


(IB) Ukiumut aningaasat isertitat 103.200 kr. imaluunniit
qaammammut 8.600kr.  Akileraarut peeraani qaammam-
mut 6.900kr. – naatsorsuutigaanni kommune Kujallermi
akileraarutaasartoq 45%, taannalu taama isertitaqartuusu-
nut Danmarkimi akileraarummit qaffasineruvoq. Taama
aningaasarsialinnit Danmarkimi akileraareernermi  tigu-
neqartartoq qaffasinneruvoq. Aningaasat amerlaginerlugit
annikiginerlugilluunniit inummiit inummut assigiinngilaq,
kisianni  tassaapput Danmarkimi aningaasarsiatigut “piit-
suussutsimut killigititaq.”
Piumassuseqalaarutta Danmarkimi nunatsinnilu pissutsit asser-
suussinnavagut. Kalaallit Nunaanni inuuniarnermi aningaasar-
tuutit, ineqarnermut, innaallagissamut, kiassarnermut imermul-
lu, nerisassanut allanullu atuinermut, minnerunngillat.
Naatsorsuinermilu angallannermut aningaasartuutissat

ilanngunneqarsimanngillalluunniit.
Pisortatigoortumik piitsuusutsimut killiliussaq Danmarkimi
oqallisaangaatsiaqaaq. Politikereqarpoq (immaqa amigartoor-
tarpallaanngitsunik) isumaqartunik Danmarkimi piitsoqanngit-
soq. Tamannali oqalunniaannavilluni oqalunneruvoq apeqqutaa-
mammi piitsuususeq qanoq paasineqassanersoq. Qallunaat poli-
tikeriisa ilaat isumaqarput, inuk ineqaruni, atisaqaruni nerisas-
saqarunilu piitsumik taaneqarsinnaanngitsoq.
Allat, ilaatigut pissaqarpallaanngitsut, isumaqarput piitsuullu-
tik, 50 ooriluunniit atussagunikku kisianni eqqarsaatigeqqaarta-
runikku, ineqarnerat pitsaanngippat, pisoqqanik atisaqartariaqa-
runik, pissarsiarisinnaasartik nerisariaqaraangamikku kaakku-
jullutilluunniit inuugunik. Aterminik taasilluni tusagassiutitigut
saqqummersoq, Bo, oqaluttuarpoq piitsuulluni.
Aningaasartuutissat tamakkerlugit akilereeraangamigit ullormut
60 kr. –tres koruunit- inuuniutigisarnerarpai. Nerisassarsiutissai,
atisassarsiutissai allanullu pisariaqartitaminut atugassai.
Inuttut atugarisai suliffianullu tunngasut ilisimanngikkaluarlugit
isumaqaqqajaanarpoq, angutip taassuma iluaallaatigissagalua-
raa piitsuussutsimut killigititamut assingusumulluunniit iserti-
taqartartuuguni.
Politikerit oqaluttut Danmarkimi piitsoqanngitsoq saqqum-
miukkajuttarpaat, kikkut tamarmik Danmarkimi periarfissaqar-
nerat. Suliffittaarsinnaapput akissarsiulerlutillu. Tamannali
illuatungeqarpoq, tassami Danmarkimi suliffissaaleqisut hunno-
rujut tuusindit qaangeqqavaat aningaasarsiornikkullu ajornar-
torsiortoqarluni. Imaaliallaannaq suliffittaartoqarsinaanngilaq.
Iluatsitsigaannilu ilaatigut akilersinnaanera apersuuserneqartar-
luni, ilami suliartorniaraanni angalanermut allaat aningaasartuu-
taalersarmata. 
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Tamakkuninnga assersuutissarpassuaqarpoq. 
Ajornartorsiulli tamanna Danmarkiinarmi pisanngilaq. Kalaallit
Nunaanni pissutsinut assingutinnarpoq. Naluneqanngilarmi
suliffissaaleqineq annertuujusoq. 
Nunami allamiut akikitsumik sulisorineqarsinnaasut
Danmarkimutulli Kalaallit Nunaannut suliffissarsiorajunngillat,
ajornartorsiummi tassaniinngilaq. Nunatsinni suliffissamik ilu-
atsitsigaani akissarsiat annertugisassaaneq ajorput.
Kalaallit Nunaanni suliffissaarussinnaanermut aningaasaateqar-
fimmut ilaasortaasoqanngilaq. Imminut isumagisinnaajunnaa-
raani inunnik isumaginnittoqarfimmut saaffiginnittoqartarpoq.
Tassani pisariaqarnerpaaginnarnik ikiuisoqartarpoq. Kalaallit
Nunaanni   piitsuusutsimut pisortatigoortumik killiisoqarni-
kuungilaq, inuiaqatigiinnili saqquminngitsumik killiliisoqarsi-
magunarpoq, tassami aallaqqaataani aningaasat killiliussatut
taaneqartut nunatsinni minnerpaatut atorneqartuupata annertoo-
rujussuartut nalilerneqassagaluarput.
Kujataamiup inerniliineraa, taamatut sanilliussissagaani, piit-
suususeq annertuumik Kalaallit Nunaanni atugaasoq.
Amerlasuumi nalugunanngilaat ikiuutisigaanni qanoq annertuti-
gisumik tigusassamik pissarsisarneq, inigisamut, innaallagis-
samut, imermut kiassarnermullu allanullu aningaasartuutit aala-
jangersimasut akilerneqareeraangata. Pisartagaq annikeqaaq.
Illoqarfiup aviisiata Qaqortumi innuttaasoq oqaloqatigisimavaa
aningaasatigut atugai pillugit.  Saqqummernissani sapinngilaa,
akuerimmagulu atia ilanngupparput: Majbrit Lothsen. Majbrit
oqaluttuarpoq, akiligassani tamaasa akilereeraangamigit inuu-
niutissani (nerisassanut allanullu pisariaqartitaminut) ullormut
45 kr.-missaaniittoq! Tassa Bo-p Danmarkimi imminut piitsutut
taasup inuuniutissaata 75%-iinaraa. Qallunaat piitsuunermut
killigititaat Kalaallit Nunaannut nuukkutsigu, Majbrit piit-
sooqaaq.
“Oqaluttuamut” ilaagujortaaq, Majbrit suliffeqarmat ullup ila-
annakoraluartumik. Ullut 14-inikkaarlugit sapaatip-akunneranut
nal.akunneri 20-t sulisarpoq taamaalillunilu aningaasarsiat
tapertassaanik kommunimiit pissarsitinneqartarluni.
Eqqarsarnartua uaniippoq, piffissaq tamaat suliffeqanngit-
sunngussagaluaruni aningaasatigut annaasaqaatiginavianngik-
kaluarmagu. Allatut oqaatigalugu Majbritip sulisarnini koruu-
ninnguamilluunniit annerusumik pissarsiaqaatigineq ajorpaa.
Isumaginnermi inatsisit malillugit kinaluunniit ajornanngippat
imminut isumaginiartussaavoq, imaluunniit aappaqaraani aap-
paasup aappani isumagisassaraa. Tamanna aappaasup pisussaaf-
figaa. Aatsaat imminut pilersorsinnaanngilluinnaraani kommu-

