamma 


uagut taamaappugut, tamannalu tunngavigalugu nuannaarutingaarput, soorlu assersuutigalugu, 


alumiiniumik aatsitsiviliornissamut atatillugu misissuinermut ilanngullugu avatangiisinut 


kingunerusussat misissorneqarsimammata aamma aatsitassarsiortoqarnissaanut 


uuliasiortoqarnissaanullu sakkortuunik piumasaqaratta. Demokraatini tamakku 


toqqissisimassutingaangut. 


 


Taamatulli oqareerluta, Demokraatini isumaqarpugut, inuppassuit isumaqartut Kalaallit Nunaat 


nunarsuup sinneraniit mattussinnaasoq sumilu tamaani sukkasuumik ineriartorneq akuuffiginagu. 


Taakku qularinngilaat Kalaallit Nunaat katersungaasiviusariaqartoq ammasoq.


Katersungaasivik ammasoq, takornariat nunarsuup sinneraneersut aggerlutik 


takusaqarfigisinnaasaat ”Itsaq inunnik”. Kalaallinut inuiaqatigiinnut taamatut takorluugaqarneq 


nunasiaateqarsimanermik tunngaveqarpoq, tamatumani pingaarnerutinneqarput assit kalaallit 


nunaanneersut nunaqarfinnik pilluarfiusunik inullit inuunerlu tassunga eqqaanarsinneqartartoq. 


Ammasumik katersungaasivinngortitsiniarsarisut pingaarnersaattut taaneqarsinnaapput 


Greenpeace aamma uungaralaannguaq isigalutik kinaassutsiminnik ingasattajaarlutik 


pingaartitsisut. 


Kukkusumik isumaqarneruvoq pissutsit amerlasuut peqqutigalugit. Nunaqarfiit aammalu 


maannakkut najungaqariaaserput, nunasiaatilinnit nassaajupput. Nunasiaataaneq sioqqullugu 


siulivut annattarput tulluussartarnikkut. Pisariaqartillugu nuttartarput. Siulitta nuttartarnerat 


nunasiaateqarnianut ajornartorsiortitsivoq – qanormi ilillutik siulivut nassaarisassavaat, 


nuttaannarpata?  
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Nunasiaatillit aaqqiissutaat tassaavoq nunaqarfeerarpassuarnik pilersitsineq. Taamaaliornikkut 


nunasiaatillit aningaasarsiorniarnertik eqqissillutik ingerlassinnaalerpaat. Tassa siulivut 


pinngitsaalivaat nunaqarfeeqqanut nuutillugit, atungarissaannginnerlu atuutilersillugu. 


Ersarissumilli katersungaasivinngortitsiniarsarisunut tamanut oqaatigilara: Siuligut 


inuuinnarumallutik avatangiisiminnut tulluussartuartarnikuupput. Nuuttarput inuunissamut 


tunngavissalinnut. Sapiitsorsuupput nukittoorsuullutillu, qularnarluinnarporlu Kalaallit Nunaata 


ammasutut katersungaasivinngortinnissaanut pinngitsaalineqarsimasinnaanerat. 


Siulitta nunarsuup sinnerani suliassatigut unammilleqatigiiffiusumi ilisimasariaqakkat 


qitiutillugit, inooqataasimasuugunik qularinngilara unammillikuttoorsinnaasimassagaluartut. 


Ilisimasammi taakkuupput siuariartortitsisartut, pilersitsiortorneq tassatuaavoq 


atungartuussutsimut aqqutissaq, atungarissaarnermullu tunngavissaq. Uangut – politikerit – 


allatut oqaatigalugu pitsaasunik sinaakkusersuisariaqarpugut inuiaqatigiinni 


ineriartortoqassappat. Tamannalu pissaaq siulitta anersaavat tunaartarilluinnarlugu. 


Najugaqariaaseq allanngortariaqarpoq 


Allatulli ajornartumik pisarnertut piviusoq aallaavigisariaqarparput, piviusuuvorlu, 


najugaqariaaseqaratta siammasissupilussuarmik. Demokraatit akueraat ukiorpassuit 


ingerlaqqaarumaartut allanngortoqarnissaanut. Imaanngilarli, teqeqqumut ingilluta 


utaqqerujuussasugut. Isumaqarpoq piaarnerpaamik allanngortiterilertariaqartugut. 


Tamatumani nuannersuuvoq, nunaqarfimmiut avinngarusimasormiullu nuunnissartik 


ajorinngimmassuk – tamanna nuttarneq pillugu misissuinerup takutippaa, misissuinerup 


taassuma inerneri upernaaq tamanut saqqummiunneqarput. Tassani takuneqarsinnaavoq, 


nunaqavissut 40 procentii ukiut tallimat tulliuttut ingerlanerini nuunnissartik 


naatsorsuutigisaraat. Aamma takuneqarsinnaavoq, ilinniarnissaq aamma ilinniakkanik 


piginnaasanillu allami atornissaat nuunnermut pissutaanerpaasartut – minnerunngitsumik 


nuuvinnissaq pineqartillugu. Aperineqartut 67 procentiisa nuunnerminnut 


suliffissaqartariaqarnertik tunngavilersuutigaat. Taakku saniatigut 17 %-t ilinniarnissaq 


pingaarnerpaatut tunngavilersuutigaat. 
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Aamma pingaarpoq, misissuinerup takutimmagu, inuit sulerusuttut imminnullu pilersorusuttut. 


Tamanna nersortariaqarpoq takutitsivorlu inuit inuiaqatigiit aningaasarsiornerannut 


iluaquseeqataarusuttut suliffissalimmut nuunnermikkut. Taamatut akuersaartumik niperarnerat 


isiginngitsuusaassanngilarput, aningaasarsiornikkummi nammineernerulernissatsinnut 


iluaqutaasussaavoq inuit nuuppata najugaqarfinnut ineriartorfissalinnut. 


Apeqqutigineqarpat nuunneq pilersinnagu suut iluarseqqaartariaqarnersut, pingaarnerpaatut 


oqaatigineqartarpoq nuuffigisami suliffissaqarnissaq. Aammali taama pingaartinneqartigaat 


nuuffissami inissaqarnissaq. 


Tassa pingaarluinnarpoq inissialiortitertariaqarnissarput sumiiffinni imminut akilersinnaasunik 


inuussutissarsiutinik pilersitsiviusinnaasuni. Siunissamut isigisumik 


angusaqarusussuseqartumillu ineqarnermut politikkeqartariaqarpugut, tapiissutinik 


isumalluuteqarneq illuatungilerumallugu.  Inissialiuinnassanngilagut immikkoortortani 


soqutigisaat massakkorluinnarluunniit pisariaqartitat kisiisa tunngavigalugit. Paarlattuanik 


paaseqqissaartariaqarparput, sumi inuussutissarsiutinik pilersitsisoqarsinnaanersoq kingornalu 


sanaartornissamut aningaasaliissutissatta amerlanersaat sumiiffinni taakkunani atorlugit. 


Taamatut periuseqarneq ataqatigiissarneqassaaq sumiiffinni inissaaleqiffiuvissuni 


sanaartornikkut. 


Tamatumani pingaaruteqarpoq erseqqissassallugu, soorunami inuit ataasiakkaat nuunnissartik 


aalajangertassammassuk. Demokraatini pingaartilluinnarparput inuit ataasiakkaat 


kiffaanngissuseqartitaanissaat. Tamatuma nassataanik, inuit najugaqartariaqarput sumiiffinni 


pilerigisaminni. Inuit illoqarfinni nunaqarfinniluunniit najugaqarusunnerlutik namminneq 


aalajangissavaat. Qaqugumulluunniit pinngitsaaliinavianngilagut. 


Paarlattuanilli isumaqarpugut, inuiaqatigiit aningaasaaterpassui ikitsuaqqanut 


nussorneqartassasut. Tamatuma inuit amerlanerussuteqartut inuttut kiffaanngissuseqarnerat 


killilersussavaa. Allatut oqaatigalugu isumaqarpugut, ullumikkut illoqarfinni annerni 


najugaqartut agguaqatigiisillugu atuisartuunertik akisunaarpallaartaraat, nunaqarfimmiut 
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atuisartut pissusissamisuunngitsumik akikinaaralutik inooqqullugit. Tamanna naapertuutinngilaq. 


Inuit sumiikkusullutik aalajangernertik namminneq akisussaaffigisariaqarpaat akialu akilerlugu. 


Inuiaqatigiinni tapiissutinik isumalluuteqarneq allanngortilli


Ullumikkut ukiut tamarluinnaasa ingerlatanut akilersinnaanngitsunut aningaasarpassuit 


tapiissutigisarpagut. Matumani kaammattuutigerusuppara uangut politikerit 


takutittariaqaleratsigu sapiissuseqarluta iliuuseqarsinnaassuseqarlutalu minnerunngitsumillu 


pingaarnersiuilluarnerunissamut pikkorissuseqarluta. Demokraatini aningaasat atorusunneruagut 


kolliigialiornernut puisit amiinut tapiinermiit. Meeqqat atuarfiat aningaasalersorusunneruarput, 


Arctic Umiaq Linemut aningaasalersuinermiit. Allatut oqaatigalugu aningaasat atorusunneruagut 


pilersitsinissamut inuussutissarsiutinut imminut akilersinnaanngitsunut atorneraniit, taakku 


taamaallat atapput pisortat amerlasuupilussuarnik tapiissuteqartarnerat pissutigalugu. 


Akuerineqarsinnaanngilaq, uangut politikerit aningaasat kukkusumik atortuaratsigit. Ullummi 


arlaanni akiligassaq akilerneqartussaavoq, uangullu eqqaamaneqarusunngilagut kinguaariittut 


asuli meerartatsinnut akiligassiiginnarsimasutut. Eqqaamaneqarusunneruvugut 


taakkuusimasunik, talitik kangujarteriarlugit inuiaqatigiinnik sulerusussusilinnik 


pilersitserusussusilinnillu pilersitsisut, ineriartorpiannginneq tapiissutillu qimallugit. 


Amerlasuut suleqatigiinnissaat aqqutissavoq 


Demokraatini massakkut sisamanik inatsisartuni qinigaatitaqarpugut, taamaattumik kisimiilluta 


annertunerusumik aaliangersaasinnaanngilangut. Taamaattumik ilisimavarput, uangut 


kissaaterput naapertorluinnarlugu inuiaqatigiit ilusilersorsinnaanatigit. Taamaattumik 


aallarniutigalugu sulissutiginiarparput naalakkersuisooqatigut Kattusseqatigiit Partiiat Inuit 


Ataqatigiillu uangullu suleqatigiinnissamut isumaqatigiissutitsinni allassimasut 


piviusunngortinnissaat aammali peqataanik Siumut Atassullu kaammattorusuppagut 


eqiiganerullutik politikkikkut aaqqiissutissanik siunnersuuteqartaqqullugit 


isumassarsiniartaqqullugillu, suleqatigiilluta Kalaallit Nunaata siunissaa pilersinniassagatsigu. 


Demokratini isumaqarpugut, pingaaruteqartoq sapinngisamik amerlanerpaat suleqataanissaat, 


taamaasiorutta qulakkiissagatsigu amerlanerpaanik inuiaqatigiinnik tunuliaqutaqarluta 


sulinissarput. Akueraarput ataqqillugulu Siumut Atassullu ukiumi illuatungiliuttuuffimmi 
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siullermi imminnut nassaariniarsimanerat, neriuppugulli, partiit taakku marluk 


paasisimalissagaat, illuatungiliuttuunertik sivisujaartukasiusussaasoq, maannakkut 


naalakkersuisoqatigiit sivikinnerpaamik qinigaaffiup naanissaata tungaanut atasussaammata. 


Tamanna illuatungiliuttunit paasineqartuuppat, illuatungiliuttut sulisariaqalissagaluarput, 


sorsuutigalugulu assersuutigalugu ungasipallaanngitsukkut angallanneq pillugu 


isumaqatigiinniarnerni sunniuteqarnissartik.


Aammali taama ingasatsigisumiik allartittariaqanngikkaluarput. Naalakkersuisut siulittaasuata 


tallimanngormat illuatungiliuttut kaammattorpai Aningaasanut Inatsisissamut 


akuerseqataaqqullugit. Demokraatit assinganik kaammattuerusupput, peqatigiilluta 


akisussaaqatigiillutalu suliassat iluarsisassat suliariniassagatsigit. 


Neriuppunga, tamatta –  nunarpullu pillugu – isumassarsiorluarfiusumik oqallikkumaartugut. 


Niels Thomsen


Demokraatit / Demokraterne
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		                      Niels Thomsen






NAQQIUT


ATASSUT UPA 2010/16


Siverth K. Heilmann 21.09.2010


Naalakkersuisut siulittaasuata ammaanermi oqalugiaataa


(Naalakkersuisut siulittaasuat aamma Nunanut allanut tunngasunut Naalakkersuisoq)


Naalakkersuisut siulittaasuata ammaanermi oqalugiaataa ATASSUT-miit imatut 


oqaaseqaateqarfigissavarput:


Aallaqqaasiullugu oqaatigissavarput Naalakkersuisut siulittaasuata oqalugiaataa ilaatigut 


soqutiginartunik imaqaraluarluni inuiaqatigiinnut pingaaruteqartut arlallit 


oqaaseqarfigineqanngimmata.


Qinikkatut maani issiavugut innuttaasut atugarissaarnerulernissaat anguniarlugu. Naalakkersuisulli 


akerlianik suliniuteqarput. 2011-mut aningaasanut inatsisissatut siunnersuut misissoraanni 


takuneqarsinnaavoq siunnersuutip qiterigaa innuttaasut minnerunngitsumillu suliffeqarfiit 


akileraarutinik isertitsivigisassatta atugassarisaat ajornerulersillugit nunap karsiata aningaasanik 


isaatitsinissaa suliniutigineqartoq. 


Innuttaasut inuuniarneranni inuussutissarsiutillu ajornerusumik atugassaqalersinnerisigut, allatigullu 


aningaasanik isaatitsiviusinnaasunik pilersitsingikkaanni, nunap karsiata aningaasaqarniarnera 


piffissaq sivisunerusoq eqqarsaatigalugu pitsanngortinneqarnavianngilaq, akerlianilli akileraarutinik 


isertitat ikilinerannik kinguneqassalluni.


Naalakkersuisut siulittaasuata oqaatigaa 2011-mut aningaasaqarnermut inatsisissatut 


siunnersuummi sipaarniutissat annertuut Naalakkersuisut siunnersuutigigaat. Aningaasanut 


inatsisissatut siunnersuut aqagu oqaluuserisussaagatsigu sipaarniarfigineqartut ataasiakkaarlugit 
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maannakkut oqaaseqarfigissanngilagut, kisiannili sipaarniarfissatut immikkut ATASSUT-miit 


taarusutarput tassaavoq Nunamut Namminermut Naalakkersuisoqarfiup atorunnaarsinneqarnissaa, 


suliassallu Naalakkersuisut siulittaasuannit akisussaaffigineqalersillugit. 


Ilinniarnermik aallartitsisartut naammassinnittartullu amerliartornerat nutaarsiassaanngilaq, 


taamatulli pitsaasumik ineriartorneq tamatigut naleqqussarneqartuartariaqarpoq.


Pingaartuuvoq innarluutillit sunik pisinnaasaqarnerisa nalilersortarnissaat. Taamaammat 


pingaartuuvoq ilinniagaqalersinnaanerat suleqqilersinnaanerallu anguniarlugu Namminersorlutik 


Oqartussat kommunillu pimoorullugu suleqatigiillutik sulisinnaassusiannik nalilersuisarnermi 


periusissanik aalajangersaanissaat.


Utoqqaat sulisinnaasut saniatigut isertitaqartarnerminni utoqqalinersiaminnik ikilisaaffigineqaratik 


annertunerusumik isertitaqarsinnaanerat pillugu ATASSUT-miit siunnersuuteqartarnikuuvugut, 


tamannalu suli attarparput.


Namminersorluni Oqartussaaneq uagut nammineq pitsaasumik ilusilersussagutsigu nunatsinni 


nunaqartut atorluarnerusariaqarpagut. Suliffeqarfinni Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartuni 


siulersuisuni ilaasortat kalaallit avataaneersunik ukioq manna taarsersorneqarput kalaallilli 


pisinnaasaqartut atorluarnerusariaqarpagut ilisimasat nunatsinni pigiinnarneqarneqassappata.


Peqqinnissaqarfiup aaqqissuussaanerata allanngortinneqarnissaa eqqarsaatigalugu, piviusut 


qiviaraanni katsorsarneqartussat peqqissaaveqarfiusup avataaneersut angalanissaannut 


aningaasartuutit qaffattussaapput. Taamaammat Naalakkersuisunut apeqqutigissavarput 


aaqqissuusseqqinnermi sipaarutissat aningaasartuutaanerulertussanut sanilliullugit qanoq 


annertutiginersut? Aammattaaq Naalakkersuisunut apeqqutigissavarput tamanna 


katsorsartinnissamik utaqqisut ikiliartortinnissaannut qanoq sunniuteqassanersoq?


Kommunerujussuanngortitsinissamik eqqartuinermi ukiumik ataatsimik kinguartitsisoqarnissaa 


ATASSUT-miit siunnersuutiginikuuarput, piareersarluarnissaq pingaartutut pisariaqartutullu 


isigigatsigu. Kommunit aningaasatigut ajornartorsiorput, taamatullu ingerlaannartoqassappat 


kommunit nakkutigisaalertussaapput, taamaalisoqarpallu kommunit namminersornerat 
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isumaarutissalluni. Kommunit 8 mio.kr.-inik sipaarniaqquneqarput. Assersuutitut taasinnaavarput 


Qaasuitsup Kommunia aningaasaqarnikkut ajornartorsiortorujussuaq, kommunillu allat taamatut 


annertutigisumik ajornartorsiulissappata nunatsinni aningaasaqarniarneq tamaat isigalugu 


inuiaqatigiinnut kingunerlutussaavoq.


Siorna qineqqusaarnermi maannakkut naalakkersuisoqatigiinnit meeqqat kaattut sammineqaqaat, 


maannakkulli tamanna nipangiunneqarluni. Apererusunnarpoq, meeqqanik 


kaattueruttoqarsimanermat naalakkersuisoqatigiit tamanna nipangiunnerpaat? 


Meeqqat inuusuttullu atugarisaannik oqallinneq qaqugukkulluunniit uninnavianngilaq, taakkumi 


siunissami nunarput ingerlatilertussaavaat, taamaammallu meeraanermiit atugassaritinneqartut 


pingaaruteqarput. Aammalumi ilaqutariit inuuniarnerminni qanoq atugassaqartinneqarnerat 


atugarissaarnerullu qanoq annertutiginera inunnik isumaginninnermi aningaasartuutinut 


sunniuteqartaqaat.


Inuiaqatigiit atugarissaarnerulernissaat anguneqassappat inuussutissarsiutinut atugassaritinneqartut 


pingaaruteqarluinnarput. Naalakkersuisullu siulittaasuata oqalugiaammini pingaartillugu oqaatigaa 


inuussutissarsiutinik pimoorullugu siuarsaasariaqartugut. Taamatut oqarneq kialluunniit 


assortorsinnaanngilaa. Kisiannili tamassuma qanoq piviusunngortinnissaanik 


aaqqissuussisoqarnissaanillu naalakkersuisoqatigiit sunik pilersaaruteqarnerinik annertunerusumik 


takussutissaqanngilaq.


