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Kære medborgere, grønlændere som danskere.

Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke til alle dem, der
har mistet en kær pårørende i løbet af det forgangne år, og jeg føler med
dem. Det er mit håb, at de efterladte vil besidde en styrke og vilje, så de kan
være med til at sikre, at de næste generationer kan og vil videreføre slægten.

Jeg vil takke alle børn, ældre og voksne for deres indsats i det forløbne år. Det
er mit håb, at den styrke og de kræfter, som I har vist og givet videre til
resten af samfundet, vil komme samfundet til gavn i de kommende år. Vi
folkevalgte politikere er dybt taknemmelige over, at vi på denne måde får
styrke til vort arbejde.

Valget er nu overstået. På vegne af Landsstyret vil jeg takke vore medborgere
for deres klare meningstilkendegivelser og aktive indsats for at føre
samfundet videre. Det er mit håb, at denne vågne og positive holdning vil
blive videreført til gavn for samfundet. Vi folkevalgte vil medvirke aktivt i
denne udvikling.

Jeg vil gerne udtrykke en inderlig tak til alle, der har virket for vort land og
fortsat bidrager med deres arbejde for samfundet. Samtidig vil jeg takke de
mange personer, som i deres fritid lægger et stort arbejde og prisværdigt
arbejde i de mange foreninger til stor gavn for børn og unge og hele
samfundet. Derfor vil jeg udtrykke min tak til jer, og håber, at I vil fortsætte
dette arbejde fremover.

Samarbejdet i vort land skal være et samarbejde til gavn for hele samfundet.
Vi er nødt til at holde op med at fokusere på individuelle interesser, og i
stedet bestræbe os på at tilgodese og styrke samfundets fælles interesser. Det
er min fornemmelse, at vore budskaber om at virke til gavn for samfundet
ofte overskygges af interne magtkampe, og disse magtkampe har efter min
mening fyldt alt for meget i debatten. Jeg mener, at vi skal gå bort fra dette,
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og indlede et godt, stærkt og konstruktivt samarbejde til gavn for hele
samfundet.

Det nye Landsstyre vil i sit arbejde tage udgangspunkt i valgkampens
budskab om en decentralisering af administrationen. Her er det vigtigt at tage
udgangspunkt i befolkningens erfaringer i et tæt samarbejde med
kommunerne. Igen lægger vi op til et tæt samarbejde med befolkningen.

Dette arbejde må nødvendigvis foregå i tæt samarbejde med de faglige
organisationer. Planlægningen af fiskeriet, arbejdsmarkedet og produktionen
må ske ud fra en fælles platform, i et tæt samarbejde med alle
arbejdsmarkedets parter. Så kan vi sikre den positive økonomiske udvikling,
som har stor betydning for vort land, og ikke mindst for kommunerne.
Samtidig må vi i fællesskab finde frem til bedre veje til en mere rentabel drift.

Vi må i fællesskab arbejde for en styrkelse af uddannelserne med henblik på
at give vore unge en god ballast og gode muligheder, idet bedre uddannelser
vil medføre at der sker en økonomisk udvikling i vort land. Derfor må vi
sammen styrke uddannelsesområdet, og ikke mindst etablere gode
uddannelsesmuligheder gennem vore kontakter i udlandet. På denne måde
kan vi fremme veluddannede og stolte grønlændere, som udgør
grundstammen i vort samfund.

Vort vigtigste erhverv er fiskeriet, og dette erhverv må ind i en bedre
udvikling, og erhvervsudviklingen skal selvfølgelig også omfatte fangerne og
fåreavlerne. I Landsstyret vil vi medvirke aktivt til denne udvikling. Vi håber,
at det vil lykkes os at skabe gode og fremadrettede muligheder for
erhvervene. Samtidig er jeg ikke i tvivl om, at vi kan nå gode resultater,
eftersom vi har mange borgere med rige erfaringer på erhvervsområdet.

Vore relationer til udlandet må ligeledes styrkes. Det nye landsstyre vil
arbejde for, at vore relationer til de nordiske lande og til vore naboer i det
arktiske område skal styrkes. På denne måde kan vi forbedre vor samhandel
og ikke mindst vore uddannelsesmuligheder. Landsstyret er villig til at
udbygge disse muligheder i tæt samarbejde med de nordiske lande.

Samtidig er vi rede til at medvirke til et stabilt og sikkert forhold til Danmark.
Vi vil gerne medvirke til videreføre de langvarige og tætte relationer mellem
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landene. Dette gælder ikke mindst de familiære relationer, så disse kan
videreudvikles i en positiv ånd.