nimit ikiortittoqarsinnaavoq. Sulinissamut kajuminnissap
annertunissaa pisariaqanngilaq, isumaginnitussaqaraani.
Arlaqarsinnaasapput sulilernissamut kajumissuseqanngitsut,
naak pisortatigoortumik ikiuutit taama annikitsigigaluartut piu-
manerullugit. Majbritimmi sulisarnini aningaasatigut kajumis-
saatissiissutigineq ajorpaa. Sulisarpoq unittoorumanani.
Suliffeqarfinnut attaveqaannarusulluni. Tamanna ataqqinaati-
gaa. Piitsooqaarli.
Eqqarsaatigeqqunarpoq malittarisassat allanngortinnissaat,
inuillu sulerusuttut “akissarsitillugit” naak suliffeqarnikkut atu-
gassarititaasut pitsaangikkaluartut. Taamaalillutik Kalaallit
Nunaanni piitsuusutsimut killigititaq isertortoq qaangersinnaa-
lerniassammassuk – naak “qallunaaq piitsutut”  pisuujutigiler-
navianngikkaluartut.   
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Jeg er meget fattig
(IB) Årlig indkomst på 103.200 kr. eller 8.600 kr. pr. måned. Det
svarer rundt regnet til 6.900 kr. om måneden efter skat – beregnet
ud fra den høje skatteprocent på 45 % i Kommune Kujalleq, som
på det indkomstniveau er højere her end i Danmark. Nettobeløbet
er altså noget højere i Danmark. Om det er meget eller lidt, er en
smagssag, men det er altså “fattigdomsgrænsen” i Danmark.
Med lidt god vilje kan man godt sammenligne de grønlandske for-
hold med de tilsvarende danske. Leveomkostningerne i Grønland,
til husleje, el, varme og vand, fødevarer og andet forbrug, er i alt
fald ikke mindre. Og så er der end ikke regnet med eventuelle
transportudgifter her i landet.
Denne officielt fastsatte grænse har givet anledning til nogen debat
i Danmark. Der er politikere (som sikkert har deres på det tørre),
der ikke mener, at der overhovedet findes fattigdom i Danmark.
Det er dog noget af en pseudodiskussion, for det afhænger natur-
ligvis af, hvordan man definerer fattigdom. En dansk politiker
mener ikke, at man kan tale om fattigdom, når blot personen har
tag over hovedet, tøj på kroppen og får noget at spise.
Andre, særligt dem, der står i situationen, vil nok mene, at de er
fattige, når de skal vende og dreje hver 50 øre, har dårlige bolig-
forhold, går i gammelt tøj og skal spise, hvad de kan få fat på eller
halvsulte. En navngiven person, Bo er da også stået frem i de dan-
ske medier og har fortalt, at han er fattig. Når alle nødvendige faste
udgifter er betalt har han lidt over 60 kr. – tres kroner – tilovers om
dagen. For dette beløb skal han købe mad, beklædning og andre
personlige fornødenheder.
Uden at man i øvrigt kender hans sociale, arbejdsmæssige og
sociale situation, kan det vel godt antages, at den pågældende ville
være glad for blot at have en indkomst, der svarer til fattigdoms-
grænsen.
De politikere, der hævder, at der ikke findes fattige mennesker i
Danmark, fremfører, at alle i Danmark har mulighederne.
Herunder for at anskaffe sig et lønnet arbejde. Det er imidlertid
ikke sandheden i Danmark med krisetider og flere hundrede tusin-
de arbejdsløse. Det er jo ikke muligt for alle at få et arbejde. Selv
om det lykkes, er betalingen ofte ikke bedre, end at der ingen
gevinst er herved, særligt hvis der i forbindelse med et arbejde, bli-

