
















Hvis befolkningen skal føle samhørighed og tilhørsforhold og
føle ejerskab for samfundet, er der flere faktorer, der skal være
opfyldt. Hvis de demokratiske principper skal accepteres af
alle, er der mere end en faktor, der får folk til at føle ejerskab
og samhørighed.
Afhængig af samfundstrukturen og ideologier, er der diver-
genser i forskellige samfundstrukturer, men i tilfælde af vort
land skal mindst to faktorer være opfyldt – for det første:
uddannelse, der opfylder samtidens krav og ensartet uddan-
nelsestilbud, der giver fælles identitet. Og for det andet: kom-
munikation og infrastruktur. Når bosætningsmønstret er så
spredt som tilfældet er her i landet, er det vigtigt for samhø-
righedsfølelsen, at befolkningen har mulighed for samles og at
det er muligt at kommunikere med hinanden.  (det skal ikke
være forbeholdt de rige).
Det der skaber fællesskab mellem folk, skal samfundet give
mulighed for. For uden den mulighed er der ikke grundlag for
fælles identitet og heller ikke fælles politik. Derfor er det ikke
lønsomheden, som jo er alfa og omega for tiden, der er afgø-
rende her.  Fælles identitet og demokrati er ikke spørgsmål om
penge.
Uddannelsesfaktoren her i landet er der stor bevågenhed, og vi
er igang med at skabe gode uddannelsesmuligheder, derfor
bruger vi ikke spaltepladsen til det. (Selvfølgelig skal alle
uddannelser evalueres og forbedres hele tiden). Men vi sporer
usikkerheds momenter, når det gælder trafik, infrastruktur og
kommunikation. Nogle siger, at alle distinationer skal økono-
misk hvile i sig selv, folk skal selv finde ud af transportere sig
selv og selv skabe kommunikationen. Andre siger, at befor-
dring og kommunikation er samfundsopgave.
Når man sammenholder det med identitetsfølelsen som folk
og det at have fælles værdier som folk, er det meget svært at
komme uden om argumenterne for samfundsopgave. Derfor
er trafik og kommunikation en samfunsopgave, som samfun-
det bliver nødt til at betale. Imodsat fald er det meget svært at
føle samhørighed og ejerskab for samfundet.
Ud fra denne tese, og vores geografiske størrelse som
udgangspunkt, og de omkostninger en rejse koster heroppe, er
det umuligt at komme uden om, at de steder hvor trafikken
ikke er lønsom, skal samfundet være med  til at dække
omkostningerne. Hvis vi skal betragte os som et samfund, er

det en af de første prioriteter vi skal acceptere.
Derfor skal trafikken i Sydgrønland og andre dele af lan-
det, hvor trafikken ikke er lønsom, betales af samfundet.

OG de ekstra omkostninger, der skabes, de steder hvor trafik-
ken berettiger en lufthavn, fx i Qaqortoq, hvis de skal elimi-
neres, skal samfundet finde investeringsmidler dertil.  
Hvis samfundet ikke løser denne opgave, er det det sammen
som at sige, at Sydgrønland ikke hører til Kalaallit Nunaat, og
Sydgrønlænderne ikke hører til det grønlandske samfund.
Nu har sagen jo været op og vende i de politiske instanser
mange, så nu skal der besluttes.
På vegne af Qaqortumi Inuit Ataqatigiit

Gerhardt Egede og Kelly Berthelsen

Haluuu - er der nogen?
Mødre kalder TA
Nu har skolen være i gang i mere end en måned, men tilsyne-
ladende i rungende tavshed.
Skolens smukke hjemmeside er stadig under opbygning og
giver ingen informationer.
Den nye fløj er taget i brug, men i største  stilhed.
Skolemadsordningen er atter stoppet - ikke kommet i gang -
udskudt ? Ingen anelse - ingen information.
Der er allerede lærerudfald og alt for mange aflyste timer.
Henvendelser til skolens ledelse forbliver ubesvarede. 
Der er problemer i klassen - det bliver der nemt, når lærerdæk-
ningen vakler. Har skrevet til en af de tilbageværende lærere.
Ingen svar.
Nu er der vikar - hvorfor først nu, og hvad sker der med under-
visningen, læreplanen. Får ungerne nu lært dét, de har brug for
? - bare vi vidste det.
Skolebestyrelse - jo det er der vist. Men hvem er de og hvor-
for har vi dem ?  - har de præsenteret sig på fællesmøder med
forældrene. Ikke så vidt vi ved.
Aluuuu - nogen hjemme. På - var det - landets bedste skole???
Det stod der engang i avisen. Det er snart længe siden og der
er ikke sluppet ret meget nyt ud siden.
Med venlig hilsen