Inuussutissarsiutit nutaat maannakkut namminersorlutik inuussutissarsiortunit piareersarneqartut 


ilaat tassaapput suliffeqarfiit aatsitassarsiornermi uuliasiornermilu kiffartuussisussat. Taakkununnga 


aqqutissiuussiuartariaqarpugut.


Alumiliorfissamut aatsitsiviliornissaq Tasersiamilu erngup nukissiorfiliornissamut tunngatillugu 


kulturikkut eriagisassat eqqartorneqartarput. Siulitta inuuniarnerminni pisuussutinik 


atorluaasimanerat tamatsinnut maligassiuisuuvoq. Taamaammat ullumikkut inuussutissarsiutinik 


ullutsinnut naleqquttunik atorluaanitsigut kingulissatsinnut aamma maligassiuisariaqarpugut. 


Tasersiami siulitta inooriaasiannik takussutissat tamaasa misissorneqassappata 


katersorneqassappatalu aatsitsiveqalernissamik suliniut ukiorpassuarnik kinguarsarneqartussaavoq. 
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Nuunneqartariaqartut, assersuutigalugu ilivitoqqat, nuunneqarsinnaanerat  ATASSUT-miit 


periarfissaasutut isigaarput.


Aalisarnermik piniarnermillu annikillisaanissamik Naalakkersuisoqatigiit ilaannit 


oqariartuuteqarnermik nipeqartumik saqqummersoqartarpoq. ATASSUT-miit ersarissassavarput 


qulaani inuussutissarsiutaalersussatut saqqummiunneqartut annertuumik 


ingerlatsiviuleraluarpataluunniit pisuussutinik uumassusilinnik atuineq uninngavianngimmat. 


Raajat qalerallillu saniatigut aalisakkat allat takkussuutilerput, tamakkulu atorluartariaqarpagut, 


tassungalu atatillugu Namminersorlutik Oqartussanit annertuumik tapersersuisariaqarpugut. 


Aalisakkanik atuinermi biologit siunnersuisarnerat maannakkut naalakkersuisuusunit 


allanngortinngivillugit malinneqarajupput. Ukiut ingerlanerini aalisartut piniartullu aalisakkanik 


piniagassanillu atuisuusut biologit naliliisarnerannut illuatuungiliigajuttarput. Taamaammat biologit 


atuisullu suleqatigiinnissaat pimoorullugu suli anguniartariaqarpoq.


Naalakkersuisut aningaasanut inatsisissatut siunnersuummut ilaatippaat avatangiisinut akitsuutip 


eqqunneqarnissaa. Inuit inuuniarnerminni atugassarisaasa ajornerulernerisa saniatigut 


inuussutissarsiutit aningaasartuuteqarnerulernerannik kinguneqartussaavoq. Akileraarutitigut 


isertitassat ikilinerannik kinguneqartussaalluni. Naalakkersuisut inuussutissarsiutinik 


siuarsaaniarnermik oqariartuuteqarnerannut akerliusoq ATASSUT-miit naliliivugut.


Sinerissap qanittuani aalisarneq ullumikkut ajornartorsiorfiusoq arajutsisimanngilarput. Tassani 


aaqqissuusseqqinnermi aalisarneq pillugu inatsisissaq tunngaviulluinnartussaavoq. Aalisarnermut, 


Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq inatsisissamik kinguartitsisariaqarnermik 


ilisimatitsimmat oqaatigaarput allatut ajornartumik tusaatissatut ATASSUT-miit tigullutigu. 


Oqaatigissavarput upernaamut ataatsimiinnissami aalajangiiffigineqarnissaa pisariaqarluinnartutut 


ATASSUT-miit isigigatsigu. Aalisarnermik inuussutissarsiortut kattuffii 


isumaqatigiissinnaanngippata politikerit uagut naggataatigut aalajangiisariaqassaagut, imaanngitsoq 


kattuffiit isumaqatigiivinnissaat qaqugorsuarmut utaqqissagipput, tassami inuiaqatigiinnut 


pingaaruteqartunik aalajangiisartussatut qinerneqarpugut.
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Naalakkersuisunit oqaatigineqartarpoq nunatta kujataa inuussutissatsinnik annertunerusumik 


pilersuisuusariaqartoq. Tassani ilaapput naatitat. Tamakkuninnga tunisassiornerup imminut 


akilersinnaalernissaa anguniarlugu pisortanit tapiissuteqartoqartinnagu malunnaatilimmik 


annertusinissaa ilimagineqarsinnaanngitsoq ATASSUT-miit naliliivugut. 


Aammalu savaatillit amerlanerusut naatitanik tunisassiulersinnaanerat ilimagineqarsinnaanngilaq, 


savaateqarnermimi suliassaqareeqimmata. Taamaammat inuussutissanik imminut 


pilersornerulernissaq oqaasiinnartut anninnagu iliuusissanik aalajangersaanissarput 


aqqutissiuussinissarpullu pisariaqarluinnarpoq.


Suliffeqarfiit pisortat pigisaasa nakkutigineqarnerulernissaat pisariaqartutut ATASSUT-miit 


isumaqarpugut. Suliffeqarfiit taakku ilaat pisortanit annertuumik aningaasaliiffigineqartarput 


taarsigassarsiaannillu qularnaveeqqusiiffigineqartarlutik. 


Suliffeqarfik pisortat pigisaat ataasiinnarluunniit ajutooraluarpat inuiaqatigiinnut tamanut ajortumik 


kinguneqartussaavoq. Taamaammat immikkut siulersuisoqarlutik aktieselskabiunerat 


apeqqutaatinnagu ingerlatseriaasiat aningaasaqarnerallu pisortanit oqartussaasunit 


nakkutigineqarnerusariaqarpagut.


Nunanik allanik suleqateqarneq suli annertusarneqartariaqarpoq. ATASSUT-miit isumaqarpugut 


EU annertunerusumik nunatsinnut iluaqutaanerusumik suleqatigineqartariaqartoq. Tassani 


suleqatigiissutaasinnaasut arlaliupput, ilaatigut ilisimatusarnermi, 


Qalasersuaq Avannarleq pillugu silaannaallu allanngoriartornerata kingunerisaanik sikup 


annikilliartornerani umiarsuit takornarissanik avannarpasissumi angallassisartut amerliartornerannut 


atatillugu angallannermi sillimaniarneq upalungaarsimanissamillu oqariartuuteqarneq ATASSUT-


miit isumaqatigilluinnarparput.


Naggataatigut oqaatigissavarput, nunatsinni oqimaaqatigiissumik ineriartornissaq anguniarlugu 


ATASSUT-miit suleqataanissatsinnut tamatigut piareersimasugut.
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SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN


21. sep. 2010                                                                                                                   UKA2010/01


Mødets åbning
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)


Den anden efterårssamling er startet efter valget. Os medlemmer af Inatsisartut, er valgt for at lette 
vælgernes tilværelse, fordi vi ønsker at arbejde med befolkningens bemyndigelse som grundlag – 
derfor sidder vi her.


Lad os altid tænke over det der blev sagt under valgkampen. Lad os ikke glemme, hvorfor vi sidder 
her. Lad os ikke glemme, at vi sidder her, på grund af vore løfter til befolkningen, om at ville gøre 
deres tilværelse lettere, og at vi alle, der sidder her i salen, er forsamlet her med befolkningens be-
myndigelse.


Her ved starten af den anden efterårssamling i Inatsisartuts, er der en ting, vi ikke kan komme uden 
om, og dette er at vurdere hvordan befolkningen har det efter 1 år med koalitionen, ligesom vi også 
skal spørge os selv om, hvorvidt vi har indfriet vore løfter om bedre vilkår for befolkningen.


Det er svært at skjule overraskelsen over, at arbejdsløsheden ifølge tal fra Grønlands Statistik fra 
29. juni 2010 er steget til 7,0 %, idet der her er tale om 10,9 % af hele arbejdsstyrken. Dette til trods 
for, at der er behov for alle arbejdsdygtige i samfundet.


I forbindelse med koalitionens skift var arbejdsløshedsprocenten på 3,4. Her, godt 1 år efter, er det 
vores pligt ikke at øge denne stigning, men arbejde for, at arbejdsløshedsprocenten holdes på et ab-
solut minimum.


Vi mener, at det er et realistisk mål at åbne for mulighederne indenfor de områder, som Selvstyret 
finansierer, f.eks. byggeri, uddannelse, sociale anliggender, beskæftigelse samt fiskeri, hvor befolk-
ningen til enhver tid medinddrages i forbindelse med udvikling. 


Fiskeriet er landets vigtigste økonomiske indtægtskilde.  Såfremt der er problemer i det primære 
erhverv, er det vores pligt at bane vej for at gøre forholdene lettere, ligesom det er vigtigt at have en 
tæt meningsudveksling med dem, der er ramt af problemer. Fiskerne har aldrig tidligere givet så 
klart udtryk for deres problemer, som de gør nu.


Atter udsættelse af Fiskeriloven kan ikke bane vej for hverken at komme videre eller komme ud af 
tidligere forhindringer. Formanden for Naalakkersuisut sagde i sin åbningstale, at der har været en 
tæt orientering af Fiskeriudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af Fiskeriloven. Inatsisartut, har 
allerede taget hul på vores møde, og Naalakkersuisoq for Fiskeri har til dags dato hverken orienteret 
Fiskeriudvalget vedrørende debat om Fiskeriloven eller kommet med informationer til det for sagen 
vedkommende udvalg vi kræver derfor at få redegjort for forholdene.
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Royal Greenland som er landets ejendom med en vigtig placering, havde sidste år enorme økonomi-
ske vanskeligheder der havde et stort indhug i landets økonomi, derfor finder vi det naturligt at der 
bliver redegjort for dens nuværende status både økonomisk og driftsmæssigt.


Det er skuffende, at Formanden for Naalakkersuisut i sin åbningstale ikke engang kom ind på fiske-
riets problemer og begrænsninger, det er nemlig dem der ikke alene skaber arbejde på land men 
også har en vigtig plads i samfundets økonomi.


Umiddelbart efter Naalakkersuisuts indtrædelse meddelte Naalakkersuisoq for Fiskeri, at hun ville 
følge biologernes indstillinger til punkt og prikke. Biologerne indstiller, at der ikke må fiskes efter 
torsk næste år. Hvis Naalakkersuisoq for Fiskeriet vil udleve sine løfter, vil dette have endnu større 
konsekvenser for fiskeriet til næste år. Spændene hvad hun har at sige til dette, og hvilke tiltag man 
vil udleve for at forebygge dårligere vilkår for aktørerne.   


Umiddelbart efter koalitionens indsættelse sagde Naalakkersuisoq for Fiskeri, at hun vil følge bio-
logernes anbefaling af fiskerkvoter til punkt og prikke. Biologerne har anbefalet, at der ikke kvote-
res torsk til næste år. Såfremt Naalakkersuisoq for Fiskeri effektuerer sine ord, vil dem, der erhver-
ver sig ved fiskeri komme i endnu større vanskeligheder. Det er ønskeligt at vide, hvorvidt hun vil 
udtale sig desangående, ligesom det er ønskeligt at vide, hvad der agtes at gøres for at undgå, at 
dem, der erhverver sig ved fiskeri får dårligere vilkår.


Der er en god grund til at være ængstelig over den tiltagende dårlige borgerservice på grund af øko-
nomiske problemer i forbindelse med kommunesammenlægningen. Økonomiske problemer, falden-
de skatteindtægter samt manglende medinddragelse i forbindelse med anlægsplaner giver store øko-
nomiske byrder. Trods det siger Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender, at han ikke vil blande 
sig i kommunernes anstrengte økonomiske situation. Du store! Såfremt Naalakkersuisoq for kom-
munerne kan se problemerne og ikke betragter sig selv som den,  der skal hjælpe kommunerne, 
hvorfor sidder han som Naalakkersuisoq, det er et spørgsmål.


Vi skal understrege, at det er Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggenders pligt til  at følge med i, 
hvorvidt det går godt med kommunernes økonomi, og han skal under økonomiske nedgangstider 
holde øje med, at lovmæssige forpligtelser overfor befolkningen ikke forringes. 


Det er nu andet år i træk, at vi hører, at Naalakkersuisoq for Finanser har haft en indforstået dialog 
med storkommunerne i forbindelse med fremlæggelse af Finanslove, men vi erfarer så via medier-
ne, at dette ikke er sandt.


Formanden for Naalakkersuisut understregede specifikt i sin åbningstale, at Naalakkersuisut allere-
de har lavet en aftale om kommunernes overtagelse af handicapområdet. Herefter hører vi via radio-
avisen, at dette ikke er sandt, og at  Naalakkersuisut undskylder, at der er talt usandt til Inatsisartut.
Storkommunerne er dem, der arbejder tæt med befolkningen. Kan befolkningen ikke have fået en 
mere anstændig servicering fra Naalakkersuisut?


Såfremt storkommunerne skal lykkes, kræver det tæt samarbejde mellem storkommunerne og Selv-
styret. En ordentlig dialog med fælles mål og samarbejde, herunder ikke mindst med udgangspunkt 
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i fælles forståelse. Det er nu på tide, at koalitionen arbejder ihærdigt for at rette op på det desværre 
ikke vellykkede storkommunesamarbejde.


Storkommunerne er de instanser, der servicerer befolkningen på tæt hold. Såfremt befolkningen 
skal  have gode vilkår,  er  et  godt samarbejde udgangspunktet.  Arbejdsløsheden er  nu tiltagende 
blandt befolkningen, antallet at konkurser stiger, og faldende skatteindtægter vil medføre tiltagende 
henvendelser til storkommunerne, stigende henvendelser om hjælp, flere sociale klienter, og ikke 
mindst mere arbejde til de ansatte. Den påtænkte øgede økonomiske besparelse for storkommunerne 
vil utvivlsomt have en meget trist konsekvens for befolkningen, de har i forvejen så store bespa-
relsen at de ikke kan spare yderligere.


Koalitionen har nedsat en Skatte- og Velfærdskommission. Overskriften på koalitionens finanslov 
er midler til velfærd.


Arbejdsløse, fiskere med problemer med levevilkårene og økonomien, forsørgerbyrden der øges, 
flere regninger samt flere og flere afgifter. Er det velfærd?


Økonomiske midler til velfærd kan ikke hentes fra dem, der har ringe vilkår i forvejen.


Det bliver nødvendigt for koalitionen at få befolkningen til at forstå deres definition på velfærd, idet 
vi mener, at storkommunernes vilkår efter koalitionens indtræden er blevet forringet, arbejdsløshe-
den er vokset, afgifter bliver flere og flere, og fiskernes vilkår er ikke blevet lettere.
 
Vi har flere gange hørt fra koalitionen, at befolkningen har sagt ja til Selvstyre, og at de derfor må 
betale for det. Vi har ikke hørt noget andet fra Formanden for Naalakkersuisut. Derfor er et vigtigt 
at forstå om, hvorvidt koalitionen mener, at befolkningens ja til Selvstyre også er et ja til ringere 
vilkår. 


Siumut mener, at Selvstyre er et fælles befolkningsanliggende med fælles ejerskab, som vi skal for-
valte med tæt dialog med befolkningen.


Selvstyret har givet befolkningen et nyt håndgribeligt lovgivningsmæssigt redskab til at arbejde for 
øget selvstændighed. Selvstyret skal fra starten modnes med medinddragelse, samarbejde, lydhørig-
hed samt fælles udvikling.


Ikke alene må befolkningen forberedes på en ny national opbygning, men for at  få råd til nye an-
svarsområder kan vi ikke komme uden om erhvervsudvikling. Landets skal opbygges og udvikles af 
sin befolkning, og ikke mindst ed lydhørhed over for sine borgere.


Dem der ønsker sig en uddannelse kan ikke afvises, vi mangler uddannede og Siumut indbyder til 
samarbejde på at forebygge at vi reducerer midler til anlæg af nye kollegiepladser. Vores mål som 
er at øge uddannelsesniveauet løbende indtil målet er nået.


Koalitionen ynder at ytre sig om udvikling af landbruget i Sydgrønland og at Sydgrønland skal be-
tragtes om resten af landets madkammer. Hvis man ytrer sig som man har gjort må midlerne natur-
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ligvis følge med, men vi kan læse i næste års finanslov, at der ikke følger nogen midler til dette for-
mål. Hvordan har i så tænkt jer, at opnå dette mål, hvis ikke jeres fine ord skal forblive tomme løf-
ter?


Et land der har en selvcentreret arbejdstagergrundlag kan opnås ved at anvende og give muligheder 
til de veluddannede og de der har tager en uddannelse her i landet, vi må give et venligere og mere 
samarbejdsvillig ansigt.


Et selvbærende økonomi kan opnås ved at stabilisere allerede eksisterende erhverv og ved at bane 
vejen for nye vækstererhverv.


Et land med så gode muligheder for et råstofeventyr må udnytte mulighederne yderligere, dog ved 
at huske på at miljø- og sundhedshensyn er et anliggende Inatsisartut allerede har ansvar over for. 
Hvilke krav der skal være, risici, regler og sikkerhedshensyn er alene Inatsisartut der kan regulere 
og udrrakommende aktører skal tilpasse sig og arbejde i henhold til disse bestemmelser. Også selv-
om dette måtte vedrøre Alcoa og vandkrafværksplanerne, om dette handler om råstoffer blandet 
med uran, om det handler om olieefterforskning og udnyttelse – alle disse hensyn er noger Inatsis-
artut skal udføre regulering om.


Landets resurser skal give afkast til landets borgere, SELVFØLGELIG!


Vi har i dag igennem pressen fået at vide, at de aktører der har licens til at udnersøge olieforekom-
ster i Grønland har fundet olie. Meddelelsen er glædelig og giver en forhåbning om fremtiden og 
vækst i erhvervslivet vi byder dette velkommen med glæde.


Flere års regerignssamarbejde og godkendelser til licenser til olieefterforskninger bærer nu frugt. 
Og det skal også ytres, at det er en glæde, at Grønland allerede har opstartet arbejdet på oprettelsen 
af en oliefond.
Siumumi har kæmpet for og synes,  at det er på tide at oprette en råstofudvalg i Inatsisartut,  vi 
mangler nemlig ikke opgaver og vi mener ikke vi har grundlag for at skulle sinke udviklignen yder-
ligere i Inatsisartut.


Formanden for Naalakkersuisut sagde også i sin åbningstale, at det er vigtigt med hjemmehørende 
arbejdskraft. Formanden for Naalakkersuisut glædede sig over, at vort land tiltrækker danske unge 
akademikere, hvor der sidste har været flere indvandrere til vort land end til USA.