ver nødvendigt med udgifter til transport. Det findes der talrige
eksempler på.
Problemstillingen er imidlertid ikke kun et fænomen i Danmark.
Situationen kan uden videre overføres til grønlandske forhold. Det
er velkendt, at arbejdsløsheden er stor. Og Grønland er kun i meget
beskedent omfang målet for billig udenlandsk arbejdskraft, som
tilfældet er i Danmark, så det er ikke her problemet ligger. Hvis
man er så heldig at få et arbejde, er lønniveauet ofte lavt.
I Grønland er man ikke medlem af en arbejdsløshedskasse. Hvis
man ikke kan forsørge sig selv må man ty til den sociale bistands-
hjælp. Her er hjælpen kun meget nødtørftig. Der er ingen officiel
fattigdomsgrænse i Grønland, men tilsyneladende opererer sam-
fundet med en skjult grænse, for det indledningsvist nævnte beløb,
der gælder i Danmark, ville være svimlende højt, hvis man som
minimum kunne få det samme i Grønland.
Kujataamiu kan konkludere, at der med den målestok i høj grad
hersker fattigdom i Grønland. Mange har vel mere eller mindre en
opfattelse af hvor meget, man i Grønland kan få udbetalt som
rådighedsbeløb til sig selv, når husleje, el, vand og varme samt
eventuele andre nødvendige faste udgifter er betalt. Og det er ikke
meget.
Lokalavisen har talt med en borger i Qaqortoq om hendes økono-
miske situation. Hun tør stå frem, og med hendes tilladelse bringer
lokalavisen hendes navn: Majbrit Lothsen. Majbrit kan fortælle, at
hendes rådighedsbeløb (til mad og personlige fornødenheder) er
ca. 45 kr. om dagen! Det er altså kun 75 % af, hvad den fattige Bo
i Danmark har til sin rådighed. Hvis man overfører den danske
grænse her til Grønland, er Majbrit meget fattig. 
Med til “historien” hører, at Majbrit rent faktisk har et arbejde.
Deltids. Hun arbejder 20 timer hver 14. dag og får så supplerende
hjælp fra den offentlige kommunekasse. Det, der også giver stof til
eftertanke, er, at hun ikke ville tabe noget ved at være fuldtids
arbejdsløs. Eller sagt med andre ord: Majbrit får ikke en krone eks-
tra til sig selv ved at arbejde.
Efter den sociale lovgivning er enhver forpligtet til at sørge for sig
selv, hvis dette er muligt, eller hvis man for eksempel har en ægte-
fælle, der kan forsørge en. Det har ægtefællen nemlig pligt til. Kun
hvis det ikke på nogen måde er muligt at forsørge sig selv, kan man
få hjælp af kommunen. Rent formelt behøver der altså ikke at være

