Nytårsreception den 3. januar 2017
Udkast til Kim Kielsens velkomsttale
(De talte ord gælder)

Kære landsmænd – godt nytår til jer alle!
Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år, og jeg håber at 2017 vil være et
godt og lykkebringende år for Grønland.
Jeg er glad for, at jeg på vegne af Naalakkersuisut kan byde jer velkommen til denne
nytårsreception, som Naalakkersuisut i år har valgt at holde for alle her i Katuaq.
Året 2016 var børnenes år, og i fortsættelse af det, fortsætter vi arbejdet i de
kommende år med at forbedre børns vilkår. Det er børnene, som kommer til at
videreføre vores land – og derfor bør vi passe godt på dem.
Vi kan se tilbage på det forgangne år 2016, som et år hvor vi som samfund har
opnået mange gode ting i fællesskab.
Eksempelvis har mange borgere med stolthed vist hvad de har været i stand til at
løfte i fællesskab i forbindelse med en af de største begivenheder i historien Arctic
Winter Games og SIK’s 60-års jubilæum.
Jeg er selv glad for, at vores land nu har fået en ledelse med fokus på fællesskab og
samarbejdet i den nye koalition, med et solidt bagland på mere end 80 procent af
stemmerne fra sidste valg. Vi kommer til at huske 2016, som det år hvor kræfterne
blev samlet på mange området, og hvor vi samarbejdede i fællesskab.
For at skabe vækst og udvikling i vores vej mod selvbårenhed har vi brug for at
samle alle kræfter for at være i stand til at udføre fremtidssikrede tiltag. Vi har brug
for alle i samfundet til at bygge vort land op sten for sten, uanset hvilken baggrund
og sprog vi har.
Fællesskab og inddragelse af alle skal bidrage til styrket samarbejde. Vi skal alle se
det som en selvfølge at tage medsansvar, samarbejde og blande os i
samfundsspørgsmål.
Naalakkersuisut vil, med tak for jeres deltagelse i denne nytårsreception, igen ønske
jer Godt Nytår!