Den øgede danske tilflytning, som vurderes som glædeligt, er svær ikke at vurdere som mærkelig, 
fordi vi i Siumut mener, at den største glæde, der kan opnås, er, at der er flere hjemmehørende ud-
dannelsessøgende, der tager på uddannelse udenfor vort land, og vender hjem efter endt uddannelse, 
tiltager. Naalakkersuisoq for Uddannelse besvarede i juli måned, et spørgsmål fra vort medlem af 
Inatsisartut,  Malik Berthelsen, at der i perioden 2002-2006 er 156 uddannelsessøgende, som har 
fuldført deres uddannelse udenfor vort land. Kun 45 % af disse er vendt tilbage til vort land. Vi vil 
opfordre Naalakkersuisut, at såfremt der ønskes et mere glædeligt resultat, at arbejde for, hvordan 
de resterende 55 % i den nævnte periode kan vende tilbage til vort land. 
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Mulighederne, Selvstyret giver for befolkningen er de vigtigste redskaber til at skabe videreudvik-
ling. Såfremt Selvstyret skal videreudvikles med medinddragelse af hele befolkningen, bør vi have 
en regering og et parlament, der vitterligt er medinddragende i de beslutninger, vi tager her, ligesom 
der også skal vurderes, hvorvidt disse beslutninger er medinddragende til øget selvstændighed. Den 
nuværende stigende arbejdsløshed peger i modsat retning. Indførelse af Selvstyre forsøges betegnet, 
som Naalakkersuisoq for Finanser siger, at idet vi har sagt ja til Selvstyre, så skal vi betale for det 
nu. Selvstyre er ikke en straf og er ikke en regning. Desværre siger Naalakkersuisut gang p ågang, 
at vi må betale for vores accept af Selvstyret.


Nu, hvor vi kigger 1 år tilbage, bør den negative udvikling vendes om med alle kræfter. Vi vil op-
fordre koalitionen til at erkende, at konsekvenserne for Finanslov 2010 hidtil arbejdes hårdt for at 
vende i en mere positiv retning og dette vil Siumut gerne samarbejde om og være med til at udfor-
me.


Uligheden vil vokse yderligere Hvis Naalakkersuisuts udelukkelse i bygge- og anlæg ikke vendes til 
et samarbejde. Byer der anses for at være vigtigere mens andre anses som mindre vigtige, hvis ikke 
denne betragtning ikke vendes vil dette selvfølgelig afstedkomme en yderligere ulighed. Derfor er 
det yderst vigtigt at vi behandler byerne ens for at give en mere lige levevilkår til befolkningen. 


I Formanden for Naalakkersuisut tale står i side 1 følgende: ”Sandheden er jo den, at problemerne i  
samfundet har rod i vores bosætningsmønster her i landet […]”.
Jeg vil her, gerne spørge Formanden for Naalakkersuisut om han virkelig mener, at befolkningen 
har problemer i forhold til hvor de har bosat sig? 


Husk, at vi her i salen arbejder som folkevalgte for befolkningen. Vi er her for at indfri vores løfte 
om at effektuere bedre livsvilkår for befolkningen. 


Aleqa Hammond, SIUMUT
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Kattusseqatigiit Partiiat
21 september 2010                                                                                                        EM 2010/01-01
Jens Jørgen Broberg


Formanden for Naalakkersuisut`s åbningstale.


Vi takker fra Kattusseqatigiit Partiiat for velkomsten til efterårssamlingen.


Inden vi fra Kattusseqatigiit Partiiat fremsætter bemærkninger til åbningstalen, valgte vi at 


fremsætte følgende indledning.


Vi er i Kattusseqatigiit Partiiat udmærket klar over at man ikke kan nå at færdiggøre alt på en gang. 


Hvorfor vi er klar over, at prioritering er nødvendigt. 


Trods det, er det også vigtigt for os, at befolkningens budskab til Inatsisartut og Naalakkersuisut 


bliver hørt og taget i betragtning, også ved vurderinger. 


Vi skal derfor atter indskærpe, at det er yderst vigtigt for Kattusseqatigiit Partiiat, at  henvendelser 


via borgermøder  og andre viderebringes.


Vi kommer derfor til, at komme med adskillige indstillinger til Naalakkersuisut på baggrund af 


henvendelserne, ved drøftelse af finanslovsforslaget og andre forslag. 


Menneskerettigheder, personlig frihed og ytringsfrihed finder vi i Kattusseqatigiit Partiiat meget 


vigtigt at forholde sig til, hvorfor vi absolut håber, at naalakkersuisut også tager disse betragtninger 


til grund i forbindelse med deres videre arbejde.


Med denne indledning skal vi fra Kattusseqatigiit Partiiat henvise til vore bemærkninger i 


indledningen, hvor vi også vil indskærpe vores vilje til at deltage i igangsatte tiltag for at fremme 


befolkningens vilkår, som Formanden For Naalakkersuisut kommer ind på, i sin fremadrettet 


åbningstale.  


1







Ligeledes er det yderst vigtigt at følge tæt på Skatte og Velfærdskommissionen og Transport 


kommissionen) . Idet deres indstillinger også kommer til at præge vigtige beslutninger. 


Kattusseqatigiit Partiiat er desuden godt tilfredse med Naalakkersuisuts klare melding om 


fornyelse af uddannelsesplanen. Idet uddannelsesplanen rummer mange ting, der har behov for 


tilpasning, ifølge vores mening, ikke mindst med henblik på mange unge, også fra bygderne, der er 


forhindret i, at starte en uddannelse pga. mangel af uddannelsessted og praktikplads. Vi er 


selvfølgelig klar over, at det ikke er blot disse, men også manglen af kollegieboliger i byerne og 


mange andre opgaver, vi har foran os.  


Foruden disse vil vi indstille Naalakkersuisut til, at arbejde for, at erhvervsudviklingsplanen og 


ikke mindst behandlingen af sager vedrørende fiskeri og fangst, bedst muligt bliver udbytterigt for 


samfundet, ikke mindst for fiskere og fangere. 


Vi opfordrer hermed Naalakkersuisut til, at tage fiskere og fangeres indstillinger i betragtning ved 


vedtagelser, heri med henblik på fødekæden i havet. Disse erhverv er jo trods alt stadig landets 


hovederhverv.


Vi kan fra Kattusseqatigiit Partiiat udfra udflugter, dialog med fiskere og fangere samt 


videnskabelige fakta, generelt set, opstille følgende punkter til diskussion. 


Vi skal dog fra Kattusseqatigiit Partiiat, inden vi kan komme helt ind på fiskeri og fangst, 


indskærpe, at enhver ikke blot kan tage ud og fiske eller jage ubegrænset, idet landet for længst, 


længe før den nuværende koalition, har været begrænset af diverse aftaler med andre lande, hvad 


restriktion af fiskeri og fangst angår. 


Trods det måtte være en kendsgerning, vil vi fra Kattusseqatigiit Partiiat ikke undlade at nævne, at 


der burde tages mere højde for fiskere og fangere, der længe har fulgt dyrene, såfremt der skal 


vedtages beslutninger, der vedrører hvid- og narhvalsfangst samt fiskeri. Biologerne skal 


selvfølgelig også danne grundlag for beslutningerne, dog mener vi fra Kattusseqatigiit Partiiat, at 


fiskere og fangeres meninger burde veje noget mere.  
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Afslutningsvis skal vi opfordre Naalakkersuisut om at overveje at give borgerne mere informationer 


om  lovgivningstiltag,  havneforhold  og  ikke  mindst  sikkerhedsforanstaltninger  i  forbindelse 


klimaforandringer, der medførte øgede skibsfart nord om Grønland. 


Lad os tage dengang restriktionen af fangst af hvidhvaler og narhvaler ikke var indført, hvor 


forholdene så helt anderledes ud. Og med tanke på tidligere år, kan det næppe være overraskende, at 


talrige hvid- og narhvaler må være døde under isen, i Nordgrønland, hvor disse omringedes eller 


også fanges direkte fra isen. 


Heldigvis er metoden, hvor disse omringes, ikke længere brugt og fangst på isen er i dag en sjælden 


ting.  


Vi mener derfor fra Kattusseqatigiit Partiiat, at man ikke kan overse fangernes melding om 


flerdobling af hvid- og narhvaler. 


Vi mener fra Kattusseqatigiit Partiiat, at den overdrevne restriktion af hvid- og narhvalsfangst uden 


tvivl er med til at forårsage konsekvenser for fiskebestanden, hvorfor det må regnes med, at 


fiskebestanden bringes endnu mere i fare, såfremt disse forhold gør sig yderligere gældende.  


Det er allerede en kendsgerning og videnskabelige fakta, at narhvaler alene fortærer over det 


dobbelte af hvad fiskere får tildelt i hellefiske-kvoter, i kysten. Trods disse oplysninger har været 


tilgængelige i flere år, mener vi fra Kattusseqatigiit Partiiat, at man er ved at genopleve biologernes 


advarsel, for flere år siden, om rensdyrbestandens udryddelse, denne gang blot med hvid- og 


narhvalerne som objekt.  


Kattusseqatigiit Partiiat glæder sig derfor over Naalakkersuisut's hævdelse af samarbejdsvillighed, 


med indstilling om tættere samarbejde med fiskere og fangere og glæder os endvidere til at 


samarbejde. 
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Vi glæder os selvfølgelig og er rede til, at fortsætte det gode samarbejde på baggrund af 


koalitionsaftalen , partifremlæggelserne og forslagene. 


Ikke mindst bakker vi op omkring de igangsatte tiltag vedrørende børn og unge, fuldt ud, fra 


Kattusseqatigiit Partiiat. 


Vi er fra Kattusseqatigiit Partiiat tilfredse med, at overdragelserne af nogle ansvarsområder i 


kommunerne ifm. kommunesammenlægningen drives på baggrund af gensidig forståelse ved 


samarbejde mellem Naalakkersuisut, KANUKOKA og kommunerne.


Kattusseqatigiit Partiiat er endvidere tilfredse med, uden at gå yderligere ind i detaljer, 


Naalakkersuisut's melding om, at det går bedre med Selvstyrets aktieselskaber. Idet det er yderst 


vigtigt for Kattusseqatigiit Partiiat, at sådanne foretagender drives af folk med økonomi- og 


handelsuddannelse. Hvilket Naalakkersuisut også har sikret i dag. 


Med disse korte bemærkninger på vegne af Kattusseqatigiit Partiiat godtager jeg samt tager 


Naalakkersuisut's tale til efterretning.  
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21. sep. 2010                                                                                                                   UKA2010/01


Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)


Qinersisoqareernerata  kingorna  inatsisartut  ukiakkut  ataatsimiinnerata  aappassaat  aallartippoq. 
Inatsisartuusugut  tamatta  qinigaavugut  inuiaqatigiit  ulluinnarni  inuuniarnerannut 
oqinnerulersitseqataajumalluta  suliumangatta  inuiaqatigiinnillu  piginnaatitsissut  taanna  pigalugu 
maani issiavut.


Eqqaamajuartigu  qineqqusaarnermi  oqaatigisimasat.  Eqqaamajuartigu  sooq  maani  issianerluta. 
Eqqaamajuartigu  inuiaqatigiit  atugaasa  pitsanngorsarneqarnissaannik  neriorsuuteqarluta  tamatta 
maani  inersuarmiittugut  suliumangatta  inuiaqatigiinnillu  piginnaatitsissummik  nassataqarluta 
maanna katersuuppugut.


Maanna  inatsisartut  ukiaanerani  ataatsimiinnerup  aappassaata  aallartinnerani 
avaqqunneqarsinnaanngitsoq  tassaavoq  ukiup  ataatsip  ingerlanerani  inuiaqatigiit  qanoq 
inissisimanerat  nalilissallugu  aammalu  immitsinnut  aperissalluta  ilumut  inuiaqatigiit 
pitsaanerusumik atugaqalersikkumallugit neriorsuutigisimasagut eqquutsinnerigut.


Kalaallit  Nunaanni  Naatsorsueqqissaartarfiup  kisitsisaatai  29.  juni  2010-meersut  qimerloornerini 
suliffissaaleqinerup 7,0%-nngorsimanera tupaallaatiginanngitsuunngilaq, tassami sulisinnaasut 10,9 
%-iisut  amerlatigisut  pineqarmata.  Massa  inuiaqatigiinni  sulisinnaasut  tamarmik 
pisariaqartinneqartut.


Naalakkersuisooqatigiit  nikinnerini  nunarput  tamakkerlugu suliffissaaleqisut  3,4%-rivai.  Maanna 
ukiup  ataatsip  qaangiutilaaginnarnerani  taama  annertutigisumik  qaffariaateqarnera 
pisussaaffigaarput  annertunerulersinniarnagu  kisiannili  killormuanik  sapinngisamik 
minnerpaaffianiitinneqarnissaa sulissutigissallugu. 


Tamanna  anguneqarsinnaasutut  isigaarput  Namminersorlutik  Oqartussat 
aningaasaliiffigisartagaanni  soorlu  sanaartornikkut,  ilinniartitaanikkut,  isumaginninnikkut, 
suliffissaqartitsiniarnikkut,  aalisarnikkut  tamatigut  innuttaasut  ineriartortitseqataanermut 
periarfissaanik peqataatinneqarnissaannillu ammaassinikkut. 


Aalisaneq  tassaavoq  nunatta  aningaasarsiorfiat  pingaarneq.  Inuussutissarsiut  pingaarneq 
ajornartorsiuteqarpat,  pisussaavugut  inuiaqatigiit  oqinnerusumik  atugaqarnissaanut 
suliniuteqassalluta  aammalu  ajornartorsiuteqartut  qanimut  suleqatigalugillu  isumasiorneratigut 
ingerlaqqinnissamut  pissalluta.  Taamaattoq  maanna  aalisartut  aatsaat  taama 
ajornartorsiuteqarnerminnik  erseqqissaatigaat.  Aalisarnermut  inatsisissap  kinguarteqqinneqarnera 
ingerlariaqqinniarnermut  aammalu  aporfiusarsimasut  qaangerniarnerini  ilorraap  tungaanut 
ingerlariaqqitsitsinavianngilaq.  Naalakkersuisut  siulittaasuata  oqalugiaammini  oqaatigaa 
aalisarnermut  inatsisissap  suliarinerata  ingerlarngani  aalisarnermut  ataatsimiititaliaq  qanimut 
malinnaatinneqassasoq. Maanna inatsisartut ataatsimiilluta aallartereerpugut ullorlu manna tikillugu 
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aalisarnermut  naalakkersuisumit  aalisarnermut  inatsisissap  oqaluuserineqannginnissaa  pillugu 
aalisarnermut  ataatsimiititaliamut  paasissutissanik  apuussisoqarsimanngilaq,  massa 
ataatsimiititaliaq susassaqartoq.


Nunatta pigisaa Royal Greenlandip inuiaqatigiinnut annertoorujussuarmik pingaaruteqartup siorna 
aningaasatigut  annertoorujussuarmik  ajornartorsiuteqarnermini  aningaasaqarnitsinnut  kalluaasoq 
maanna  aningaasatigut  qanoq  inissisimanersoq  aammalu  aqunneqarnerani  qanoq 
inissisimasoqarnersoq tusagaqarfigissallugu nassuiaanneqassallutalu piumasaraarput.


Naalakkersuisut  siulittaasuata  ammaanermi  oqalugiaammini  nunatsinni  aalisarnikkut  aporfiusut 
ajornartorsiutaasullu  oqaaseqarfiginngimmagit  pakatsinarpoq,  ilami  taakkoorpiarmata  nunatsinni 
suliffissaqartitsiinnaratik  inuiaqatigiit  aningaasaqarniarneranut  annertoorujussuarmik 
pingaaruteqartut.


Naalakkersuisooqatigiit  ivertinneqarsimatsiaannarlutik  aalisarnermut  naalakkersuisup  oqaatigaa 
aalisagartassiisarnermut  pisassiisarnermullu  tunngatillugu  biologit  innersuussutaat  tamakkiisoq 
malittarniarlugu. Aappaagumut maanna biologit saarullittassiisoqannginnissaannik innersuussipput. 
Aalisarnermut  naalakkersuisup  oqaatsini  eqquutsinniarunigit  aappaagu  suli  aalisarnermik 
inuussutissarsiuteqartut  ajornartorsiornerulertussaapput.  Paaserusunnassaaq  qanoq  tamanna 
oqaaseqarfigissaneraa  aammalu  aalisarnermik  inuussutissarsiuteqartut  ajornerusumik 
atugaqalinnginnissaat anguniarlugu qanoq periuseqalersaartoqarnersoq.


Kommunerujussuit  kattussuunneqarneranit  maannamut  aningaasatigut  ajornartorsiuteqarnertik 
peqqutigerpiarlugu  innuttaasut  kiffartuunneqarnerat  naammaginanngitsumik  ingerlajartortoq 
ernummatigissallugu peqqutissaqarpugut.
Aningaasatigut  ajornartorsiuteqarneq,  akileraarutitigut  isertitat  appariartortut  aammalu 
sanaartornikkut  pilersaarutigineqartunut  peqataatinneqannginneq  aningaasaqarniarnikkut 
annertuumik  artukkiivoq.  Taamaakkaluartoq  Nunamut  Namminermut  naalakkersuisuusup 
aningaasatigut  ernumanartumik  inissisimanerat  akuleruffigisassarinngittutut  oqaluppoq. 
Tupinnaraluttuaq.  Kommuninut  naalakkersuisup  akuleruttussaanngitsutut  suliassarinngittutullu 
isigigunigit taava sussalluni tassani naalakkersuisuunerpoq, apeqqut.


Erseqqissaassutigissavarput  Nunamut  Namminermut  naalakkersuisup  susassaraa 
pisussaaffigalugulu  kommunit  aningaasatigut  aamma  ajunngitsumik  ingerlanersut 
malinnaavigissallugit,  aningaasameertoqartillugulu  inatsisit  naapertorlugit  pisussaaffiisa 
innuttaasunut atugassiissutai ajornerulersinneqaqqunagit nakkutigisussaavai. 


Ukiut  aappassaat  maanna  tusarparput  aningaasaqarnermut  naalakkersuisup  oqaatigigaa 
kommunerujussuarnik  oqaloqateqartarsimanerarluni  paaseqatigiiffiusumillu  aningaasanut 
inatsisissaq saqqummiuttarlugu, paasisarparpulli tusagassiuutitigut tamanna ilumoorneq ajortoq. 


Maanna  Naalakkersuisut  siulittaasuata  ammaanermini  oqalugiaammini  immikkut 
erseqqissaassutigaa  kommunerujussuit  innarluutilittatsinnut  suliassaqarfiit  tiguartornissaannut 
isumaqatigiissusioreersimallutik.  Kinguniinnarsuali  radioaviisitigut  tusaleriallaripput  tamanna 
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eqqunngitsoq  aammalu  naalakkersuisut  siulittaasoqarfiat  utoqqatsertoq  eqqunngitsumik 
inatsisartunut oqaluttoqarsimammat.


Kommunerujussuit  tassaapput  inuiaqatigiinnik  qanimut  sullissisut.  Naalakkersuisuniit 
ataqqinarnerusumik sullinneqarsinnaasimannginnerpat?