nogen særlig motivation for at
arbejde, for man har pligt hertil.
For mange kniber det måske alli-
gevel med motivationen. Selv om
den offentlige bistand er meget
beskeden. For Majbrit er der altså
ingen økonomisk motivation i at
arbejde. Hun gør det for dog at
holde sig i gang. For at bevare
kontakten til arbejdsmarkedet.
Det er al ære værd. Men hun er
stadig fattig.
Måske skulle man overveje at
ændre reglerne og “belønne” de
personer, der gerne vil yde en
indsats trods de dårlige betingel-
ser. Så kunne de bevæge sig en
smule over den skjulte grønland-
ske fattigdomsgrænse – selv om
de aldrig bliver så rige som en
“fattig dansker”.
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(IB) Attaveqaqatiginneq. Paasissutissiineq. Isertuussinngin-
neq. Oqaatsit tamat oqartussaaqataaneranni qitiulluinnartut.
Danmarkimi naalakkersuisut suliamik takunnikkumasinnaa-
nermut tunngasunik inatsisissatut siunnersuutaat oqallitsit-
seqaaq. Nuummissaaq qassiiliuutaavoq naalakkersuinermi
suliallit aningaasanut tunngassutilinnik  ammasumik  iser-
tuussiniartutulluunniit pissuseqarnerat. Akerliuneq ingerla-
annavik saqqummersarpoq naalakkersuisut / namminersor-
nerusulluunniit politikikkut sulianik ammasumik suleriaa-
seqanngikkaangata. Ajorluinnartumillu kinguneqartitsisoq-
artarpoq anngiortunik suliaqartoqarsimagaangat.
Kommunimi sulinerup iluani pissutsit tunngaviatigut allaas-
suteqanngillat. Ilisimalluarnerusavut sammissagaanni –
nammineq kommunerput -  assingusunik pisoqartarnera naa-
pitassaasarpoq. Immaqa persuarsiutissarujussuunngikkaluar-
tut innuttaasunulli sunniuteqartartut. 
Kialluunniimmi kommunerput pasillersinnaagunanngilaa
qinigaaffimmi kingullermi innuttaasunut attaveqartorujus-
suullunilu paasissutissiilluartarsimasutut. Allaammi asser-
suutissaqarpoq suliamik takunnikkumasunut ajornasaarner-
nik paamaarussinernillu – naak inatsit tunngavigalugu
tamanna piginnaatitaaffiugaluartoq.
Oqaatigissallugu ingasaassinerugunarpoq arlaannik isertuus-
siniartoqarsimasoq – taamaattoqarsimanerami oqaatigiumi-
naappoq. Piumassuserli – immaqalu aamma piginnaasaqar-
neq? – pisut pillugit aammalu siunissaq pillugu paasissutis-
siisarnerit toqqortorluarneqartorujussuusimapput. Ilaannimi
saqqummertoqartarpoq. Ilaammi inatsisitigut peqqussutaa-
put, allallu suliniuteqarnikkut saqqummiunneqartarput.
Tamatigulli torrallaaviunngillat.
Tamanna tamat oqartussaaqataanerannut pitsaasuungilaq.
Innuttaasunummi ammasumik pissuseqarnissamik peqataa-
titsinissamillu neriorsuutinut sunniuteqarnerluttarpoq aker-
liusumillu pissusilersornerusarluni. Tassami innuttaasunik
aalajangiilernermi peqataatitsinissamik oqariartuutit saqqu-
milaarsimaqaat tusaruminartinneqarlutillu. Akuttusaqaalli
pivisunngortitsinerit naammassisaqaataasumillu piviu-
sunngortitsinerit
Isumaqartoqassanngilarli piviusunngortitsineq anguneqassa-
soq suleqatigiiaanik soqutigisaqaqatigiinnillu pilersitsiortor-
nikkut. Atorfissaqartinngilarput sulissineq kigaatsoq pisariu-
sorujussuarlu. Aamma takugajuttarparput “siunnersuisoqati-
giit” annerusumik pisinnaatitaaffeqanngitsut saqqummiussa-
allu iluamik tusarumaneqassanatik.
Siunnerfiusariaqarpoq kommunip tungaaninngaaniit eqeersi-
maartumik ammasumillu paasissutissiisarneq sutigut tamati-
gut. Tamannami tunngaviit ilagissavaat innuttaasut eqeersi-
maarnerulernerinut. Nukissaqarnissaq piumassuseqarnissar-
lu apeqqutaapput. Allaffimmiunummi iluaqutaasagaluarpoq
ilikkassallugu pisortat tassaaginnanngitsut pisariaqarnerpaa-
ginnarnik inatsisillu naalakkiinerat kisiat malillugu suliaqar-
tussat. Pisortat paasissutissiisarnerata taamaallaat killigisa-
riaqaraluarpaa nipangiussimasussaatitat.
Qulaani taaneqartut aallaavigalugit soqutiginarpoq isumallu-
arnarlunilu kommunalbestyrelsip nutaap tamakku pillugit
ingerlanniagai ilorraap tungaanut sammiveqarmata.

