Greenpeace høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet i
Sydgrønland
Greenpeace vil gerne understrege, at man finder etableringen af en mine med en uranog thoriumproduktion dybt problematisk. De potentielle lokale og regionale miljø- og
sundhedsproblemer er markante, og erfaringer fra andre miner med malm med et højt
radioaktiv indhold viser, at det er utrolig svært at forhindre radioaktiv spredning.
Radioaktiv forurening kan ophobe sig i naturen og miljøet i mange generationer og
have seriøse effekter både for mennesker og dyr. Særlig i en åben mine vil
støvproblemer være svære at undgå. Samtidig er det stadig uklart, hvordan tailings vil
blive opbevaret og bearbejdet, men med de hidtidige standarder beskrevet i
ansøgninger om mineprojekter i Grønland, er der al mulig grund til at antage, at der vil
ske udsivning/udslip af tailings til miljøet.
Greenpeace er som udgangspunkt positive over for en udbygning af mineindustrien i
Grønland, men det skal ske på så bæredygtig en måde som muligt med en tilnærmelse
til en nul-udledning til miljøet. Det er Greenpeaces holdning, at Kuannersuit aldrig kan
blive forenelig med en miljømæssig forsvarlig udvikling af minesektoren i Grønland,
og vi vil derfor utvetydigt opfordre Inatsisartut til at genindføre nultolerancen over for
uranudvinding.
En markant folkelig modstand mod uranudvinding kom tydeligt til udtryk i forbindelse
med ophævelsen af nultolerancen med nogle af de største demonstrationer i Grønlands
historie. I lyset af den nuværende politiske situation i Grønland med det nært
forestående valg til Inatsisartut, vil Greenpeace opfordre til, at udviklingen af
Kuannersuit som minimum stilles i bero midlertidigt, indtil man initierer en
tilbundsgående og oplyst debat om uranudvinding og lader befolkningens stemme blive
hørt i form af en folkeafstemning om spørgsmålet.
Selv det nuværende Naalakkersuisut, som ophævede nultolerancen, har ved flere
lejligheder oplyst, at man vil afholde en afstemning i Sydgrønland om Kuannersuitprojektet. Hvis man har intentioner om at leve op til sine løfter til borgerne, bør en
sådan afstemning afholdes, inden man går videre med projektet. Des længere man

venter, des sværere vil det være på et senere tidspunkt at respektere udfaldet af en
sådan afstemning og eventuelt indstille projektet.
Såfremt Selvstyret alligevel vælger at gå videre med projektet, vil Greenpeace på det
kraftigste anbefale, at man allerede nu vælger at påbegynde oplysningsarbejdet og
målrettet kontakter grønlandske NGO’er med opfordring til, at der kan søges midler i
Råstoffonden, da evt. undersøgelser og fact-finding ture skal udføres i god tid inden
selve VVM-processen begynder, såfremt de skal kunne bidrage væsentligt til debatten.
Hvis man venter til den kun otte uger lange høringsproces, er det for sent til, at
indsamlede erfaringer og oplysninger kan bidrage til at højne vidensniveauet i debatten
og påvirke eventuelle godkendelser på en måde, der sikrer en reel folkelig forankring.
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