Kommunerujussuit  iluatsissappata  pisussaaffeqatigiit  kommunerujussuit  aammalu 
Namminersorlutik  Oqartussat  qanimut  suleqatigiilluinnartariaqarput.  Oqaloqatigiinneq  torersoq, 
siunnerfeqatigiittoq,  suleqatigiittoq  minnerunngitsumillu  paaseqatigiiffiusoq  aallaavissaavoq. 
Maanna ajoraluartumik naalakkersuisooqatigiinnit kommunerujussuarnut suleqatigiinniarnerigaluat 
iluatsinngitsuulersoq sapinngisaq tamaat iluatsinniarnissaanut sulisoqartariaqalerpoq.


Kommunerujussuit  tassaapput  innuttaasut  qanimut  suleqatigalugit  kiffartuussiviusoq.  Innuttaasut 
pitsaasumik  atugassaqartinneqassappata  suleqatigiilluarneq  aallaaviuvoq.  Maanna  innuttaasut 
suliffissaarukkiartortut,  akiliisinnaajunnaartut  amerliartortut,  pilersugassat  amerliartortut, 
akileraarutitigut isertitat appariartortut kingunerisussaavaat kommunerujussuarnut saaffiginninnerit 
amerlanerit,  ikioqqunerit  amerlanerit,  isumaginninnikkut  sullitassat  amerlanerit 
minnerunngitsumillu  sullissisussamut  suliakkiutit  amerlanerit.  Maannalu  suli  kommunerujussuit 
ajornerusumik  aningaasatigut  sipaarniarfigeqqinneqarniarnerat  pinngitsoorani  innuttaasunut 
avaanngunartumik  kinguneqartussanngorpoq  massalumi  sipaarniaruttoramik 
sipaarniutissaarutereersut.


Naalakkersuisooqatigiit  akileraarutit  atugarissaarnerlu  pillugit  ataatsimiititaliarsuaqarput. 
Naalakkersuisooqatigiit  aningaasanut  inatsisissaata  qulequtaraa  Atugarissaarnerup 
Aningaasalersornissaa.


Innuttaasut suliffissaqanngitsut, aalisartut inuuniarnermikkut aningaasatigullu ajornartorsiuteqartut, 
pilersugassat  amerliartortut,  akiligassat  ikiliartunngitsut  aammalu  akitsuutit  imaaginnavissut 
eqqussuunneqartut. 
Tassa atugarissaarneq?


Atugarissaarnermut aningaasalersuinissaq atugarlioreersunit aaneqarsinnaanngilaq.


Atugarissaarnerup  suuneranik  qanorlu  paasisariaqarneranit  naalakkersuisooqatigiinnit  innuttaasut 
paasitinniarneqartariaqassapput,  isumaqaratta  naalakkersuisooqatigiit  atuutilerneqarnerminniit 
maannamut  sulinerminni  kommunerujussuit  atugarliornerulerput,  suliffissaaleqineq 
qaffarujussuarpoq,  akitsuutit  amerliartorput  minnerunngitsumillu  aalisartut  atugaannik 
oqinnerulersitsisoqanngilaq.


Naalakkersuisooqatigiinnit  arlaleriarluta  tusartarparput  inuiaqatigiit  namminersornermut 
angernikuupput, maannalu tamanna akilertariaqarpaat. Inuiaqatigiit namminersornermut angernerat 
isumaqanngilaq inuiaqatigiinnut artukkiutigineqartussanngorlugu atugassaq.


Siumut  isumaqarpoq  Namminersorneq  tassaasoq  inuiaqatigiit  tamattaalluta  ataatsimoorfigalugu 
piginneqatigiiffigalugu innuttaasullu qanimut tusaallugit suleqatigalugillu ingerlatassarput.
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Namminersornerup inuiaqatigiit nutaamik naalagaaffinngoriartornissaanut inatsisitugt sakkussanik 
tigussaasunik  tunivai,  tamannalu  inerisagassaavoq  aallaqqaataaniilli  peqataatinneqarfiusumik, 
suleqataatinneqarfiusumik, tusaaneqarfiusumik ineriartoqatigiiffiusumillu periarfissiisumik.


Naalagaaffinngoriartornissamut  inuiaqatigiit  piareersarneqaannaratik,  akisussaaffiit  amerlanerusut 
tiguartornissaanut  akissaqarumalluta  inuussutissarsiuutitigut  annertusaaneq 
avaqqunneqarsinnaanngilaq.  Nunarput  ineriartortinneqassaaq  innuttaminik  ingerlanneqarluni, 
innuttamik  peqataatitsisumik  minnerunngitsumillu  innuttami  oqariartuutai  pingaartillugit 
ingerlatsinikkut.


Ilinniarumallutik qinnuteqartut itigartinneqartussaanngillat ilinniarsimasut amingaatigaagut ukiuni 
aggersuni  kollegiassaqartitsiniarnikkut  aningaasatigut  atugassiissuteqarnikkut 
annikillisaannginnissaq  Siumup  inatsisartuni  isumaqatigiissuteqartoqarnissaanik 
suleqatiserinnippoq.  Siunnerfigisarput  tassaavoq  nunatsinni  ilinniarsimassutsip 
annertusarnerneqartuarnissaa tamannalu anguniagaasuarli angusassaq angutserlugu.


Naalakkersuisooqatigiit  oqaatiginiartarpaat  Kujataani  nunaateqarnerup  annertusarneqarnissaa 
aammalu  Kujataagooq  tassaassasoq  nunatta  sinneranut  nerisassaqarniarnikkut  annertunerusumik 
pilersuisuussasoq.  Taamatut  oqariartuuteqartoqarpat,  taava  soorunami  aningaasatigut 
atugassiissutigineqartut  malitsigitinneqartariaqarput,  kisiannili  aappaagumut 
atugassissuutissaqangaanngitsut  aningaasanut  inatsisissatigut  takusinnaavarput.  Anguniagarsi 
anguniarlugu qanoq isiorlusi taava anguniarpisiuk, oqaatsisi oqaasiinnaassanngippata?


Nunatta  sulisussatigut  imminut  napatittoq  anguneqarsinnaavoq  ilinniarluarsimasortatta  maanilu 
nunatsinni  ilinniagaqarlutik  naammassisimasut  tamaasa  atorluarneratigut  periarfissilluarneratigut 
suleqataajumanerusumik kiinnertariaqarpugut aammalu suliffigiumanarsartariaqarpugut.


Aningaasaqarnikkut  imminut  napatinneruneq  anguneqarsinnaavoq  maanna 
inuussutissarsiutaareersut  patajaallisarneratigut  aammalu  inuussutissarsiutaasinnaasut 
amerlisarneratigut aqqutissiuussinikkullu.


Aatsitassarsiorsinnaanermut  nunarput  periarfissangissaaqisoq  atorluarniagassaavoq  aammalu 
eqqaamajuarneqarli  avatangiisinut  mingutsitsinnginnissamut  aammalu  peqqissutsimut 
ulorianaateqarsinnaasunut inatsisitigut illersorsinnaasumik ingerlatsinissamut nammineerluta maani 
inatsisartuni  akisussaaffimmik  tigummiartuungatta  oqartussaallutalu.  Piumasaqaatit  qanoq 
ittuunissai,  mianersuutissat,  maleruagassat,  sillimanissamut  piumasaqaatissat  uagut  maani 
inatsisartuni  kisitta  aaliangersarsinnaavagut  avataaniillu  tikittut  tulluarsarfigalugit  aammalu 
malillugit  pisussaapput.  Tamanna  alcoamut  erngup  nukinganut  atorlugu  aatsitsiviliorniarnermut 
tunngagaluarpat,  aatsitassat  uranitallit  pineqaraluarpat,  uuliasiorneq pineqaraluarpat  –  tassaapput 
maani  atugassatigut,  inatsisiliornikkut,  piumasaqaasiornerlu  tamakkiisumik  uagut  inatsisartutut 
ilusilersugassarput. 


Nunatta periarfissiissutai innuttaminit iluatigineqassapput, soorunami. 
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Ullumikkut  tusagassiuutitigut  paasivarput  nunatsinni  uuliasiorumallutik  qillerinissamik 
akuersissummik  pillit  uuliamik  nassaarsimasut.  Tusagaq  nuanneqaaq  assorsuarlu  siunissami 
inuussutissarsiuutigut aningaasaqanerullu patajaannerulernissaanut aqqutissiuussisoq nuannaarluta 
tikilluaqquarput.


Ukiut  maanna arlerlugit  naalakkersuinikkut  suleqatiginnilluarsimanerup aammalu qillerinissamut 
akuersissuteqartarsimanerup  maanna  inerneri  nuannersumik  tusarluarnartumillu  kinguneqarput. 
Nuannaarutissaavorlu  nunarput  uuliasiorsinnaanermut  tunngatillugu  aamma  inatsisartutigut 
uuliafondeqalernissamut akuersilluni piareersalereersaateqareersimammat.


Siumumi isumaqartuarpugut sorsuutigalugulu ilumut piffissaavoq inatsisartut aatsitassaqarnermut 
ataatsimiititaliaqarnissaa, ilami suliassaaleqinngeqaagut aammalu inatsisartutigut aamma pissutsinut 
nutaanut tulluarsarnissamut kinguarsaanissamut pissutissaqannginnatta.


Naalakkersuisut  siulittaasuata  oqalugiaammini  ilanngullugu  oqaatigaa  nunaqavissunik 
sulisoqarnissaq  pingaartillugu.  Naalakkersuisut  siulittaasuata  nuannarutiginerarpaa  nunarput 
danskinit  ilinniagartuunit  inuusuttunit  nunasiffigiumaneqarnerulersimasoq,  allaat  USA-mut 
nuuttuninngarnit amerlanerit siorna nunatsinnut nuussimallutik. 
Danskit  nunatsinnut  nutserumasimasut  amerlanerulersimanerat  nuannaarnartutut  nalilerneqartoq 
eqqumiiginanngitsuunngilaq,  pissutigalugu  uagut  Siumumi  isumaqaratta  nuannaarnartoq 
angusassaq  anneq  tassaassammat  nunaqavissut  nunarput  qimallugu  ilinniagaqarsimallutik 
nunatsinnut uterarnerat annertusitinneqarsimappat.
Ilinniartitaanermut  naalakkersuisup  juulimi  Siumup  inatsisartuutitaata  Malik  Berthelsenip 
apeqqutaanut  akissuteqarnermini  erseqqissaassutigaa  piffissami  2002-mi  maajimit  2006-imi 
maajimut  ilinniartut  katillugit  156-it  nunatta  avataani  ilinniakkaminnik  naammassinnissimasut. 
Taakkunanit taamaallaat 45%-iisa ilinniakkaminnik naammassinnereernerup kingorna nunatsinnut 
utersimapput.  Naalakkersuisunut  kaammattuutigiumavarput  tusarluarnarnerusunik  ilumut 
angusaqarusuttoqarpat  ilinniagaqarsimasut  piffissami  taaneqartumi  sinneri  55%-usut  qanoq 
isiornikkut nunatsinni utertinneqarsinnaanerinik suliniuteqartoqartariaqartoq.


Namminersornerup  inuiaqatigiinnut  periarfissiissutai  ineriartoqqinnissatsinnut 
aqqutissiuussissuupput  pingaarnerpaat.  Namminersornerup  inuiaqatigiinnit  tamanit 
peqataaffigineqarluni  ineriartortinneqassappat  naalakkersuisoqartariaqarpugut 
inatsisartoqartariaqarlutalu ilumut  maani  aaliangersakkavut  ilumut peqataalersitsinersut  aammalu 
nunap  naalagaaffinngoriartorneranut  suleqataarusussuseqalersitsinersut  nalilersortuassallugit. 
Maannamut  suliffissaalerinerup  qummuinnaq  ingerlanera  killormuanik  tikkuussivoq. 
Namminersornerup  eqqunneqarnerata  tassaatinniarneqarpoq  aningaasaqarnermut  naalakkersuisut 
oqartarneratuut,  tassagooq  namminersornermut  angersimangatta  maanna  akilissasugut. 
Namminersorneq  pillaatisiaanngilaq  aamma  akiligassiissutaanngilaq.  Ajoraluartumilli 
naalakkersuisut oqaatigisarpaat Namminersornermut angersimangatta akilerneqartariaqartoq.


Maannamut  ukioq  ataaseq  kingumut  qiviarnermi  ineriartorneq  killormuanut  equngasumillu 
ingerlanneqartoq  sapinngisaq  tamaat  atorlugu  ilorraap  tungaanut  saatinniarneqartariaqarpoq. 
Naalakkersuisooqatigiit  kaammattorumavagut  nassuerutigalugu  aningaasanut  inatsisip  2010-
moortup  maannamut  kinguneri  ajunnginnerusumut  saatinniarneqarnissaanut  assoroorlusi 
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sullittariaqartusi  tamannalu  Siumumit  annertuumik  suleqataaffigerusupparput 
ilusilersueqataarusuppugullu.


Nunatsinni  atukkatigut  annertoorujussuarmik  assigiinngitsoqalernera  suli  annertunerulissaaq 
maanna  sanaartornikkut  naalakkersuisunit  peqataatitsinnginnerujussuaq  killormut 
saatinneqanngippat. Illoqarfiit ilai pingaarnerit, ilai pigaannginnerit taamatut ingerlatsisoqarnerani 
inuiaqatigiit  illoqarfiillu  naligiittut  isigineqanngikkunik  soorunami  atukkatigut 
assigiinngitsorujussuarmik  atugaqalissapput.  Taamaattumik-una  pingaaruteqarluinnartoq 
innuttaasut  illoqarfiillu  naligiimmik  pineqartariaqartut  innuttaasut  naligiimmik 
inuutinneqarnissaanik periarfissiiniarutta.


Naalakkersuisut  siulittaasuata  oqalugiarnermini  quppernerit  aappaanni  imatut  oqarpoq: 
”Inuiqatigiimmi  atukkamikkut  ajornartorsiutaat  naggueqarput  innuttaasut  nunatta  suatungaani 
najugaqartuunerannit…”.
Naalakkersuisut  siulittaasuat  aperiumavara  ilumut  naalakkersuisooqatigiit  isumaqarnersut 
innuttavut sumi najugaqartuunertik peqqutigalugu ajornartorsiuteqartut?  


Eqqaamallugumi inuiaqatigiit pillugit maani inersuarmi qinikkatut sulivugut. Inuiaqatigiit inuunerat 
ajunngerulersikkumallugu  neriorsuuteqarsimanerput  piviusunngortinniarlugu  maani  suliniarluta 
isersimangatta.


Aleqa Hammond
Siumut
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Aqqaluaq B. Egede


Ammaanermi oqallinneq


(Naalakkersuisut siulittaasuat)


Aasaq  qaangiuppoq  inuiaqatigiittut  nukissanik  nutaanik  immerneqaatigisimasarput.  Sila 


nillertilerpoq  unnukkut   arsarnerit  takusalerpagut.  Soorlumi  suna  tamarmi  taartuin-


naagaluarpalluunniit qaamanermik nanissaasoqarneranik oqaluttuartut.


Nunarsuarmi pissutsit ilungersunarsiffianni Inuit Ataqatigiit siunissaq ornitarput qaamaneqartoq 


upperalugu  Kalaallit  Nunaat  pitsaanerusumik  tunngaveqartoq  pilersikkusupparput.  Sulinerlu 


nangillugu  massakkut  Inatsisartut  ukiaanerani  ataatsimiinnerat  aallartipparput.  Inatsisartut 


Tamassi ammaanermi oqallinnissatsinnut tikilluaritsi.


Ataqqinartoq  inatsisartut  siulittaasuat  tikilluaqqusillutit  oqaasinnut  Inuit  Ataqatigiit  qujavugut. 


Qujanarlu ataqqinartup Naalakkersuisut sulittaasuata oqalugiaataannut neriuuteqarpalaartumik 


sunalu tamarmi taartuinnaannginneranik ersersitsineranut.


Inuit  Ataqatigiit  akisussaaqataaffigisatsinnik  nunarput  ineriartormat  piumasaraarput, 


aaliangiiffissat  pingaarutilissuit  ilisimasat  aallaavigalugit  aaliangiisoqartassasoq.  Ilisimasat 


aallaavigalugit  aaliangernitsigut,  eqqarsaatigilluagaasunik  inuiaqatigiinnut  pitsaanerpaamik 


aaliangiinerit  pisinnaapput.  Ussernartorsiornartaraluarpoq  sorpassuit  qanoq  iliallannikkut 


aaliangiiffigipallannissaat,  ilisimasalli  tunngaviusut  piginngikkutsigit  aaliangikkagut 


tutsuiginartuussanngillat, ilisimasaqarusunnerup kukkuluttorsinnaanerput pinngitsoortissavaa. 


Arlalitsigut aaliangernissatsinnik tuavisaarneqartaqaagut, tamatuma allanngortinngilaa nunatta 


inuisalu  sullinneqarneranni  tatiginartumik  pitsaassusilimmik  ilisimasallu  aallaavigalugit 


ingerlatserussuserput.    


Ukiorpassuanngortuni  Kalaallit  nunaata  aningaasaqarnera  pitsaanerusariaqartoq 


eqqartortuarsimavarput.  Tamatta  pinngitsoqarata  nalunngilarput  aningaasat  qanoq 


sulisinneqarnerat nalilersuiffigineqarlunilu sukateriffigineqartariaqartoq.
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Nunarsuarmi aningaasarsiornerup ajalusoornera nunatsinnut sunniuteqarpoq nukippassuarnik 


atuiffigisatsinnik.  Tamatuma  saniatigut  nunatta  aningaasaqarnera  aamma 


ilungersunartorsiorpoq.  Sivisuallaamik  aningaasalersueriaaseq  sungiusimasarput 


allanngortinnagu  nunatta  ingerlassimavaa.  Tamatuma  kinguneraa  maanna  ajornartorsiutit 


annertuut qeqqanni  sukangasuumik ingerlatsisariaqalerneq.


Suliassaq  imaannaanngilaq,  aaliangeeriaatsit  siornatigut  aaliangertaasitsinnit  allaanerusut 


pisariaqartippagut.  Naalakkersuinikkut  taamaattussaannartut  isiginnittaaseq  qimallugu  allatut 


aaliangersinnaassuseqarneq takussaanerulerpoq.


Aamma  ullumikkut  pitsaasumik  takutitsinissaq  kisiat  isiginagu  siunissami  pitsaasumik 


tunngavissaqarnissaq  nalerarissallugu  pingaartinneqarnerulerluni.  Taamatulli 


aaliangersinnaassuseqarneq pinngitsoorani inuit ilaannut aalassatsitsivoq. 


Qallikkut ilorlikkullu isumassorneqarneq


Inuiaqatigiittut  pisariaqartipparput  qallikkut  ilorlikkullu  atukkagut  sammissallugit. 


Nukittorsaqatigiinneq,  isumassorneqarneq,  pisariaqartitsinerpaallu  ineriartornermut  ilaatin-


neqarnerat, ataatsimoorluta kivitseqatigiinnissatsinnut aqqutissatuaapput.


 


Inuit  assigiinngitsunik  piginnaasaqarpugut  tamatta  immikkut  sunniuteqarsinnaalluta,  tamatta 


inuiaqatigiinnit  pisariaqartinneqarluta.  Assigiinngisitaarnerput  nukittoqqutissaraarput. 


Apeqqutaaginnarpoq  piumassuseq  pigisarput  qanoq  atorniarneripput  qanorlu 


ataatsimoortariaqarnermik pingaartitsinersugut.