Ilinniarsimasunik imaluunniit paasisitsiniaanermut piginnaa-
nilinnik atorfinitsitsiniarneq. Nunap immikkoortuani radiu-
mik pilersitsiniarneq – Kujataani / kommuni Kujallermi atu-
gassamik eqqortuupput. Periarfissarpassuarnik ammaasaaq,
ilaatigut kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerisa aallakaatin-
neqartalernerisigut allanillu inuiaqatiginnut aallakaatitsine-
rit.

Aningaasaliiffigisariaqarporli. Politikerit tulleriiaarinermin-
ni tamanna ima pingaartitsigisariaqarpaat ukioq mannaanna-
anngitsumut aammali ukiunut tulliuttunut tamatumunnga
aningaasaliisariaqarlutik. Pisariaqassappat tulleriiaarinikkut
akissaqartitassaq.Tamanna pimoorunnianngikkaani siunner-
figisat annikillisartariaqarput, “periarfissaasinnaasullu isu-
malluutigisariaqalissallutik”.

Naamattuugaareerpormi suliniutit saqqumiunnaartarnerat.
Imaasinnaavormi kajumissuseq, suut tamarmik aallaqqaati-
gisaat, tammartoq. Nukissaq piumassuserlu nungussinnaap-
put. Taamattaaq aningaasaliissutaasartut. Imminut innuttaa-
sunullu neriorsuuteqarusunngikkaani pimoorussinissamik,
taava tamatuminnga eqqartuinngikkaani pitsaanerussaaq.
Tamannami unneqqaserlunnerummat.  

Kujataamiup nunap immikkoortortaani radiumik pilersitsi-
soqarniarnera tapersersorluinnarpaa, neriuutiginnassavarpul-
lu siunertaq pimoorunneqassasoq piviusunngortinneqarluni-
lu. Iluatsissinnaasaarmi. Kujataamiulli erseqqissarusuppaa
radiu kisimi ataaveqaatissaangimmat. Attaveqaatit aamma
allat radiulu tapertariissillugit atorneqarsinnaapput.

Qaa Susa-mut 
peqataagitsi
Qaa Susa siorna aprilimi aallartippoq, illoqarfik unittoorpal-
laaqqimmat inuillu nutserarlutit aallartimmata illoqarfimmik
uumaarissaaniarluni susaqartitsisarnikkut. Qaa Susa ip siun-
niussaraa Meeqqat, inuusuttuaqqat ilaqutariillu susaqartin-
nissaat aaqqissuisarnikkut assigiinngitsunik. 

