Tale til Greenland Expo den 20. juni 2009

Kære Gæster, Kære Udstillere.
Dagen i morgen er en historisk dag for vores land, og med indførelsen af
Selvstyre tager vi for alvor fat på de udfordringer, som andre lande før os
har kæmpet med.
Grønland er en del af den globaliserede verden og det påvirker os, når der
opstår en finansiel krise, som den vi ser for tiden.
Vort land er i vækst og verdensøkonomien og verdenshandlen stiller derfor
store krav til vores konkurrencedygtighed og omstillingsevne. Vores
virksomheder skal også konstant udvikle sig gennem nye produkter og ny
markeder for at overleve.
Vi må derfor stille os selv spørgsmålet: ”Hvad skal vi leve af i fremtiden?”
Denne Erhvervs EXPO viser, at vi har mange muligheder: Råstof, fiskeri,
vandkraft, turisme, is og vand, samt alle vores kreative erhverv. Jeg er
stolt af, at vi i dag kan vise vores fremtidige erhvervs- og investerings
potentialer frem.
Hovedparten af erhvervsstrukturen er i dag karakteriseret ved små og
mellemstore virksomheder inden for turismen og de øvrige landbaserede
erhverv. Det er netop disse virksomheder, der skal være med til at skabe
fundamentet for, at forskellige storskalaerhvervsprojekter inden for
eksempelvis vandkraft og råstoffer kan blomstre i fremtiden. Vi skal udvikle
et varieret erhvervsliv, så Grønland kan hvile på et solidt fundament, hvor
ny projekter kan vokse og skabe vækst. Dette er helt centralt, hvis vi skal
kunne finansiere og skabe velfærd for vores børn, unge, syge og gamle.
Vi skal turde være innovative. Vores virksomheder skal turde fokusere på
mere end det lokale marked. Vi skal tænke i nye eksportmuligheder eller i
produkter, der kan konkurrere med de mange produkter vi hver dag er
nødt til at importere.
Vi skal også turde være vores egen arbejdsgiver, som der tidligere var stor
tradition for i vores land samt være iværksættere og starte nye
virksomheder.
Opgøret med traditioner sker ikke af sig selv. Der skal træffes gode,
modige beslutninger af politikerne og af befolkningen, så virksomhederne
har de rette rammer at udvikle sig indenfor. Netop dette vil det nye
Naalakkersuisut tage fat på.
Opgøret med traditioner gælder ikke kun inden for erhvervsstrukturen. Vi
skal skabe gode rammer for et rummeligt arbejdsmarked, herunder sikre
kompetenceudvikling af arbejdsstyrken. Uden arbejdsmarkedsudvikling får
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vi nemlig ingen erhvervsudvikling og derfor skal vores fokus være bredt,
hvis vi ønsker at bevæge os fremad. Før i tiden var vores arbejdsmarked
meget fleksibelt. Folk flyttede fra bygd til bygd og fra by til by for at fiske og
gå på fangst. Vi skal tilbage til denne tradition. Der skal være plads til alle
og job til dem der kan.
For at nå målet om en selvbærende økonomi kræver det, at vi fremadrettet
tør ændre ved nogle af de eksisterende rammevilkår. Vi må væbne os
med omtanke, mod og vedholdenhed og vi skal tænke langsigtet. Når vi
har svaret på spørgsmålet om, hvad vil vi leve af i fremtiden, skal vi handle
og indrette os derefter.
Som Landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer tager jeg udfordringen
op og er bevidst om, at der inden for vores eksisterende erhvervs- og
arbejdsmarkedsstruktur skal foretages prioriteringer. Vores erhvervs- og
arbejdsmarkedsstruktur skal tilpasses de udfordringer vi står overfor. Nye
strategier vil derfor skulle implementeres.
Politisk er det vores ansvar, at et varieret erhvervsliv kan blomstre, og det
er derfor vores ansvar at skabe de rammebetingelser, der sikrer, at
virksomhedernes evner til at skabe vækst løftes. Vi skal bruge, de
ressource vi har til rådighed bedst muligt, og dermed sikre den meget
vigtige udvikling.
Det er mit håb og min vision, at vores land gennem en forsat
erhvervsudvikling vil stå bedre rustet til at møde de globale udfordringer og opfylde de krav, der stilles af befolkningen til en mere selvbærende
økonomi lokalt og internationalt i forbindelse med Selvstyrets indførelse.
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