Inuiaqatigiit  isumassorneqarnerat  iliuuseqarnerinnarmiinnani  aamma  oqaloqatigiinnikkut 


pisarpoq.  Innuttaasut  paaseqatigalugit  inuunermut  ataqqeqatigiiffiusumut  tunngavissat 


pilersittariaqarpagut. Pissusilersuutit inuttut ataqqeqatigiinnissamut aaliangiisut annersaraat.


Inuiaat  ataqqeqatigiissut  pilersinneqassappata  Inatsisartut  Naalakkersuisullu  pisussaavugut 


siuttuussalluta  inuit  allat  allatut  isummersinnaanerannik  ataqqinnissalluta  –  pissuse-


rissuunissamillu pingaartitsineq siammartissallugu. 


Nukiit  atorfissaannut  sulitillugit.  Ineriartornermut  aqutsinermullu  peqataaneq  tassaniippoq. 


Aamma tassaniippoq  inuiaqatigiit  pitsaanerpaamik  angusaqarnissaannik  ilungersuuteqarneq, 


assortuunnerinnaanngitsumik kisianni assigiimmik akisussaaffeqarnitsinnik ersersitsilluta.   
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Naligiissitaaneq


Naligiittut  inuunissamut  aqqutissagut,  ilisimasat  aallaavigalugit  aaliangersarneqartariaqarput, 


arnat angutillu inuiaqatigiinni  atugassarisaat eqqarsaatigalugit.  Naligiissitaaneq tassaanngilaq 


inuit ataasiakkaat, angutit arnallu kisimik eqqartorlugu anguniagassaat. 


Naligiissitaaneq nunatsinni suli anguneqanngilaq, suli nukiit tamaasa atunngilagut, aqutsinermi 


arnat  suli  ersarinnerulersittariaqarpagut,  tamanna inuiaqatigiit  nukiinik  atorluaanerussammat. 


Siunissami  angutit  sutigut  nukittorsarnerusariaqarnersut  aamma  qularnanngittumik 


eqqartulereertussaavarput.


Isumaginninneq
Meerartavut  tassaapput  pisuussutitta  nalitunersaat  pingaarnersaallu.  Pisariaqavippoq 


meeqqanik sumiginnaasarnerup immikkut iliuuseqarfigalugu eqqumaffigiuarnissaa. 


Inuit  Ataqatigiinnit  nuannaarutigaarput  Naalakkersuisut  tamatumuuna  ataqatigiissumik 


aaqqissuussamik meeqqat inuusuttuaqqallu pillugit iliuusissanik aallartitsimmata.


Meeqqat  tamarmik  pisinnaatsitaaffigaat  toqqissisimasumik  meeraanissartik.  Akisus-


saaqatigiinneq  ersarissarneqartariaqarpoq.  Inuiaqatigiittut  nassaarisariaqarparput  akisus-


saaffimmik tigusinerup tulluusimaarnartua, nukissanillu tamanut tunisinera. 


Inuit  Ataqatigiit  pingaartipparput  meeqqat  1950-ikkunni  angajoqqaavinit  ilaqutaanniillu 


peersillugit  misiligutigineqarannut  tunngasumik Naalakkersuisut  misissuinermik aallartitsinerat 


naammassineqarpat,  ataatsimoorluta  isummernissarput.  Inuit  kalluarneqarsimasut,  ilaqutariit 


pisimasunit  alianartunit  suli  inuunerminni  eqqissinermik  susoqarsimaneranillu  ujaasisut 


misiginneqatigaagut,  piumasaraarpullu  paasissutissat  tamakkiisut  saqqummersinneqassasut. 


Tamatuma  kingorna  inuiaat  utoqqatserfigineqarnissaat  tulluassaaq,  saammaasseqatigiinneq 


eqqissinerlu anguneqaqqullugu.


Meeqqanut  angerlarsimaffiit  nunatsinniittut  arlalissuusut  ulikkaaqqapput,  meeqqat 


angajoqqaaminnik  isumagineqarsinnaasanngittut  pikkorissunik  sullissisoqarlutik  inuunermi 


inerinnissartik  ornittarpaat.  Ukiunilu  makkunani  ulloq  unnuarlu  angerlarsimaffiit  utaq-


qisoqartarput. 
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Pisariaqalersimavoq inoorlaat meeqqallu ukiukitsunnguit paaqqutarineqarnissaat, taamaattumik 


meeraaqqanut  angerlarsimaffimmik  Naalakkersuisut  pilersitsiniarmata  iluarisimaarparput. 


Tamaanga killissimanerput ajuusaarnaraluaqisoq uagut akisussaavugut meeqqat atugarliortut 


inuunermik toqqissisimanartumik pitsaanerusumillu ineriartorsinnaanerat aqqutissiussallugu.


Nunatsinnut  nutaarluinnaavoq  Naalagaaffiit  Peqatigiit  Meeqqat  illersorneqarnissaanut 


suliniaqatigiiffiannik  aningaasaateqarfianillu  suleqateqalerneq.  Meeqqat  pisinnaatitaaffiisa 


ersarissarneqarnissaat  pillugit  suleqatigileratsigit.  Tamanna  angusaq  tulluusimaarnarpoq, 


pisussaavugullu Naalakkersuisunut tamanna qujassutigissallugu.


Unicef-imit  suleqateqarneq  nunatsinnut  pituttuivoq,  meeqqanut  suliat  ilumoorun-


neqartariaqarnerannik,  ukiunilu  tallimani  10  mio.  Kr.-nik  pissarsinitsinnik  kinguneqarpoq, 


pingaarneruvorli  meeqqat pillugit  ilisimasanik paarlaasseqatigiinneq pisinnaalermat, siunissaq 


ungasissoq  isigalugu  anguniagaqarnerup  naqissuserneqarnera,  ammasumillu  nunat  allat 


misilittagaat atorluarlugit oqaloqataasinnaaleratta.


Akileraartarneq atugarissaarnerlu pillugit isumalioqatigiissitaq


Taamatulli pingaaruteqartigaaq “Akileraartarneq atugarissaarnerlu pillugit isumalioqatigiissitaq” 


Naalakkersuisunit pilersinneqartup suliaminik naammassinninnissaa. 


Pisariaqarmat  inuiaqatigiinni  atugarissaarnerup  qanoq  agguataarsimanera,  akileraarutit 


akitsuutillu  sunniutaat  inuiaqatigiillu  tamakkiisumik  isumassorneqarnerat  pillugit  ilisimasat 


nalilersuutillu allannguinermut toqqammaviusariaqartut pisariaqartippagut.


Tassami  ukiuni  kingullerni  uppernarsigaluttuinnarparput  nunatsinni  akissarsiatigut 


nikanganerujussaq,  ilaatigullu  piitsuussuseq  tamatta  nammaqatigiinnerunitsigut  akiornia-


gassagut  ersarissigaluttuinnartut.  Pissutsit  taamaattut  aaqqinneqassappata  takussutissat 


ilisimasassallu nutaat pisariaqartippagut allannguineq ilisimalikkanik tunngaveqartariaqarmat.


Kalaallit  Nunaanni  piitsuussutsip  killilerneqarsinnaanera  qissimeqqajaallugu  sulinissaq 


pinngitsoorneqarsinnaanngilaq.  Inuiaqatigiittut  nammaqatigiinneq  anersaaralugu  ingerlasa-


riaqarpugut,  inuit  pisinnaanerusortatta  ilatsinnut  sanngiinnerusunut  isumassueqataanissaat 


pingaaruteqarmat aallaaviummallu. 


Kalaallit  Nunaanni  utoqqalinersiallit  ulluinnarni  inuunermikkut  atugassarisaat  annertuallaamik 


inatsisitigut killilersugaanerat matumani ilanngullugu eqqarsaatersuutigineqartariaqarpoq. 
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Ullumikkut  utoqqalinersiaqarluni  nunatsinni  inuuneq  aningaasarsiornikkut  atugassarisaasut 


appasinnerpaaffilernagit  qummut  killilerneqarsimanerat  atugarissaarnissamut  periarfissanik 


killiliisuuvoq.  Tamanna  pitsaanerusumik  inuuneqarnissamut  killiliineq  Inatsisartut 


arlaanattaluunniit  isumaannut  uniuuttuummat  Inuit  Ataqatigiit  utoqqalinersiat  saniatigut 


isertitaqarsinnaaneq  pillugu  oqallisissiamik  ukiaq  manna  saqqummiussinissarput 


siunniupparput.


Peqqinnissaq 


Peqqinnissaq  eqqartortillugu,  aallaavigaarput  inuit  ataasiakkaat  peqqissuunissartik 


akisussaaffigigaat.  Nunatsinni  ersarissiartorpoq  inuit  peqqissuunissamik  pingaartitsinerat 


anneruleriartortoq,  taamaakkaluartoq  suli  suliassaqarpugut  annertuunik  peqqinnissaqarfimmi 


aningaasartuutigut annikillisinneqassappata.


Inuit  ataasiakkaarluta,  ilaqutariiugutta  kisimiikkuttaluunniit,  inooriaatsitsinnik  aallaaveqartumik 


peqqiilliortarnivut  inuiaqatigiinnut  akisoqisumik  kinguneqartartut  amerlavallaaqaat. 


Taamaattumik  ullumikkornit  pitsaanerusumik  inuunerput  timerpullu  paarisariaqarparput, 


atornerluinermut  pinaveersaartitsinikkut,  timersornerunikkut,  allatigullu  peqqinnissamik 


pingaartitsinerunikkut. 


Peqqinnissaqarfiup  aaqqissuuteqqinnissaa  sullissinermik  pitsaanerusumik  anguniagaqartoq 


Inuit  Ataqatigiinnit  tapersersorparput.  Soorunami  kissaatigaarput  aaqqissuussineq 


mianersortumik ingerlanneqassasoq, sullissinerup nutaap ulluinnarni inuit  sullinneqarnerannut 


sunniutigisinnaasai  eqquinerloqqunagit.  Tamatumani  Naalakkersuisut  sulilluarnissaannik 


kissaappagut.


Sanaartorneq


Angerlarsimaffik  pitsaasoq  najoruminartorlu  sutigut  tamatigut  nukittunerusumik 


toqqissisimasumillu  inuunissamut  tunngaviulluinnarpoq.  Ullumikkut  nunatsinni  sanaartorneq 


annertuumik  illoqarfinni  nutserfiusuni  ingerlanneqarpoq.  Tamanna  immini  ajunngilaq  inuit 


pisariaqartitaannik aningaasaliineruvoq. 


Illoqarfinnimi  isorliunerusuni  nunaqarfinnilu  inissiat  pitsaannginnerat  inuiaqatigiinnut 


peqqinnanngilluinnartumik sunniukkiartulersut ilisimavarput. Sanaartornermut aningaasaliissutit 
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pingaarnersiuinermi  nalilersuutit  suut  atorneqarnersut  Naalakkersuisunut  apeqquti-


gerusuppagut. 


Taamatullu  isumaqarpugut  Nunaqarfinni  isorliunerusunilu  sanaartortitsinissamut  pilersaarutit 


sumiiffinni  pisariaqartitsisunut  sammitinneqassasut.  Peqqinnissaq  eqqarsaatigalugu 


sanaartorneq suliffissaqartitsinerlu aamma isorliunerusuni pisariaqarmat. 


Inuit  Ataqatigiinnit  kissaatigaarput  Naalakkersuisut  misissueqqullugit  nuna  tamakkerlugu 


sanaartornissamut pilersaarut pisariaqarteqisarput aallarteqqullugu.  Siornami Naalakkersuisut 


neriorsuutigaat  pilersaarusiorniarlutik  nunap  immikkoortuini  pisariaqartitsineq  aallaavigalugit 


nalilersuisinnaanermut tunngavissaq aallartinniarlugu. Ullumikkut pilersaarut sumut killinnersoq 


paaserusunnarpoq.


Nunap immikkoortuini pilersaarut / Inuussutissarsiorneq 


Nunap  immikkoortuini  pilersaarut  nunatta  ineriartorteqqinnissaannut  isumalerujussuuvoq, 


suliassaqarfiit  arlaqartut  matumani  pineqarput.  Pilersaarut  annertuvoq  erinitsalluni 


tuaviupilunnginnissamik piffissamillu atuinissamik pisariaqartitsisoq.


Ilisimavarput  nunap  immikkoortuini  pilersaarut  Naalakkersuisut  KaNuKoka-lu  atsiorlutik 


isumaqatigiissutigereeraat.  Taamaalilluni  nunap  immikkoortuini  ineriartortitsinissamut 


pilersaarut sumiiffinni sammineqarnissaminut piareerpoq.


Ullumikkut  inuussutissarsiornikkut  annertusaanissaq  inuiaqatigiit  pisariaqartilluinnarparput. 


Nunarsuarmi  aningaasarsiornikkut  ajalusoorneq  suliffeqarfinnut  assigiinngitsunut  sunniu-


teqarpoq.  Suliffissaaleqineq  annertuvoq  ulluinnarni  inuuniarnikkut  atukkat  sunner-


neqaatigisaannik.


Taamaammat  pisariaqartitsinerup  immini  ersersippaa  inuussutissarsiornikkut 


siuarsaaniarnitsinni  periarfissat  ilisimariikkagut  atorluartariaqarigut.  Imminut  pilersornikkut 


periarfissaasut ilaat nalunngereerpagut, inerisarneqanngippata iluaqutiginngisaannagassagut. 


Aningaasat  nunatta  avataanut  annissukkavut  ikilisissagutsigit  alloriartoqartariaqarpoq.  Inuit 


Ataqatigiit  isumaqarpugut  nunap  immikkoortuini  pilersaarutip  saniatigut  inuussutissarsiutinik 


siuarsaaneq ersarinnerusariaqartoq. Tamanna aamma nunatta aningaasaqarneranut nukittor-


saaqataassammat.
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Nunatta karsiata isertitai  nunatta aningaasartuutaanit  annertuunik illua-tungeqarput.  Nunanut 


allanut aningaasanik taarsigassarsiniarnerinnakkut allanngortikkuminaatsut. Pingaaruteqarpoq 


nunatsinni  aaqqissuusaanitta  nalilersoqqinneratigut  inuussutissarsiúteqarnikkullu  siuarsaa-


nikkut tunngavik sammissallugu.


Suliffissaaleqineq – aatsitassarsiorneq - ilinniartitaanerlu


Nunatta  pisuussutai  uumaatsut  aatsaat  taamak  avatitsinnit  soqutigineqartigilerput. 


Inuussutissarsiornikkut  aningaasarsiornikkullu  ineriartornissamut  periarfissat  iluaqutissaattut 


isigineqartariaqarluni. 


Nunatta  aningaasarsiornikkut  nukittorsarfiani  aatsitassarsiorneq  isumalluutit  ilagaat 


pingaarutilik.  Avatangiisinut  mianerinnittumik,  peqqinnissamullu  innarliinngitsumik 


aatsitassarsiornissaq atorluarneqartariaqarpoq.


Aatsitassarsiorneq sulisussanik amerlasuunik pisariaqartitsivoq. Nunatta avataanit suliartortitat 


killilersimaarniarlugit  ullumikkut  nunatta  aatsitassarsiornermi  sulisinnaanngorsaanera 


annertusarniarlugu  aatsitassarsiortut  suleqatigalugit  ilinniartitsinikkut  periarfissat  anner-


tusarneqartariaqarput.


Inuussutissarsiutinut  ineriartorfiusunut  suliffissaaleqisunik  sulisinnaanngorsaanerit, 


ilinniartitsinerit  naleqqussarnerillu  ingerlanneqartut  Inuit  Ataqatigiinnit  isumalluarfigaagut. 


Aatsitassarsiorneq  nunatsinni  inuussutissarsiutitut  nutaatut  pileriartuaartutut  oqaati-


gineqarsinnaavoq  malinnaavigeqqissaarlugu  sammineqartariaqartoq,  aamma  taamaappoq 


uuliaqassutsimik misissuisut eqqarsaatigalugit. 


Inuit  Ataqatigiit  Ilinniartitaanikkut  qaffassaaneq  atuagarsornikkut  allanniarnikkullu 


ajornartorsiuteqartunik  periarfissiisoq  ujartorparput.  inuit  pisariaqartitaat  aallaavigalugit 


ilinniartitsineq, Inuiaqatigiit  siunissami ulluinnarni atugaannut pitsanngorsaatinut ilaassammat. 


Atuagassornikkut  ajornartorsiuteqartut  assassorluni  sulinissamut  periarfissaat  pisaria-


qartippagut. Tamatta atorfissaqartinneqartutut misigaluta inuiqatigiit ineriartortissavagut.


Ilinniartitaaneq  pitsanngorsartuassavarput,  pitsanngorsassavarput  pisariaqartitagut 


pisinnaajumallugit.  Inuiaqatigiit  ilinniarsimanissamut  tapersersuinerput  tamatsinnut 


nukittorsaavoq.  Matumani  aamma  angajoqqaat  ilinniartunullu  qanigisaasut  taperser-


suilluarnissaannik kaammattorpagut.   
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Suliffeqarfiit  ilinniarsimasuunissamik  piumasaqaateqanngitsut  arlaqarput.  Taakkuupput 


suliffissaaleqisunit pisariaqartinneqartut qaninnerpaat ajornannginnerusullu. 


Taakkuupput inuiaat allat nunatsinnut tikillutik suliffissatut ussatilersimasaat. Assersuutigalugu 


maani  Nuummi  inuiaat  allat  amerlaqisut  sullipput.  Tamanna   eqqumaffigissallugu 


piffissanngorpoq. 


Nunaqavissut  annertunerusumik  sulisorineqarnissaat  anguniarlugu,  kommunit  avataaniit 


tikillutik  suliartortunut  akuersisartuummata  killilersimaarinnittumik  ingerlatsinissaat 


inuiaqatigiinnut  pingaarutilerujussuuvoq.  Matumani  aamma  Sulisartut  Kattuffiata 


eqqumaqataanera qularutiginngilarput.


Inuit  Ataqatigiit  suliffissaaleqineq  akiorniarlugu  tunngavissat  pilersikkusuppagut. 


Ersarissaaniarpugut  suliffissaaleqineq  akiorniarlugu  periarfissat  suunerinik.  Aperiso-


qarsinnaavoq sooq taamak suliffissaaleqineq annertusiartornersoq. 


Akissutissaq nunap immikkoortuini  pilersaarutip ersersissavaa. Qularnanngitsumik nunatsinni 


pisuussutigut  nunattalu  periarfissiissutai  ullumikkut  atunngisagut  saqqummissapput. 


Inuussutissarsiutit  nunatsinni imminut pilersornerulernissatsinnut periarfissiisut pisariaqarmata 


suliaq pissanganarpoq.


Aalisarneq - piniarneq 
Pisuussutinik  uumassusilinnik  atuinerput  tassaaniartussaavoq,  qaqugumorsuaq 


neqissaqartitsillunilu  aalisakkanik  nerisassaqartitsisussaq.  Taamatuttaaq  inuussutissarsiutitut 


aningaasarpassuarnik  nalilittut  ataavartissagutsigu,  aallaavigissavarput  piujuaannartitsineq 


najoqqutaralugu  ingerlatsineq.  Tamatuma  illuatungerivaa  aqunneqanngitsumik  killeqan-


ngitsumillu ingerlatsineq.