Aaqqissuisarnerit assigiingitsut pilersaarusiorlugit ingerlan-
neqartarsimapput, inuilli ataasiakkaanguit kisimik annertuu-
mik sulisarmata, aaqqissuisarnerit ingerlajuassappata nukin-
nik amerlanerusunik Qaa Susa pisariaqartitsivoq, taamaam-
mat Qaa Susa illoqarfimmioqataasunik piumassutiminnik
sulerusuttunik ilassarsiorpoq. Qaa Susami akissarsiaqarnata
suliffiup saniatigut aaqqissuusanik pilersaarusiorluta inger-
latsisarpugut. Illit illoqarfik uumaarissoq Meeqqat inuusut-
tuaqqat ilaqutariillu susaqartinneqarnissaat pilerseqataaffige-
rusukukku peqatigiseraatigit. Suleqatigiinneq nuannersoq,
ajunngitsuliorneq kammagiinerlu pissarsiarissavat.

Qaa Susa Facebookimi gruppeqarpoq. Henni Tobiassen siu-
lersuisuuvoq, Randy, Laila, Maja, Helga, Kingke, Aqissiaq,
Kali siulersuisunut ilaapput attavigineqarsinnaallutik. 
Qaa Susa sinnerlugu ataqatigiisaarisoq 

Erika Nielsen Baadh.

Innuttaasunik tamat 
oqartussaaqataanerannut peqataatitsineq



Inddragelse af borgerne 
i demokratiet
(IB) Kommunikation. Information. Åbenhed. Nøgleord i og
af afgørende betydning for et demokrati. I Danmark har
regeringens forslag om ændringer af offentlighedsloven
skabt stor debat. I Nuuk har der været en del polemik om
åbenhed eller mangel på samme i politikernes økonomiske
forhold. Og protesterne er der prompte og ofte meget skarpe,
hvis regeringen / landsstyret ikke er åben med hensyn til,
hvad der foretages på den politiske scene. Helt galt er det,
hvis der direkte forsøges at holde ting skjult.
Principielt er situationen ikke anderledes i den kommunale
verden. Hvis vi holder os til det mere nærværende – vores
egen kommune – vil man kunne se de tilsvarende problem-
stillinger. Måske i mindre betydningsfulde sammenhænge,
men ikke desto mindre af betydning for lokaldemokratiet.
Ingen vil vel beskylde kommunen for gennem de seneste
valgperioder at have været særligt kommunikerende udadtil
og informativ. Der kan da også findes eksempler på en vis
modvilje og træghed, når nogen har anmodet om aktindsigt
– som de har krav på i henhold til lovgivningen herom.

Det er vel for meget direkte at påstå, at noget har været for-
søgt skjult – i sagens natur kan det jo også være svært at vide
noget herom. Men viljen – og måske også evnerne? – til at
informere om det aktuelle og om planer for fremtiden har
været skjult godt. Bevares, noget er der da kommet. I et vist
omfang er det direkte lovpligtigt, og i andre situationer har
man dog gjort noget. Men ikke altid sluppet lige heldigt fra
det.

Det er skidt for demokratiet. Og det er særdeles uheldigt for
og direkte stridende mod de ofte fremsatte løfter om åbenhed
og inddragelse af borgerne. Det er og har været meget popu-
lært at tale om borgernes indflydelse på beslutningsproces-
serne. Men sjældent har det været udmøntet i konkrete hand-
linger og resultater.

Man skal da heller ikke tro, at løsningen er etablerering af en
række grupper og interessentfællesskaber. Vi har ikke brug
for en langsom og besværlig sagsbehandling. Og ofte tillæg-
ges de forskellige “borgerråd” eller andet alligevel ikke
nogen egentlig kompetence, og det kan samtidig være meget
vanskeligt at blive hørt.

Målet må være en aktiv, åben og ærlig information fra kom-
munens side om stort set alt. Det er i alt fald en af forudsæt-
ningerne for at gøre borgerne mere aktive. Det kræver ener-
gi og vilje. Dele af administrationen ville have godt af at
lære, at offentlighed ikke bør være indskrænket til det abso-
lut mest nødtørftige og lovpligtige. Offentlig information bør
kun være begrænset af bestemmelserne om tavshedspligt.