Jeg vil gerne opfordre befolkningen her i landet til at samarbejde tæt med de
folkevalgte. Vi har behov for et tættere samarbejde med befolkningen
omkring hvordan samfundet skal udformes i de kommende år. Jeg vil gerne
understrege, at det er meget vigtigt for os folkevalgte, at I henvender jer til
os, fordi vi har brug for jeres erfaringer. Dette er en håndsrækning til jer med
ønsket om tæt samarbejde, og jeg håber, at dette vil blive prioriteret højt i
hele samfundet.

Vi har alle en forpligtelse til at yde en markant støtte til vore idrætsfolk, som
på en udmærket måde viser vort lands ansigt udadtil. Det er vort håb, at vi på
denne måde kan styrke vores rolle i international idræt. Og vi har vilje til at
vore idrætsfolk kan få bedre vilkår i forbindelse med internationale
arrangementer.

Jeg vil gerne understrege, at sammenholdet i samfundet er meget vigtigt. Jeg
håber, at vi kan sikre dette i fællesskab. Under valgkampen var mange
tilbøjelige til at dele befolkningen i to separate dele. Vi har brugt alt for
mange kræfter på dette. Jeg mener tværtimod, at det er sammenholdet, der
skal være udgangspunktet. Og det er mit håb, at vi fremover i fællesskab vil
kunne udvikle relationerne mellem grønlændere og danskere, og på denne
måde undgå konfrontation. Landsstyret vil medvirke til et godt samarbejde,
og jeg mener, at vi alle har et medansvar for at udvikle denne vilje til
samarbejde.

Jeg sender en hjertelig tak til alle jer, som yder en indsats for samfundet. Jeg
vil på Landsstyrets vegne takke jer alle for jeres uvurderlige indsats for
samfundet, ikke mindst fordi I arbejder med udgangspunkt i befolkningens
behov, og dette takker jeg af mit hjerte for, på landsstyrets vegne.

Hver og en af jer er uundværlige. Det er I i kraft af jeres loyale arbejde for
vort land, et land som ind imellem kan være meget vanskeligt at leve i, og
virke koldt og ugæstfrit, men som også kan vise sig fra sin meget venlige
side, og jeg håber, at I vil fortsætte jeres gode indsats fremover.

Jeg vil opfordre alle til at medvirke til sammenholdet i samfundet, så I kan
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vise, at I kan styre vort land, og at I kan vise jer som jævnbyrdige i forhold til
hele verdenssamfundet.

Vi har alle en forpligtelse for vore børn og deres fremtid, så de kan få de
bedste opvækstvilkår. Jeg appellerer til, at børnene får de bedste udviklingsmuligheder, og at kommunerne og hele samfundet sikrer dette, så vi kan
skabe et stærkt samfund.

Jeg vil ligeledes takke de voksne og de ældre, fordi I gennem jeres ihærdige
arbejde har skabt et velfungerende Grønland, og jeg vil opfordre jer til at
fortsætte jeres forbilledlige arbejde for børnene.

Vi sender en julehilsen og ønsket om et godt nytår til Hendes Majestæt
Dronningen og hendes familie. Og det er mit håb, at forholdet mellem
grønlændere og danskere vil blive endnu bedre i de kommende år.

Samtidig vil jeg takke Dronningen for hendes aldrig svigtende interesse for
udviklingen af vort samfund og håber at dette fortsætter fremover.

Mine kære medborgere. Kom godt ind i det nye år.

Gennem jeres hårde og slidsomme arbejde har I skabt et skabt et
velfungerende samfund, som er værd at vise frem for andre. Dette er jeg glad
for og rørt over på vegne af landsstyret og samfundet.

Vi må fastholde respekten imellem de forskellige befolkningsgrupper, idet vi
ikke kan undvære sammenholdet.

Til slut vil jeg citere et vers fra vores nationalsang, og som der står i dansk
oversættelse:

“Umuligt nu længer at blive i ro;
Kalaallit, mod store mål vi stævner!
Som fribårne folk vi i landet vil bo;
begynd at tro på jeres egne evner!”

Tak, mange tak fordi I gennem jeres hårde og ihærdige arbejde for vort land
har skabt et samfund som er værd at arbejde i. Det er mit håb, at I fortsætter
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på denne positive måde.

Godt Nytår til alle.

Gud beskytte og velsigne vort land!

5