Taamaattumik  pisariaqarpoq  ilisimasat  uppernarsaasersukkat  aallaavigalugit  peqassutsimik 


illersuinissamut iliuusissiortarnissaq, taamatulli  pingaartigaaq ilisimasanik katersinermi atuisut 


aalisartut  piniartullu  peqataatinneqarnerat.  Biologit  aalisartullu  oqaloqatigiinnerat 


annertunerusariaqarpoq,  imminnut  ilinniarfigalutik  atorluarsinnaapput,  tamannalu  siunissami 


aqqutissatut tikkuarumavarput. 


Nunatsinni  isorliunerusut  nunaqarfiillu  inui  tassaapput  aalisarnermikkut  piniarnermikkullu 


pisuussutitsinnik  atuilluartut,  aamma  tunisassiornikkut  nunatta  aningaasaqarneranut 


tapertaalluartut, nunatta aningaasaqarneranut isumalerujussuit.
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Inuit  Ataqatigiinnit  nuannaarutigaarput  aalisarnermut  inatsisissaq  Naalakkersuisut 


peqqissaarullugu  ingerlammassuk.  Tamannarpiaq  pissutaavoq  suliassap  annertuup 


inuppassuarnullu  tunngassuteqartup  peqqissaartumik  susassaqartut  assigiinngitsut 


peqatigalugit oqallinnissamik ersarissunillu tunngavissaqarnissamik pisariaqartitsimma.


Inuit  Ataqatigiit  pingaartillugu  siunertaraarput  aalisartuunerup  piniartuunerullu 


inuussutissarsiutitut  akilersinnaasunngorsarneqarnissaat  unammissallugu.  Aalisartuunerup 


piniartuunerullu  ullumikkut  ilusiligaanera  periarfissaanngimmat  qangali  allannguiniarnerit 


eqqartorneqalerput.


Suliassaq  annertuvoq,  annertuvoq  ullumikkut  inuussutissarsiummut  ataatsimut 


katersuussimanerput. Annertuvoq aningaasarsiutigineqarsinnaanerata killeqarnera. 


Naleqqussarneq  pisariaqartipparput,  akilersinnaasunngorsaasariaqarpugut.  Sukaterinissamut 


piumassuseqartariaqarpugut,  aaqqiigallarnerit  aqqutiginagit  pitsaanerusumik 


inuuneqarnissamut tunngavissat pilersittariaqarpagut, tamakkiisumik aaqqissuusinikkut.


Ukioq  maanna  tikeqqipparput  aalisagartassiissutit  ukiumut  aalaajangerneqarsimasut  piffiit 


ilaanni nungulerlutik, apeqqut unaalerpoq pisassiisaqattaaqqinneq inuiaqatigiit kinguaassattalu 


nammassinnaaneraat?  Isumaqarpugut  naamik,  allatut  eqqarsartariaqarpugut.  Qaammatit 


aalisagassaqanngiffiusut siunertalimmik atorneqarnissaat ujartueqataaffigerusupparput. 


Naak  aalisakkanik  peqassuseq  ernumanartoqanngikkaluarpat  qanorsuaq 


pisoqarsinnaagaluartoq  taamaanngilaq!  Ilinniartitseqqiinerit,  pikkorissaanerit  allanillu 


sammisaqarsinnaanerit  misissorniartigit,  kattuffiit  kommunillu  susassaqartut  peqatigalugit. 


Soorlumi  ukiorlulillaraangat  aamma  sanaartorneq  unittarpoq,  sanaartugassaaruttarmat. 


Sulisimasullu ilaanni uninngagallartariaqartarput, allanilluunnit suliffissarsiorlutik.


 


Issittumi siuttuuneq - nunarsuarmioqataaneq
           
Silap  pissusaata  allanngoriartornera  nunarsuarmioqatitta  nunarsuup  avannaanut  issittumut 


soqutiginnilernerannik  kinguneqarpoq.  Nunarput  aatsaat  taamak  soqutigineqartigalunilu 


ussanneqartigaaq.  Nunatta ilisarineqarnerulernissaannut aqqutissaalluassinnaasumik. 


Isumaqarpugut tamanna Naalakkersuisut COP15-imi nunatta inissisimaneranik paasinartumik 


nunanut  tamalaanut  saqqummiineranni  ersersikkaat.  Avatangiisigut  eriagissavagut, 


illuatungaanili nuna manna ineriartortariaqarmat tamanna inissaqartariaqarpoq. 
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Nunatta  avatitsinnit  ilisimaneqarnerulernissaa  pingaaruteqarpoq,  sorpassuartigut  avatitsinnit 


ilisarisimaneqarnerulernissarput  pisariaqartipparput.  Arfattassiisarnerit,  puisinniartarnerlu 


eqqaasinnaavagut,  uumasunillu  allanik  atuinermut  tunngasutigut  ilisimasanik 


siammarterisariaqarpugut.  Siunissami  angallannikkut  niuernikkullu  nunat  allat 


suleqatigineqarsinnaanerannut tunngasut misissorneqarnissaminnut utaqqiinnarput.  Allatigullu 


suli ilisimanngisatsinnik suleqatigiissutissaqarsinnaanerput neriuutaavoq.


Inuit  Ataqatigiit  Naalakkersuisut  siulittaasuat  nersorusupparput  pisussaaffimminik 


ingerlatsilluarmat.  Nunat  avatitsinniittut  attaveqarfigilluarlugillu  nittarsaaviginerat  pitsaasumik 


ingerlammagu.  Tamatta  nalunngilarput  nunat  allat  tusagassiorfiini  nunarput  annertuumik 


sammineqartoq,  tamatumanilu  periarfissaqarnerulersugut  uagut  nammineq  nunarput  pillugu 


oqaluttuarnissatsinnut. Uagut nunarsuarmi suut pingaartinnerigut, oqaluttuarisaanerput qanoq 


ittuunersoq il. Il.


 Annertuumittaaq  Namminersornerup  eqqunneqarnera  maluginiarneqarpoq,  nunatsinni 


avatitsinnilu.  Kalaallit  nunaminni  akisussaaffimmik innuttaasut  tigusiumanerat,  sunut tamanut 


sunniuteqarpoq.   Aammali  piumaffiginnippoq,  piumaffigaatigut  ajornartorsiummik  ataatsimik 


naapitaqaraangatta aaqqiissutissaasinnaasunik arlalinnik nassaarniartaqulluta, sapinngisamillu 


ataatsimoorluta. Ataatsimoorfissaguttoq uani ataatsimiinnermi ujartaritigit, isornartorsiuitillutalu 


aaqqiissutissanik  siunnersuisarluta.  Aallaavigitigu  ataqqillugulu  partiit  tamatta  innuttaasut 


tamarmik  aallartitarimmatigut,  tamattalu  anguniaripput  nunarput  inuuffigiuminartoq  – 


siunertanillu piviusunngortitsiviusoq.
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Kattusseqatigiit Partiiat
21 September 2010                                                                                                     UKA 2010/01-01
Jens Jørgen Broberg


Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.


Kattusseqatigiit  Partiianiit  aamma  inatsisartut  ukiakkut  ataatsimiinnissatsinnut 


tikilluaqquneqarnitsinnut qujavugut.


Ammaanermi  oqalugiaatip  ataatsimoortumik  oqaaseqarfiginnginnerani  Kattusseqatigiit  Partiianiit 


makkuninnga aallaqqaaseeqqaarniarpugut.


Kattusseqatigiit  Partiiani  nalunngilluinnarparput  suut  tamarmik  ataatsikkut 


naammassineqarsinnaaneq  anguneqarsinnaaneq  ajortut.  Taamaattumik  suliassat  sapinngisamik 


pingaarnersiorlugit tulleriiaarneqartariaqarnerat pisariaqartuusoq ilisimavarput.


Taamaakkaluartoq  aamma  Kattusseqatigiit  Partiianiit  assut  pingaartippavut  innuttaassut 


inatsisartunut  naalakkersuisunullu  oqariartuutaasa  tusaaniarneqarnissaat  aammalu 


naalakkersuinermi nalilersuijuarnermi ilaatinneqartarnissaat.


Taamaammat  erseqqissaatigeqqissuarput,  Kattusseqatigiit  Partiianut  innuttaasunit 


ataatsimiisitsisarnerniit  aammalu  allatigut  saaffiginnissutit  aamma  ingerlateqqinneqartarnissaat 


assut pingaartikkatsigit.


Taamaattumik  aamma  tamakku  pillugit  aningaasanut  inatsisissamut  siunnersuutikkut  soorunami 


aamma  oqaluuserisassanut  siunnersuutit  allat  aqqutigalugit  naalakkersuisunut  kaammattuutivut 


arlallit ingerlateqqittassuagut.


Tassami  Kattusseqatigiit  Partiiani  inuit  pisinnaatitaaffii,  kiffaanngissuseqarneq,  kikkut  tamarmik 


naqisimaneqaratik oqartussaaqataanerat  pingaartippavut aamma neriuutigeqaarput naalakkersuisut 


sulinerminni tamakku tunaartarilluarlugit sulinertik ingerlatiinnassagaat.
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Taama aallaqqaaseereerluta  Kattusseqatigiit  Partiianiit  naalakkersuisut  siulittaasuata  oqaaseqaatai 


ataatsimut  isigaluni  siunissamut  sammitinneqartut,  aamma  innuttaasut  atugarissaarnerulernissaat 


anguniarlugu suliniutit pillugit oqaaseqaatigisaanut, aallaqqaasiinitsinni Kattusseqatigiit Partiianiit 


oqaaseqaativut  innersuussutigalugit  suliat  ingerlanneqarnerannut  suleqataaqqinnissatsinnut 


piareersimanerput matumuuna naqissuserparput.


Aamma  Akileraartarnermut  Atugarissaarnermullu   Ataatsimiititaliap  aamma  Assartuinermut 


Isumalioqatigiissitat malinnaaffigeqqissaarnissaat Kattusseqatigiit Partiianiit assut pingaartippavut. 


Taakkuami  inassutigiumaangaat  aamma  qularnanngitsumik  aaliangiinissanut  pingaarutilinnut 


oqimaalutaaqataasussaassammata.


Kattusseqatigiit  Partiianiit  aamma  assut  iluarisimaarparput  naalakkersuisut  ilinniartitaanermut 


pilersaarummik nutarteriniarnertik ersarissumik nalunaarutigimmassuk. Tassami ilinniartitaanermut 


pilersaarut  isumarput  naapertorlugu  arlalitsigut  naleqqussartariaqartunik  imaqarpoq, 


minnerunngitsumik  inuusuttorpassuit  aamma  nunaqarfinniik  ilinniagaqalerusukkaluartut 


ilinniarfissaminnik,  ilinniarnermilu  suliutigaluni  sungiusarfissaminnik 


qulakkeerinnissinnaannginneq  pissutigalugu  ilinniagassamik  aallartitsinngitsoortarneri 


eqqarsaatigalugit.  Soorunami  taakkuinnaanngitsut  nalunngilavut  aamma  illoqarfinni  ilinniartut 


inissaaleqisarnerat allarpassuillu eqqarsaatigalugit suliassat naammattut siunitsinniipput. 


Taakkua saniatigut inuussutissarsiornermut ineriartortitsinermut pilersaarutip, minnerunngitsumillu 


aamma aalisarnermut  piniarnermullu  tunngasut  suliarineqarnerat,  sapinngisamik  inuiaqatigiinnut, 


minnerunngitsumillu  aalisartunut  piniartunullu  angusaqarluarfiunerusumik 


aaqqissuussivigineqarnissaat Kattusseqatigiit Partiianiit naalakkersuisunut kaammattuutingaarput.


Tassami piniakkanik imarmiunik aalisakkanillu aamma imaani uumassusillit  nerisareqatigiinnerat 


eqqarsaatigalugu  aalisartut  piniartullu  aaliangersaasarnerni  aamma  tusaaniarneqarnerulernissaat 


Kattusseqatigiit  Partiianiit  naalakkersuisunut  matumuuna  kaammattuutingaarput.  Sulimi 


inuussutissarsiutit taakku pingaarnersaraat.
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Kattusseqatigiit Partiianiit angalasarnerni aammalu aalisartunik piniartunillu oqaloqateqartarnitsinni 


aammalu  ilisimatuussutsikkut  nalunaarutigineqartartut  ataatsimut  isigissagaanni  apeqqutit 


assigiinngitsut eqqartorneqarluarsinnaasut imaattut oqaatigisinnaavagut.


Piniarnerli  aalisarnerlu  tikivitsinnagit  Kattusseqatigiit  Partiianiit  erseqqissaatigissuarput,  suut 


tamarmik  killeqanngitsumik aamma  kikkut  tamarmik  killeqanngitsumik  piniarsinnaanerat  ukiuni 


makkunani  ajornarluinnartoq  oqaatigisariaqarmat,  tassa  qangangaatsiarsuarli  aamma  suli 


maannakkut  naalakkersuisuusut  sioqquterujussuarlugit  nunarput  nunanit  allanit  isumaqatigiissutit 


aqqutigalugit  ”pituttungaareersimammat”  aalisakkanik  piniakkanillu  killilersuisarnerit 


eqqarsaatigalugit.


Qilalugarniartarneq aalisarnerlu qularnanngitsumik arlinnik ilisimaneqareeraluartut Kattusseqatigiit 


Partiianiit  oqaatiginngitsoorsinnaanngilarput aalisartut  piniartullu piniakkaminnik qangarsuaaniilli 


malinnaasut  naalakkersuinikkut  aaliangiisoqassatillugu  tusaaniarnerusariaqartut.  Soorunami 


uumasunik  ilisimatuut  aamma  tusaaneqartariaqarput,  kisianni  Kattusseqatigiit  Partiianiit 


isumaqarpugut aalisartut piniartullu isumaat tusaaniarneqarnerusariaqartut.


Assersuutigitigu qilalukkat qaqortat qernertallu killilersungaanngikkallarmata, taamanikkut pissutsit 


ullumikkorniit  allaanerujussuupput.  Ukiut  siulii  eqqarsaatigalugit,  taamanikkut  avannaani 


qilalukkanik  ungusinermi  qilalugarpassuit  pisarineqartarnikuupput  aamma  sikuusarallarmat 


qilalugarpassuit sassani pisarineqartarput, qularnanngitsumillu qilalugarpassuit taamanikkut aamma 


imassaarullutik toqoraannartarsimanissaat ilimangisariaqarluni.


Qujanartumik  maanna  qilalukkanik  ungusisoqassaarpoq  aamma  siornatigutut 


sikuusarunnaariartornera  pissutigalugu  qilalukkanik  sassaqartarnera 


akuttusoorujussuanngornikuuvoq. 


Taamaattumik  piniartut  qilalukkat  amerlerujussuarsimanerannik  oqalunnerat 


tusaanngitsuusaanginnarneqarsinnaanngitsoq Kattusseqatigiit Partiianiit isumaqarpugut.


Kattusseqatigiit  Partiiani  aamma  isumarput  naapertorlugu  qilalukkanik  killilersuineq 


ingasaassisumik ingerlanneqartoq pissutaaqataalluni qularnanngitsumik aalisagaqassutsimut aamma 
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pitsaanngitsumik sunniuteqarnerlulersoq, pissutsillu taamaanginnassappata suli aalisagaqassutsimut 


pitsaannginnerusumik sunniuteqalernerusinnaanera ilimagisariaqartoq. 


Tassa naluneqanngereerpoq qilalukkat qernertaannaat eqqarsaatigalugit – taakku kalaallit  nunatta 


sineriaata imartaani qalerallit  aalisartut ukiumut pisarisartagaasa marloriaataat sinnerujussuarlugit 


nerisaraat  ilisimatitsissutigineqarnikuuvoq.  Aali  paasissutsissat  taamaattut  ukiut  arlallit  matuma 


siornali  ilisimatuussutsikkut  nalunaarutigineqareeraluartut  aammalu  qilalukkat 


amerlingaluttuinnarnerinik  nalunaarutit  eqqarsaatigissagaanni,  Kattusseqatigiit  Partiianiit 


isumaqarpugut ilisimatuut ukiorpaaluit matuma siornatigut tuttut nungunnissaannik ilimasaarutaat, 


qilalukkat eqqarsaatigalugit uteqqinneqalersoq.


Taamaammat  aalisartut  piniartullu  qaninnerusumik  suleqatigineqartariaqarnerat  Kattusseqatigiit 


Partiianiit  naalakkersuisunut  kaammattuutigalugu,  naalakkersuisut   suleqatiginnikkusunnermik 


oqariartuutaat  Kattusseqatigiit  Partiianiit  ilassilluarlugu  aamma  uangut  suleqataaqqinnissarput 


qilanaaraarput. 


Soorunami  Partiitut  saqqummiuttakkatta  siunnersuutigisartakkattalu  aamma 


naalakkersuisooqatigiinnissamik  isumaqatigiissuterput  tunaartaralugu  ingerlaqatigiinneq 


innersuussutigalugu suleqatigiilluarnerup ingerlaqqinnissaanut piareersimavugut.


Minnerunngitsumik  aamma  meeqqat  inuusuttullu  pillugit  suliniutit  aallarnisarneqaruttulersut 


Kattusseqatigiit Partiianiit tamakkiisumik tapersersorpavut.


Kattusseqatigiit  Partiianiit  iluarisimaarparput  naalakkersuisut  kommuneqarfiit  kattuffiat 


kommunillu  suleqatigalugit  kommunit  kattussuunnerannut  atatillugu  suliassaqarfiit  ilaasa 


kommuninut  nuunneqarnissaat  pillugit  suliat  paaseqatigiiffiusumik  suleqatigiisitaqarnikkut 


ingerlanneqarmata.


Suliat  assigiingitsut  immikkut  taajunngikkalurlugit  Kattusseqatigiit  Partiianiit  iluarisimaarparput 


Namminersorlutik  Oqartussat  piginneqatigiilluni  suliffeqarfiutaasa  ilorraap  tungaanut 


saakkiartulersimanerannik naalakkersuisut nalunaaruteqarmata. Tassami Kattusseqatigiit Partiianiit 


assut  pingaartipparput  suliffeqarfiit  taamaattut  inunnik  aningaasarsiornermut  niuernermillu 
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ilinniagaqarsimasunik  ingerlanneqarnissaat.  Tamannalu  aamma  nalunngilarput  naalakkersuisut 


maanna ingerlakkaat.


Naggataatigut  naalakkersuisunut  kaammattuutigissuarput  silap  pissussaata  allanngoriartornerata 


kingunerisaanik  nunarput  avannaqqullugu  umiarsuit  sullualukkoortaleraluttuinnarnissaannut 


umiarsualiveqarnikkut,  inatsiseqarnikkut,  minnerunngitsumillu  sillimaniarneq  eqqarsaatigalugu 


suliniutinit pillugit innuttaasunut paasissutissiinerusinnaaneq eqqarsaatigeqqullugu.