På ovennævnte baggrund er det interessant og lovende, at
politikken i den nye kommunalbestyrelse åbenbart går i den
rigtige retning. Ansættelse af faguddannede folk, eller i alt
fald anvendelse af personer, der har de rette evner til at infor-
mere. Tankerne om etablering af en lokalradio – for hele
Sydgrønland / Kommune Kujalleq er derfor også rigtige. Det
giver uanede muligheder, blandt andet direkte transmission
af møder i kommunalbestyrelsen eller fra andre offentlige
sammenhænge.

Men det forudsætter også økonomi. Politikerne bliver nødt
til at prioritere området så højt, at man ikke blot sætter penge
af i år 1, men også er villige til at gøre de i år 2 og 3 og frem-
over. Eventuelt på bekostning af andre aktiviteter. Hvis man
ikke på forhånd kan affinde sig med det, må man hellere ned-
drosle intentionerne og klare sig “på bedste beskub”.
Det er set før, at noget lige så stille er gået død. Det kan være,
at den entusiasme, der var starten på det hele, er væk.
Energien og viljen forsvandt. Og det gjorde lige så stille også
bevillingerne. Hvis man ikke kan love sig selv og særligt
borgerne, at man vil holde fast, skal man lade være med at
tale herom. Det ville i givet fald være uærligt.

Lokalavisen kan fuldt ud bakke op omkring ideen om etab-
lering af en lokalradio, og kan kun håbe på, at intentionerne
vil blive virkeliggjort, og at projektet vil blive fuldført. Så er
muligheden for succes til stede. Men samtidig vil lokalavisen
dog også gøre opmærksom på, at en lokalradio i givet fald
ikke er det eneste brugbare medie. De forskellige medier kan
og bør bruges samtidig og sideløbende – som supplement til
hinanden.

Udfører alt arbejde
inden for:

Jordarbejde

Borearbejde & Sprængningsarbejde

Vandledningsarbejde & Kloakarbejde

Terrænarbejde & Belægningsarbejde

Halvrørsarbejde

Betonarbejde

Postboks 420, 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 20 44 - Fax 64 20 25

Mobil: 49 38 69
E-mail: qef@qef.gl

Naatsorsuuserivik Ikiuna ApS
Postboks 40
3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 10 82, Mobil: 58 63 82
email: pipaluk@ikiuna.com

Naatsorsuuserivik Ikiuna ApS



Atorfiup taaguuttaa: Perorsaasutut ilinniarsimasumik ataatsimik.
Atorfeqarnermi tunngavik: PIP
Aaqqissuusaanermi inissisimaneq: Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik, Sydgrønlands

Gymnasium, Qaqortoq.
Ilinniagaqarsimanermi piumasaqaatit: Perorsaasoq
Qullerssaq : Immikkoortortaqarfimmi rektori
Atorfiniffissaq  ulloq: 1. august 2013

Perorsaasutut ilinniarsimasumik  GU-p ilinniartuutaassa najugaqarfiini  sulisussamik inuttassarsiuusineq.

Atuartut GU-mi aallartittut 15-16-ni ukiullit aallartittarput ulluinnarni  angajoqaatik qimallugit atuariartut kollegiani najugaqartitaasarput.
Taakulu aalajangersimasunik  ulluinnarni  inersimasunik attaveqartarnissaq pisariaqartittarpaat  kollegiani ningiuaqqat  ilinniartitsisullu 
saniatigut.  Atuartut 18-t ataallugit ukiullit kollegiani nerisaqartinneqarlutik  najugaqartsinneqartarput . Atuartullu 18-t sinnerlugit ukiullit
nammineq ineeraqartitaasinnaasarput  igaffeerartalinnik kollegiani allani aamataaq nakkutilliisoqartsinneqartarlutik.

Kollegiat arfinillit katillugit  atuartut 70. missaani najugaqartuuput  immikullu ningiuaqqamik nerisassiortumik aalajangersimasumik 
sulisoqarput nal: 07.00 – 15.00 tungaanut.  Perorsaasorlu  sulisassaaq najugaqartut   atuareernerisa kingorna .
Perorsaasoq suleqatigissavaai qanimut perorsaasoq alla kollegiani nakkutilliisuutigisoq , viceværti kollegianillu ningiuaqqat. 