Najarak Kristiansen, Rie Oldenburg

Trafik – inftrastruktur – kommunikation:
en vigtig samfundsopgave

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider
Mandag - Fredag 08.00 - 17.00
Lørdag 08.00 - 13.00
Søndag 08.00 - 12.00

Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

Derefter betjening via automat

Autoriseret Yamahaforhandler











Silaanakkut innaallagissap aqqutai ajornartorsiutaapput
Nukissiorfinni ajornartorsiutigisimavarput inuit innaallagissap aqqutaanut silaanakkoortunut assigiingitsunik
milloortarsimaneri. Ajornartorsiut annertorqaaq, soorlu inuit innaallagissap aqqutaannut, 
soorlu assersuutigalugu amuagaaqqanik milloortarsimaneri. Arlaleriarluta amuagaaqqat nuna tikillugu 
nivingasut piiartarsimavarput.  Tamanna inunnut innaallagissap aqqutaata eqqaaniittunut annertuumik 
navianartorsiortitsisarpoq. Amuagaaraq amitsuaraammat takujuminaattarpoq, tamannalu kingusinaarluni 
paasineqarsinnaasarluni. Inuit amuagaaqqamut , innaallagissap aqqutaanut miloriunneqarsimasumut 
attuigunik, sakkortoorujussuarmik qupinnguallassapput. Tamatuma iloqutit/erlaviit aserorsinnaavai, ajorner
paafimminilu toqumik kinguneqarsinnaalluni. 

Taamaammat innaallagissat aqqutaanik peqqarniitsuliortartut, imminnut kisimik navianartorsiortinneq 
ajormata, allallu aamma inuunerat navianartorsiortittarmassuk, taamaaliortaqqunagit oqarfigerusupparput.
Aamma Qaqortummiut qinnuigissavarput, taamatut iliortunik takusaqarsimassagunik, tamanna uatsinnut
nalunaarutigissagaat, tassami inuit taakku uagut inuit tamatta inuunitsinnik navianartorsiortimmatigut.

Inuit kikkulluuniit innaallagissap aqqutaanut arlaanik miloriussisut paasissagutsigit, tamanna politiinut 
nalunaarutigineqassaaq.

Gert Schmidt Nielsen
Teamleder/liniemester
Nukissiorfiit Qaqortoq

Tlf: 647818 • Mobil: 493514 

Problemer med hærværk på luftledninger
Hos Nukissiorfiit har vi haft problemer med at personer kaster genstande op på vores luftledninger.
Problemet er stort, når personer smider genstande som f.eks. ståltråd op på luftledningerne.
Gentagne gange har vi fjernet ståltråd, som hænger til ned jorden. Det udgør en stor fare for personer, som
færdes nær ved luftledningerne. 
Da ståltråd er meget tynd, kan det være meget svær at se den, før det er for sent. Hvis personer kommer i
kontakt med noget ståltråd, som er kastet op på luftledningerne, vil personen få kraftigt strøm igennem sig.
Dette vil kunne skade indre organer og i værste fald forsage dødsfald.

Derfor forsøger vil at tale til de personer, som udfører hærværket på vores luftledninger til fornuft, da de ikke
kun sætter deres eget, men også andres liv på spil. Vi beder også de borgere , som opdager nogen, som
kaster genstande op på vores luftledninger at melde det til os. da disse personer er med til at bringe os alle i
livsfare.

Tager vi nogen personer i at kaste genstande op på vores luftledninger, vil det føre til politianmeldelse.

Gert Schmidt Nielsen
Teamleder/Liniemester
Nukissiorfiit Qaqortoq

Tlf.: 64 78 18 • Mobil 49 35 14