Taama  naakkaluamik  Kattusseqatigiit  Partiiat  sinnerlugu  oqaaseqarlunga  naalakkersuisut 


oqalugiaataat akueralugu tusaatissatut tiguara.
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Niels Thomsen


Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut


(Formand for Naalakkersuisut samt medlem af Naalakkersuisut for Udenrigsanliggender)


Formanden for Naalakkersuisut var meget klar i mælet, da han i fredags holdt sin åbningstale her 
i Inatsisartut.


”Vi er alle fuldt ud klar over, at vi ikke kan fortsætte som vi hidtil har gjort”, sagde han. Demo-
kraterne håber, at Formanden for Naalakkersuisut har ret, men vi er desværre lidt i tvivl. Vi tviv-
ler på, at landets alvorlige økonomiske situation er gået op for alle. På den baggrund er vi i lig-
hed med Formanden for Naalakkersuisut glade for, at Skatte- og Velfærdskommissionen allerede 
på nuværende tidspunkt har skåret ud i pap, at status quo ikke er en mulighed. Vi håber, at dette 
bliver endnu mere tydeliggjort, når den endelige rapport fra Skatte- og Velfærdskommissionen 
foreligger i begyndelsen af 2011.


Demokraterne vil også gerne rose Formanden for Naalakkersuisut for hans mod til at tale rent ud 
af posen. I mange år har vi fra Demokraterne været de eneste, der har turdet tale om vort uhen-
sigtsmæssige bosætningsmønster. Det er derfor modigt, når Formanden for Naalakkersuisut si-
ger:


”Sandheden er jo den, at problemerne i samfundet har rod i vores bosætningsmønster her i lan-
det.”


Det er modige ord, og det er rigtige ord. På samme måde er det lige i øjet, når Formanden for 
Naalakkersuisut konstaterer, at det er bydende nødvendigt at tilpasse vores uddannelsessystem 
således, at det i højere grad bliver til gavn for fremme af væksterhvervene. Demokraterne ser 
frem til, at Naalakkersuisut i endnu højere grad end i dag konkretiserer disse ord, og får systema-
tiseret en uddannelsesindsats, der åbent og ærligt fokuserer på uddannelser inden for fremtidens 
væksterhverv på bekostning af eksempelvis fortsatte offentlige tilskud til urentable erhverv.


Olieeventyr eller hvad?
Et af fremtidens vækstområder bliver forhåbentlig en olieindustri. For Demokraterne er der ingen 
tvivl om, at langt de fleste af os håber, at et olieeventyr ligger lige om hjørnet. Vi håber, at bare 
en af prøveboringerne vil gøre os til en olieproducerende nation. Vi håber – håber – håber. Og 
håbet fik ny næring her til morgen, da Cairn Energy meddelte, at der nu rent faktisk er fundet 
olie i Alpha-brønden i havet vest for Disko-Nuussuaq.


Men faktum er, at vi endnu ikke ved om det kan betale sig at udvinde olien på kommerciel basis. 
Og det er det vi må og skal forholde os til. Vi er nødt til at være realistiske, og agere ud fra fakta. 
Fakta er, at økonomien i vort land er dårlig, og at der endnu ikke er nogen oliepenge, der kan få 
den til at blive god. Derfor er vi nødt til at diskutere, hvordan vi så skal tjene penge.
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For vi mangler penge. Penge til sundhedsvæsnet. Penge til uddannelsessystemet. Penge til idræt-
ten. I det hele taget mangler vi penge til at opretholde det velfærdssystem, som vi har skabt.


Groft sagt findes der to muligheder for at skaffe penge til Landet; 1) den lette og heldige, som er 
store indtægter fra olie og 2) den hårde og besværlige, som er at skabe vækst gennem hårdt ar-
bejde og benhårde prioriteringer.


Den første mulighed handler som sagt om at være heldig, så den vil jeg ikke beskæftige mig 
mere med her. Med hensyn til den anden mulighed, så er den gode nyhed, at der er muligheder 
for at skabe vækst i vort land. 


Vækst frem for Frilandsmuseum
Demokraterne er klar over, at flere organisationer er bekymret for miljøet. Det er vi også, og på 
den baggrund er vi glade for, at man eksempelvis ved undersøgelserne omkring en aluminiums-
smelter har undersøgt miljøkonsekvenserne grundigt, ligesom vi har høje krav til eksempelvis 
mineindustri og olieefterforskning. Det gør Demokraterne trygge.


Når det er sagt, så er det Demokraternes opfattelse, at mange har en tro på, at Grønland kan iso-
lere sig fra resten af verden og undvige sig den hastige udvikling, der foregår overalt. Disse er 
overbeviste om, at Grønland skal være et frilandsmuseum. 


Et frilandsmuseum, hvor turister fra hele verden kan komme og se på os ’De ædle vilde’. Denne 
vision for det grønlandske samfund er udtryk for en koloniherrementalitet, hvor grundkernen i 
dette grønlandsbillede er bygderne og det liv der associeres hertil. Som eksempler på fortalere 
for frilandsmuseumstanken kan nævnes Greenpeace og snævertsynede nationalister.


Det er en forkert antagelse af flere grunde. Bygderne, og det bosætningsmønster vi har i dag, er 
indlysende en koloniherre-opfindelse. Før kolonitiden overlevede vores forfædre ved at tilpasse 
sig omgivelserne. Og hvis dette betød, at man skulle flytte, så gjorde man det. Vores forfædres 
nomadeliv skabte problemer for kolonimagten – for hvordan skulle man finde vores forfædre, 
når de hele tiden flyttede rundt? Kolonimagtens løsning var opbygningen af mange små bygder. 
Hermed blev det muligt for kolonimagten at pleje sine økonomiske interesser. Man tvang altså 
vores forfædre til at bosætte sig i små bygder, hvor elendigheden blev fremherskende.


Men lad mig gøre det helt klart for alle fortalere for frilandsmuseumstanken: Vores forfædre til-
passede sig konstant omgivelserne for at overleve. De flyttede derhen, hvor eksistensgrundlaget 
var til stede. De var et stolt og stærkt folk, der ikke ville have ladet sig tyrannisere af forestil-
linger om, hvordan Grønland skal være et frilandsmuseum.


Vores forfædre ville have erhvervet sig de nødvendige kompetencer til at kunne tage udfordrin-
gen op i den internationale arbejdsdeling, hvor viden spiller en central rolle. Viden er nemlig vej-
en til vækst, og vækst er den eneste vej til at skabe velstand, der er en forudsætning for velfærd. 
Vi - politikere - er med andre ord nødt til at skabe gode rammebetingelser for, at der kommer 
vækst i vores samfund. Og dette vil være helt i vore forfædres ånd.
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Bosætningsmønstret skal ændres
Som altid er vi dog nødt til at tage udgangspunkt i virkeligheden, og virkeligheden er altså, at vi 
har et bosætningsmønster, der er meget spredt. Demokraterne er helt på det rene med, at det 
kommer til at tage mange år at lave om på det. Men det betyder ikke, at vi skal sætte os opgiven-
de hen i et hjørne. Det betyder tværtimod, at vi skal komme i gang med at ændre på det med det 
samme.


Her er det positivt, at folk i bygder og yderdistrikter generelt set er positivt stemt over for at flyt-
te – det viser mobilitetsundersøgelsen, hvis hovedkonklusioner blev præsenteret i foråret. Her 
fremgik det, at hele 40 procent af befolkningen forventer at flytte i løbet af de næste fem år. Det 
fremgår også, at uddannelse og udnyttelse af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer er 
de vigtigste årsager til flytning - specielt når det gælder permanent flytning. Godt 67 procent af 
alle adspurgte peger på arbejdet som en afgørende årsag til at flytte. Hertil kommer yderligere 17 
procent, som peger på uddannelse, som en væsentlig årsag. 


Lige så væsentligt er det, at undersøgelsen viser, at folk gerne vil arbejde og opretholde en tilvæ-
relse på egen hånd. Dette er meget prisværdigt og viser, at befolkningen i høj grad ønsker at bi-
drage til samfundsøkonomien ved at flytte for at få et arbejde. Denne positive holdning må vi for 
alt i verden ikke negligere, da den er hele grundlaget for at skabe forudsætningerne for øget øko-
nomisk selvbårenhed gennem flytning til steder, hvor der er mulighed for vækst. 


Når det handler om hvilke faktorer, der i givet fald skal være afklaret inden flytning, er den væ-
sentligste faktor sikring af et job i det nye sted. Men af lige så stor betydning er tilstedeværelsen 
af bolig.


Det er altså afgørende, at vi bygger boliger de steder, hvor der er grundlag for økonomisk rentab-
le erhvervsmuligheder. Vi skal derfor have en fremadskuende og ambitiøs boligpolitik, som gør 
op med tilskudssamfundet. Vi skal ikke blot bygge boliger ud fra betragtninger om enten lokale 
interesser eller nuværende behov. Vi skal i stedet have klarlagt, hvor erhvervsmulighederne er, 
og derefter anvende størsteparten af vores anlægsinvesteringer disse steder. Denne strategi skal 
kombineres med byggeri de steder, hvor der beviseligt er boligmangel.


I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det naturligvis skal være frivilligt om man øn-
sker at flytte eller ej. Demokraterne lægger stor vægt på den enkeltes personlige frihed. Dette in-
debærer, at folk skal bo, hvor end de ønsker at bo. Om folk vil bo i byer eller bygder, er op til de 
enkelte at bestemme. Vi vil aldrig tvangsflytte folk.


Modsat mener vi ikke, at man skal overføre en unormal stor mængde af samfundets ressourcer til 
et fåtal. Dette indskrænker flertallets personlige frihed. Sagt anderledes mener vi, at det i dag er 
sådan, at dem der bor i de større byer betaler en unormal stor merpris for deres forbrug for, at 
bygdebefolkningen kan betale en unormal stor underpris for deres forbrug. Det er ikke rimeligt. 
Folk må tage ansvar for deres valg af bosted og betale derefter.
Opgør med tilskudssamfundet
Vi står i dag i en situation, hvor vi årligt uddeler store summer tilskud til økonomisk urentable 
aktiviteter. Her er det magtpåliggende, at vi politikere begynder at vise, at vi har modet, handle-
kraften og ikke mindst evnerne til at prioritere. Demokraterne vil hellere bruge penge på kolle-
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gie-byggerier end på tilskud til sælskind. Vi vil hellere pumpe penge i folkeskolen end vi vil 
pumpe penge i Arctic Umiaq Line. Vi vil med andre ord hellere bruge penge til at skabe vækst 
end til at bevare urentable erhverv, der kun eksisterer på grund af massiv offentlig støtte. Det er 
ikke acceptabelt, at vi som politikere bliver ved med at bruge pengene forkert. Der kommer nem-
lig en dag, hvor regningen skal betales, og vi vil meget nødigt være en del af en generation, der 
kun vil blive husket for at have efterladt regningen på børneværelset. Vi vil hellere blive husket 
for at være dem, der selv smøgede ærmerne op og skabte et samfund, der fokuserede på dynamik 
og vækst frem for stilstand og tilskud.


Bredt samarbejde er vejen frem
Demokraterne har i dag fire mandater, og det betyder i sagens natur, at vi ikke kan bestemme 
noget som helst alene. Vi er derfor godt klar over, at vi ikke kan indrette samfundet præcis som 
vi vil. Vi vil derfor først og fremmest arbejde for at få gennemført vore målsætninger om at ska-
be vækst i koalitionssamarbejdet med Kattusseqatigiit Partiaat og Inuit Ataqatigiit, men vi vil 
samtidig opfordre Siumut og Atassut til i højere grad at byde ind med konstruktive politiske for-
slag og idéer, så vi sammen kan skabe fremtidens Grønland.


Demokraterne mener, at det er vigtigt med så brede flertal som muligt, da vi på den måde sikrer 
os så bredt et folkeligt mandat som muligt. Vi anerkender og respekter, at Siumut og Atassut har 
brugt det første oppositionsår til at slikke sårene og finde sig selv til rette i den nye rolle, men vi 
håber, at de to partier er ved at have indset, at tiden i opposition kommer til at vare et stykke tid 
endnu, da den nuværende koalition fortsætter minimum denne valgperiode ud. En sådan indsigt 
burde nemlig betyde, at oppositionspartierne trækker i arbejdstøjet og begynder at kæmpe for at 
sætte sine fingeraftryk på nogle af de store forlig på eksempelvis transportområdet, der forhå-
bentlig venter lige om hjørnet.


Men mindre kan også gøre det til at begynde med. Formanden for Naalakkersuisut opfordrede i 
fredags oppositionen til at støtte op om Finansloven. Demokraterne vil opfordre til det samme, så 
vi i fællesskab kan tage ansvar for de opgaver, der skal løses.


Jeg håber, at vi alle får en god - og for vort land - konstruktiv debat.


Niels Thomsen
Demokraatit / Demokraterne
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Aqqaluaq B. Egede


Åbningstale af formanden for Naalakkersuisut


(Formanden for Naalakkersuisut)


En sommer, hvor vi hver især har hentet styrke til den kommende tid, er ved at være 


ovre. Vejret bliver koldere og vi kan om natten igen se og skue nordlyset. Det er som om 


at det fortæller os, at selvom vi går mod en mørkere tid, så er der trods alt lys forude.


Selvom der er mange forskellige problemer rundt omkring i verden, er vi fra IA’s side 


overbeviste om, at vi går mod lysere tider, idet vi som parti er indstillet på at bygge 


videre på Grønlands fortsatte udvikling.  Vi vil benytte efterårssamlingen til at fortsætte 


det  arbejde  vi  har  indledt  og vil  hermed benytte  lejligheden  til  at  byde  Inatsisartut 


velkommen til drøftelse af åbningstalen.


På vegne af Inuit Ataqatigiit vil vi takke vort ærede formand for Inatsisartut for hans 


velkomst  til  Inatsisartut.  Også  tak  til  formanden  for  Naalakkersuisut  for  hans 


velkomsttale, som generelt indeholder tro på, at fremtiden ikke kun indeholder mørke 


perspektiver, men at vi også har tiltro til en lysere fremtid.


Da  vi  fra  Inuit  Ataqatigiits  side  har  påtaget  os  medansvaret  på  landets  fremtidige 


udvikling, kræver vi, at beslutninger tages ud fra den viden man har kendskabet til. Ved 


at tage beslutningerne ud fra den viden og kendskab der er blevet indhøstet, vil vi kunne 


tage de rigtige beslutninger til gavn for befolkningen. Vi ved godt, at det engang imellem 


kan  være  fristende  at  tage  udgangspunkt  i  de  nemmeste  og  populære 


beslutningsgrundlag.   Forhastede  og ugennemtænkte  beslutninger  er  utroværdige  og 


dem vil vi for alt i verden gerne undgå, da vores lyst til velunderbyggede beslutninger, 


stemmer overens med vore politiske visioner.


Vi bliver gang på gang skyndet til at tage forskellige beslutninger, men dette skal ikke 


ændre på vores lyst til at arbejde for landets og befolkningens langsigtede interesser, og 


at beslutningerne tages ud fra veldokumenterede beslutningsgrundlag.   
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Vi  har  efterhånden  i  mange  år  gentagne  gange  drøftet  ønsket  om  at  Grønlands 


økonomiske  situation  forbedres.  Vi  ved alle,  at  der  er  behov for  løbende at  vurdere 


hvordan vi bruger vore midler og strammer op, der hvor der er mulighed for at gøre det.


Det økonomiske kaos der præger kapitalmarkederne rundt i verden disse år, tvinger os 


til  at  være  vågne  og påpasselige.  Grønland  er  heller  ikke  gået  ramt  forbi  og  vores 


økonomiske grundlag befinder sig heller ikke for godt. Man har for længe drevet landet 


ud fra gængse betragtninger og undladt at foretage de nødvendige ændringer. Dette er 


med til, at man fra centralt hold nu må føre en stram økonomisk styring. 


Der er ingen nemme løsninger, og derfor må vi tage de nødvendige beslutninger og drive 


Grønland ud fra nye indfaldsvinkler. Vi må alle være indstillet på at tilpasse vores førte 


politik og heldigvis ser vi, at man generelt også indretter den førte politik ud fra nutidens 


betragtninger.


Man er blevet bedre til at imødegå ugennemtænkte og populistisk prægede beslutninger, 


men tager hellere udgangspunkt i målrettede og velunderbyggede beslutningsgrundlag. 


Dette kan være svært at sluge for mange mennesker, men det må man tage med.


Materiel og åndelig omsorg 


Vi har som et folk behov for materiel velstand, men også mental og åndelig omsorg og 


beskæftige os med de værdier vi besidder. Vi skal sammen tilstræbe øget styrke, sikre 


omsorgen for andre og sikre at dem der har mest behov bliver hørt og medinddraget. 


Det er den eneste farbare vej for at vi alle kan komme videre.


Vi har hver især vore styrkepositioner og viden, og bør vide, at man har brug for alle 


hænder ift. udviklingen. Mangfoldigheden er vores styrke. Det er kun spørgsmålet om 


hvordan vi vil tage del i udviklingen og om vi er indstillet på at løfte i flok.


Omsorg for samfundets ve og vel sikres ikke kun ved initiativer men også gennem dialog 


og samtaler, hvor man inddrager flest mulige. Vi er nødt til at skabe et fundament for et 


respektfuldt liv gennem befolkningens aktive medvirken og forståelse. Konkret handling 


og adfærd er den bedste vej til et respektfuldt liv.


Såfremt  vi  skal  opnå  et  samfund  med  tolerance  og  respekt  for  hverandre,  er  vi  i 


Inatsisartut og i Naalakkersuisut forpligtigede til at føre an og respektere, at andre end 


os kan have andre meninger. Vi skal være med til at øge respekten for andre gennem 


redelig opførsel samt tolerance.
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Vi skal bruge den styrke der findes mest hensigtsmæssigt. Dette er vejen henimod øget 


velfærd og deltagelse. Dette er også vejen for at opnå de bedst mulige resultater, at vi 


gennem dialog og samtale og ikke via åbenlyse skænderier sikrer en fælles forståelse af 


tingene.


Ligestilling


Øget lighed mellem kønnene, skal udvikles via den viden vi er i besiddelse af, og her 


tænker vi på lige vilkår og muligheder for kvinder og mænd i samfundslivet. Ligestilling 


er ikke blot et individuelt  anliggende, som kun mænd og kvinder skal beskæftige sig 


med.


Vi har endnu ikke opnået fuld ligestilling mellem kønnene i dette samfund. Vi gør endnu 


ikke brug af alle de muligheder der findes og vi må tydeliggøre at der er brug for flere 


kvinder  i  ledelsesposter,  idet  denne  vej  vil  være  den  bedste  brug  af  samfundets 


ressourcer.


Det sociale omsorg


Vore børn er den vigtigste ressource vi har. Det er fortsat nødvendigt at påse og arbejde 


for, at ingen børn lider af omsorgssvigt. 


Vi er fra Inuit Ataqatigiits side glade for, at Naalakkersuisut udfra helhedsbetragtninger 


har iværksat konkrete tiltag for at gøre børn og unges vilkår bedre, og at man har taget 


initiativ til dette. 