Rektori atuarfiup pisortaatut allaffissornikkut perorsaanikullu atuartut kollegiaanut akisussaasuuvoq, taamaatumik perorsaasut kollegiani
ilinniartitsisorlu rektori ikioqatigiiffigalugu suliassat immikuullaarissut ikioqatigiillutik suliarisassavaat.

Piumasaqaatit perorsaasumut:
• Pillagaasimanngitsutut allagartaqarneq.
• Perorsaasutut ilinniarsimanermi allagartaqarneq.
• Ammasuuneq tapersersuisuusorlu.
• Inuusuit akornanni inooqataasinnaaneq.
• Suleqateqarsinnaaneq  inuusutunillu sammisaqartittisinnaaneq.
• Marluinnik oqaaseqarneq kalaallit inooriaasaanillu ilisimasaqarneq.

Suliassat pingaarutillit allat atorfeqarnermut:
• Kollegiani piffinni aalajangersimasuni vagteqartarnissaq.
• Kollegiani najugallit ilagalugit sammisassaqartittarnissaanut pisussaafik.
• Najugaqartunik  oqaloqatiginnisinnaaneq pisariaqartitsisoqartillugu.

Soqutiginnikuit uku attavigineqarsinnaaput:
• Rektor Else Poulsen, tlf.nr: 64 29 50.
• Perorsaasoq  Augusta Egede, tlf.nr.: 49 31 09.

Aningaasarsiat – atorfeqarnermullu tunngasut Namminersornerullutik Oqartussat aamma PIP maleruagassaat
malinneqarput.

Qinnuteqaat, CV – ilinniarsimanermut uppernarsaatit pillagaasimanngitsutut allagartaq ilanngullugit kingusinnerpaamik 
ulloq  24. juni 2013 uunga anngutereersimassaaq:

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
Sydgrønlands Gymnasium · Postboks 515 · 3920 Qaqortoq
Tlf. 64 29 50  ·  Fax 64 26 50  ·  E-mail: gusyd@attat.gl ·  Hjemmeside: www.gusyd.gl





Stillingsbetegnelse: 1. Socialpædagog
Ansættelsesform: PIP
Organisatorisk placering: Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik, 

Sydgrønlands Gymnasium, Qaqortoq.
Uddannelseskrav: Pædagog
Nærmeste overordnet: Rektor
Ledig pr: 1. august 2013

1 pædagog søges til GU-kollegier

Elever, der starter på GU er omkring 15-16 år. I det daglige har de behov for nære og bestemte voksne udover 
madmødrene og lærerne. Elever under 18 år bor på mad-kollegierne, mens elever over 18 år har mulighed for at bo i
andre kollegier.

Der er 6 mad-kollegier med ca. 70 beboere, hvor der er tilknyttet 1 madmor i hvert enkelt kollegium fra kl. 7.00-15.00. I
de andre kollegier sørger beboerne selv for mad. Pædagogen skal derfor være mere til rådighed efter beboernes skoletid.

Pædagogen kommer til at samarbejde tæt med den anden pædagog (kollegieinspektør), vicevært og madmødre.

Rektor har som skolens leder det administrative og pædagogiske ansvar for kollegierne. Pædagogen skal sammen med 
kollegieinspektøren varetage efter aftale med rektor særlige opgaver, der falder inden for rektors ansvarsområde.

Ønsker til ansøgeren:
• Ren straffeattest.
• Uddannet pædagog.
• Åben og positiv rollemodel.
• Har lysten til at være en del af de unges daglige liv.
• Samarbejdsvillig og er i stand til at aktivere unge mennesker.
• Dobbeltsproget og har kendskab til det grønlandske forhold.

Nogle konkrete arbejdsopgaver:
• At være en del af kollegievagtordning.
• Aktiviteter for/med kollegiebeboerne.
• Samtaler med elever efter behov/ønske.

Er du interesseret, kan du kontakte følgende:
• Rektor Else Poulsen, tlf.nr.: 64 29 50.
• Pædagog Augusta Egede, tlf.nr.: 49 31 09.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og PIP.

Send ansøgningen til: Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik/GU, Box 515, 3920 Qaqortoq – senest den 24. juni 2013.

Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik
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