Velkomsttale til Naalakkersuisuts Nytårsreception i København den 11. januar 2018
Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen
(De talte ord gælder)
Kære Ministre, Excellencer, Damer og Herrer,
Det er mig en stor ære at byde jer velkommen til Naalakkersuisuts Nytårsreception her på
Nordatlantens Brygge, hvor jeg på vegne af vores regering vil takke jer for vores venskab og for det
gode samarbejde, vi har haft i det forgangne år.
Der er gået mere end tre år, siden sidste valg og i år skal vælgerne i Grønland igen stemme til vores
parlament Inatsisartut. Meget er sket i det gode politiske samarbejde, vi har haft i de koalitioner, der
har ligget til grund for Naalakkersuisuts arbejde. Der er sat vigtige nye og store initiativer i gang.
Der er gennemført vigtige reformer indenfor det sociale område, som skal være med til at forbedre
børn og unges vilkår og gøre familier mere selvforsørgende. Det er min opfattelse, at
Naalakkersuisut også i de kommende år skal fortsætte med reformtiltag, som giver bedre vilkår,
både i forhold til udviklingen og i forhold til befolkningens hverdag. Vi kan fortsat gøre det mere
attraktivt at uddanne sig og komme i arbejde. Vi kan også fortsat gøre mere, for at lette vilkårene
for de svage medborgere i samfundet.
Jeg vil citere Augo Lynges digt, som jeg synes har relevans for vores unge:
Lad os ikke blive nedslået, hvis de fejler en gang,
Lad os ikke blive nedslået, hvis de fejler igen,
De skal ikke tabe!
De skal vinde!
For dem selv! Og for os!
Vi medborgere skal forsvare dem,
De skal vinde!
Et vigtigt tegn på, at vores bestræbelser har effekt, er at antallet af arbejdssøgende har været støt
faldende siden 2014. I oktober 2017 er der således over 1.000 færre, som er arbejdssøgende. Vi ser
det bl.a. som en effekt af vores reformer på arbejdsmarkedsområdet.
Udviklingen af ny infrastruktur vidner om et samfund, der ser fremad og et samfund, der skaber
forbindelser mellem mennesker, erhverv og lande. I 2017 blev den nye centrale atlanthavn i
Grønland, Sikuki Nuuk Harbour, indviet og vi ser frem til at høste frugterne af denne investering.
Foran os står nu en modernisering og udbygning af vores lufthavne. Nye lufthavne skal åbne os
mere op for omverdenen, forbedre og billiggøre den indenlandske trafik og give bedre muligheder
for erhvervs- og turismeudvikling.

I de kommende år vil det være en stor udfordring for os, at gennemføre kloge og fremadrettede
investeringer samtidig med, at befolkningssammensætningen ændrer sig. Vi bliver gradvist færre til
at forsørge flere.
Fiskeriet er fortsat Grønlands vigtigste erhverv og kommer til at være det i mange år fremover.
Derfor er jeg spændt på, hvad resultatet vil blive i Inatsisartuts arbejde med en ny fiskerilov, for det
berører på forskellig vis mange mennesker og virksomheder i hele landet.
Naalakkersuisut arbejder fortsat på, at råstofindustrien skal udvikles som et af de bærende elementer
i Grønlands økonomiske fremtid. I forhold til i 2016 er der i dag tre gange så mange
efterforskningsaktiviteter. Vi ser frem til, at Hudson Resources åbner en ny anorthosit mine i år,
ligesom Greenland Ruby åbnede en ny rubinmine i 2016. Det går fremad.
For at sikre vores interesser internationalt er det vigtigt, at vi fortsat er aktive på den internationale
scene. Under Arktisk Råds ministermøde i Alaska i maj måned 2017 vedtog vi sammen med de
andre Arktiske lande en aftale om videnskabeligt samarbejde. Aftalen tager vigtige skridt i at sikre
en bæredygtig udvikling.
I Naalakkersuisut lægger vi vægt på gode diplomatiske forbindelser til vores nærmeste nabolande
og til strategiske forbindelser, som vi handler med. Derfor er jeg glad for, at vi i 2017 kunne
gennemføre et besøg i Kina og skabe nye forretningsmuligheder for både grønlandske og kinesiske
virksomheder. I 2018 er det bl.a. hensigten, at vi etablerer en Grønlands Repræsentation i Island.
Dette vil betyde at Grønland nu er repræsenteret i Danmark, Belgien, USA samt på Island.
Vi ser løbende på de udfordringer, vi står overfor. Ved at udvikle vores aftaler og kontakter med
andre lande, vil vores aktiviteter og samarbejdsrelationer være med til at sikre Grønlands politiske
og økonomiske udvikling. Med Storbritanniens udmeldelse fra EU skal vi tage stilling til en
væsentligt anderledes situation i Nordatlanten og i Grønlands forhold til såvel EU som
Storbritannien. En forandring, som vi skal håndtere med stor opmærksomhed.
Vi skal selv sætte dagsordenen for vores udvikling som folk. Vi skal selv sikre, at omverdenen
kender vores politik og prioriteringer. Vi skal sammen omsætte omverdenens interesse for vores
region til resultater, så det bliver til gavn for vores befolkning.
Med de ord vil jeg igen byde jer velkommen og ønske jer et Godt Nytår. Må 2018 blive et
lykkebringende år for Grønland og for vores samarbejdspartnere i Danmark og udlandet.