Alle børn har ret til rolige og trygge opvækstvilkår. Dette har vi alle medansvaret for og 


denne  viden  skal  plejes  og  udvikles.  Vi  skal  være  glade  for  at  kunne  påtage  os  et 


medansvar og det skal  vi  være stolte af. At vi  er fælles om børnenes ve og vel  bør 


spredes og gøres endnu mere synligt.


Inuit Ataqatigiit finder det magtpåliggende at vi sammen tager en fællesbeslutning om de 


næste  skridt  der  bør  tages  når  Naalakkersuisut’s  igangsatte  undersøgelse  foreligger 


omkring hændelsesforløbet med de børnehjemsbørn der tilbage i 1950-erne blev fjernet 


fra  deres  forældre  og  pårørende.  Vi  kræver  at  alt  i  denne  sag  bør  endevendes  og 


synliggøres af hensyn til de berørte og vi har stor medfølelse med de familier som til dato 


- for at få sjælero – efterlyser svar. Herefter vil det være passende med en undskyldning 


til hele befolkningen for derved at opnå forsoning og sjælefred.
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Mange børnehjem i dette land er overfyldte og mange omsorgsvigtede børn har brug for 


opvækst  hos  dygtige  omsorgspersoner  og  dog  ved  vi,  at  der  netop  i  disse  år  er 


ventelister til døgninstitutionerne. 


Det har vist sig nødvendigt at der er særlig fokus på spædbørn og vi er derfor glade for 


Naalakkersuisuts planlagte initiativer med hensyn til oprettelse af netop spædbørnehjem. 


Selvom det er kedeligt at vi er nået dertil, er vi forpligtigede til at sørge for, at alle børn 


har velfungerede og trygge opvækstvilkår. 


Dette nye initiativ er opstået via det samarbejde som der er blevet skabt med FN/Unicef, 


der skal forbedre og synliggøre børns opvækstvilkår. Resultatet er opmuntrende og det 


giver os anledning til at takke Naalakkersuisut for denne indsats.


Samarbejdet med Unicef forpligtiger Grønland til at følge op med reelle tiltag til gavn for 


børnene, idet der til initiativet også i de kommende 5 år er afsat 10 mio. kr. hvert af 


årene.   Med  disse  midler  er  det  vigtigste  at  vi  derved  får  mulighed  for  videns-  og 


erfaringsudveksling, at det understreges at det er vigtigt med langsigtede initiativer samt 


at vi nu får mulighed for at deltage internationalt i sådanne bestræbelser.


Velfærds- og Skattekommissionen


Ligeså  vigtigt  er  Naalakkersuisut’s  initiativ  til  en  nedsættelse  af  ”Skatte-  og 


Velfærdskommissionen”, hvis endelige anbefalinger snart er færdige.


Da det er vigtigt at få belyst, hvordan skatte og afgiftssystemet har indvirkning på folks 


levevilkår, ser vi frem til at kommissionen kommer med sit oplæg, således man derefter 


vil have brugbare beslutningsgrundlag at tage udgangspunkt i.


I de seneste år har vi nemlig fået øget kendskab til, at den økonomiske ulighed er vokset 


i dette land og at det derfor er nødvendigt at gøre op med fattigdommen gennem en 


større solidaritet. Derfor har vi behov for at indhøste endnu større viden om årsagerne, 


således vi på denne måde kan tage de rigtige beslutninger på et oplyst grundlag. 


Man  kan  nok  ikke  komme  udenom,  at  der  bør  fastsættes  en  fattigdomsgrænse  i 


Grønland.  Gennem bedre  byrdefordeling  i  dette  land  vil  vi  opnå et  mere  harmonisk 


samfund, hvor de svageste bliver tilgodeset. 


I denne forbindelse er det ligeledes oplagt at fokusere mere på alderspensionisternes 


levevilkår og de lovgivningsmæssige bindinger som for nuværende er for snærende.
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Sådan  som  vi  ser  det,  har  man  indrettet  lovgivningen  for  vore  ældre  medborgere 


således,  at  det  bliver  usynligt  hvor  lidt  de  må  få,  men  hvor  man  sætter  højeste 


grænsebeløb osv. Disse sætter uheldige grænser for de ældres muligheder og vilkår, 


hvilket efter Inuit  Ataqatigiits  mening er forkert og bør ændres. Gældende regler går 


derfor imod de hensigter vi ellers har, hvilket alle partier sikkert kan blive enige om. 


Derfor vil vi fra Inuit Ataqatigiit fremsætte en forespørgselsdebat herom hér i løbet af 


efterårssamlingen. 


Sundhed 


Når  vi  diskuterer  sundhed  tager  vi  altid  udgangspunkt  i  at  hvert  enkelt  individ  har 


ansvaret for egen sundhed. De seneste års udvikling her i landet har klart påvist, at flere 


og flere tager deres medansvar for deres sundhed mere og mere alvorligt. Ikke desto 


mindre,  er  der behov for  endnu flere  tiltag  og beslutninger,  såfremt vi  skal  knække 


kurven med de stigende udgifter på sundhedsområdet.


Vi  kan  fortsat  konstatere,  at  vi  som  enkeltindivider  eller  familier,  alle  har  et  stort 


medansvar for, hvordan vi fører vores liv – hvilket i visse tilfælde kan være meget dyrt 


for samfundet. Derfor bør vi blive endnu bedre til at styre og forme vores liv, således vi 


forbliver  sunde  og  raske.  Vi  bør  bekæmpe  forskellige  misbrugsformer  gennem 


forebyggelse,  idræt  eller  gennem  tiltag  hvor  vores  kendskab  til  bedre  livsførelse 


bevidstgøres.


Inuit  Ataqatigiit  støtter  op  omkring  tiltagene  til  et  bedre  sundhedsvæsen,  der  gør 


servicen  endnu  bedre.  Selvfølgelig  vil  vi  opfordre  til,  at  reorganiseringen  af 


sundhedsområdet sker med omtanke og med respekt, hvor man gør tiltag, der ikke gør 


servicen overfor borgerne ringere. Vi ønsker Naalakkersuisut held og lykke med dette 


initiativ.


Bygge og anlæg


Et godt og trygt hjem, er grundlaget og udgangspunktet for et godt og meningsfyldt liv. I 


disse år, er der stor aktivitet i byggesektoren i hvert fald i de byer, hvor befolkningen 


ønsker at bosætte sig. Dette er sådan set også i orden, idet man derved tilgodeser det 


behov, der er opstået blandt befolkningen.


Vi er imidlertid også bekendte med, at boligmassen er af meget ringe standard i bygder- 


og yderdistriker, hvilket også indvirker på sundhedstilstanden. I den forbindelse vil  vi 
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rette  en  forespørgsel  til  Naalakkersuisut  om  hvilke  rettesnore  og  pejlemærker  man 


bruger i anlægsprioriteringerne.


Vi mener endvidere, at der bør iværksættes boligbyggeri i bygder og yderdistrikter og at 


man konkret bør fokusere på, hvilke steder der er opstået behov for iværksættelse af 


boligbyggeri.  Da  boligen  også  har  stor  betydning  for  folks  sundhedstilstand,  er  det 


vigtigt, at der også et behov for at se på boligbehovet i yderdistrikterne, da dette også vil 


gavne beskæftigelsessituationen disse steder. 


Vi ønsker fra Inuit Ataqatigiit, at Naalakkersuisut udfærdiger konkrete undersøgelser af, 


hvor  i  landet  der  er  behov  for  at  iværksætte  de  fremadrettede  bygge-  og 


anlægsaktiviteter. Dette lovede Naalakkersuisut også at gøre så sent som sidste år, hvor 


de  ville  se  på  behovene  ud  fra  regionale  betragtninger,  og  derfra  udarbejde 


Naalakkersuisut’s boligpolitik. Vi vil gerne vide, hvordan det står med dette arbejde?


Den regionale udviklingsplan/Erhvervsudviklingen 


Den regionale udviklingsplan har stor betydning ift. udviklingen af landet som helhed, 


idet  planen  vil  indeholde  flere  aspekter.  Planen  er  omfattende  og  har  været  længe 


undervejs. Vi har dog forståelse for, at man ikke skal skynde sig mere end hvad godt er.


Vi  er  dog også vidende  om, at  regionsudviklingsplanen  har  været forhandlet  mellem 


Naalakkersuit og Kanukoka, og at de sammen har godkendt planens indhold. Dermed er 


regionsudviklingsplanen klar til at blive behandlet lokalt.


Vi har i dag i befolkningen et meget stort og et konkret ønske om at bane vejen for 


konkrete  tiltag  ift.  erhvervsudviklingen.  Det  økonomiske  kaos  der  kendetegner 


kapitalmarkederne rundt om i verden i disse år, har stor indflydelse på virksomhedernes 


muligheder. Ledigheden er stor og har også stor indflydelse på mange folks vilkår samt 


muligheder.


Derfor  er  behovet  for  konkrete  tiltag  i  sig  selv  et  signal  om,  at  vi  bør  iværksætte 


erhvervsfremmetiltag ud fra den viden og de muligheder  vi  har kendskabet til.  Hvad 


angår øget selvforsyningsgrad har vi i dag viden omkring nogle af mulighederne, men 


som kræver øget opmærksomhed og tid såfremt de skal lykkes.


Såfremt vi skal formindske kapitalflugten er vi pisket til at tage de nødvendige skridt. 


Inuit Ataqatigiit ønsker derfor at andre erhvervsfremmetiltag bør forfølges videre udover 
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regionsudviklingsplanen, da sådanne initiativer også vil have betydning for styrkelse af 


landets økonomiske situation samt muligheder.


Landskassens  indtægter  modsvares  og  presses  hårdt  af  de  udgiftsbehov  som 


Landskassen til dagligt udsættes for. Disse forhold ændres ikke kun ved at man optager 


udlandslån.  Derfor er det vigtigt at man gennem nøje vurderinger skridter vejen for 


hvilken erhvervsudviklingspolitik der bør føres rundt omkring i landet.


Ledigheden,  mineraludvinding og uddannelse.


Aldrig  før  nu  er  der  meget  stor  interesse  fra  udlandet  ift.  Grønlands  ikke-levende 


ressourcer. Derfor bør vi også betragte perspektiverne ud fra erhvervsudviklingshensyn 


samt ikke mindst i forhold til de økonomiske muligheder for landet og dets befolkning.


Perspektiverne  i  forhold  til  øget  mineralindustri  er  en  vigtig  faktor,  der  forbedrer 


Grønlands  økonomiske  situation  samt  muligheder.  Ud  fra  behørig  hensyn  tagen   til 


omgivelser og miljø, bør vi udvikle vores mineindustri og drage nytte af det.


Mineraludvinding  er  meget  mandskabskrævende.  Ud fra  ønsket  om at  hente  færrest 


mulige udefrakommende arbejdskraft, bør vi udvikle en arbejdsstyrke der er kompetent 


og konkurrencedygtigt.  Derfor  må vi  også tage nødvendige  og konkrete  skridt  i  den 


retning sammen med efterforskningsselskaberne.


I  forhold  til  de  arbejdsledige  er  Inuit  Ataqatigiit  forhåbningsfulde  med hensyn til  de 


igangsatte aktiveringstiltag, kompetenceudviklingstiltag samt andre initiativer, idet disse 


er  målrettet  fremtidens  væksterhverv.  Udnyttelsen  af  mineralske  råstoffer  er  en  ny 


voksende  erhvervssøjle  i  Grønland  som  kræver  større  bevågenhed,  hvilket  også  er 


gældende inden for efterforskningen af olie og de muligheder der ligger heri. 


Inuit Ataqatigiit efterlyser i den forbindelse uddannelsestiltag målrettet de skriftligt og 


bogligt svage som også tager udgangspunkt i elevernes konkrete behov og situation, idet 


sådanne  tiltag  vil  have  positiv  indflydelse  på  og  medvirke  til  bedre  velfærd  blandt 


befolkningen. Vi har brug for alle hænder – også de bogligt svages hænder, hvis vi skal 


videre i et samfund hvor der er brug for alle.


Vi  skal  til  stadighed  højne  uddannelsesindsatsen  for  derved  at  honorere  samfundets 


behov. Opbakning til uddannelse og atter uddannelse styrker samfundet som helhed og 


hér er det oplagt at forældre som pårørende bakker op om de unge.
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Der  er  en  del  beskæftigelses-  og  virksomhedstyper,  der  ikke  kræver  nogen  konkret 


erhvervsmæssig  uddannelse.  Disse  er  også  de  muligheder,  der  umiddelbart  er  mest 


tilgængelige for den ledige del af arbejdskraften.


Disse  beskæftigelsestyper  er  også  dem,  der  tiltrækker  et  øget  antal  udenlandsk 


arbejdskraft.  F.eks.  findes der efterhånden mange af  forskellig  herkomst hér i  Nuuk. 


Disse forhold bør vi blive mere årvågne overfor.


For  at  begunstige  den  lokale  arbejdskrafts  beskæftigelsesmæssige  behov,  bør  man 


anmode  kommunerne  om  at  være  mere  påpasselige  ift.  deres  praksis  med 


arbejdstilladelser. Dette er et vigtigt signal at bringe videre, og vi er ikke i tvivl om at 


SIK i dette spørgsmål er årvågne.


Vi vil fra Inuit Ataqatigiits side være med til at begrænse ledigheden. Vi vil fokusere på 


hvilke muligheder der er for at mindske arbejdsløsheden. Man kan jo spørge sig selv om 


hvorfor ledigheden er steget som det har gjort???


Svaret vil helt givet findes i den regionale erhvervsudviklingsplan. For vi er ikke i tvivl om 


at  der  i  takt  med implementeringen vil  dukke  nye beskæftigelsesmuligheder  op som 


hviler  på  de  ressourcer  vi  ikke  fuldt  ud  udnytter  i  dag.   Eftersom  øget  hjemme-


markedsproduktion og dermed større selvforsyningsgrad er absolut nødvendigt i  dette 


land, er arbejdet i sig selv og mulighederne heri ganske spændende. 


Fiskeri - fangst


Vores adgang til og udnyttelse af de levende ressourcer vil til stadighed og i lang tid sikre 


vores  fødevarebehov  hvad  kød  og  fisk  angår.  Dersom  vi  fortsat  ønsker  økonomisk 


udbytte heraf kræver det imidlertid, at vi indretter udnyttelsen således at dette hviler på 


et bæredygtighedsprincip, frem for en uhæmmet fiskeri- og fangst uden nogen former 


for forvaltningsplaner.


Derfor er det nødvendigt at basere udnyttelsen på dokumenteret viden om bestands-


situationen, men det er samtidig vigtigt at understrege at fisker- og fangerviden også bør 


indgå heri. Dialogen mellem biologerne og fiskerne bør intensiveres yderligere, hvilket vi 


vil opfordre til for fremtiden da de både kan dele deres viden og erfaring mellem sig. 


  


Befolkningen  i  bygder  og  yderdistrikter  er  dem,  der  har  størst  gavn  af  de  levende 


ressourcer baseret på fiskeri og fangst. De er i høj grad også med til at bidrage til landets 


økonomiske udvikling og dem har vi således store forhåbninger til.
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Vi  er  fra  Inuit  Ataqatigiits  side  tilfredse  med,  at  Naalakkersuisut  arbejder  grundigt  i 


forhold til tilblivelsen af den nye fiskerilov. Et lovgivningstiltag som denne - som berører 


en stor del af befolkningen - skal behandles og udarbejdes i tæt samarbejde med de 


forskellige aktører.  


Vi  vil  fra Inuit  Ataqatigiits  side arbejde for,  at man opnår et økonomisk bæredygtigt 


erhvervsmæssigt  fiskeri  og  fangst.   De  nuværende  strukturer  inden  for  fiskeri-  og 


fangsterhvervet er uholdbare og derfor har behovet for reformer været diskuteret længe.


Arbejdet med henblik på en ny fiskerilov er imidlertid et stort arbejde og set i forhold til 


vort alt for store afhængighed af erhvervssektoren med en sårbar økonomi – er dette en 


stor mundfuld.


Vi har behov for at tilpasse erhvervet og gøre den mere konkurrencedygtigt. Vi bør være 


indstillet på at foretage visse opstramninger og det bør ikke ske gennem midlertidige 


hovsaløsninger. Fiskeri og fangererhvervene må indrettes således at de også fremover 


kan sikre et bedre udkomme for aktørerne – gennem en langtidsholdbar løsning.


Igen i år oplever vi at årets tildelte kvoter i visse dele af forvaltningsområderne er ved at 


være opfisket. Spørgsmålet som herefter rejser sig, er om endnu en kvotetildeling oveni 


vil løse noget for samfundet som helhed eller for de næstkommende generationer?? Det 


mener vi ikke og det er nødvendigt med nytænkning. Derfor er vi parate til at afsøge nye 


veje som på en meningsfuld måde kan skabe alternativer til fiskefri måneder.


At være førende i Arktis - verdensborger


           


Klimaforandringerne har betydet et kolossalt løft i forhold til befolkningernes interesse i 


forhold til Arktis. Aldrig før har Grønland været så interessant og besøgt. Dette kan være 


med til at øge kendskabet til vores land Grønland. 


Vi mener at dette er frugten af det dygtige arbejde som Naalakkersuisut har sat kimen til 


under COP 15 og som er blevet  præsenteret  for  omverdenen.  Vi  skal  værne om og 


beskytte vort sarte arktiske natur, men der skal også være plads til at vort land kan 


udvikle sig.


Det er vigtigt at arbejde for omverdenens større kendskab til Grønland. Vi har på mange 


måder interesse i at kendskabet til vores land bliver større. For eksempel er vort behov 


for hvalkvoter og vor sælfangst sådanne områder og vi skal fortsat udbrede viden og 
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kendskab til  en nødvendig udnyttelse af vore levende ressourcer.  Der er også øgede 


perspektiver i forhold til  øget trafik og samhandel, hvor vi kan samarbejde med flere 


forskellige lande. Der er sikkert også andre muligheder, som vi endnu ikke har åbnet 


øjnene op for.


Vi vil fra Inuit Ataqatigiits side rose formanden for Naalakkersuisut for at have påtaget 


sig sit ansvar på bedste vis.   Han har været synlig og sørget for, at vort land bliver 


repræsenteret behørigt rundt omkring i verden. Vi ved alle, at Grønland fylder mere og 


mere i de internationale medier, hvilket er glædeligt og giver os større muligheder for at 


fortælle om vort land og levevis. Det giver os mulighed for at præsentere os udadtil om 


vore værdier, vort historie m.m.


Ligeledes er den just indførte Selvstyreordning blevet bemærket positivt,  såvel hér til 


lands som udenlands. Det grønlandske folks evner og vilje til at påtage sig større ansvar 


for egne anliggender er blevet bemærket mange steder. Men det betyder også større 


forpligtelser. Det kræver at vi skal være bedre til at finde flertallige løsninger hver gang 


vi  støder på en forhindring – og gerne helst i  fællesskab.  Og gid vi  må finde fælles 


løsninger – også under dette møde – og pege på løsningsforslag hver gang vi begynder 


at kritisere bare for kritikkens egen skyld. Lad os tage udgangspunkt i og respektere at vi 


hver især i partierne repræsenterer hele befolkningen, og at vi alle ønsker et land som er 


rart at bebo – og som er resultatorienteret.


.      .
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