Nuuk den 06-03-2012
Vedr. ansøgning fra London Mining Greenland A/S om godkendelse af aktiviteter i ”Isukasia” ved
Godthåbsfjorden
Mit navn er Vittus Nielsen og jeg er født i Qoornoq den 23. marts 1944.
I 1957, som 13-årig, deltog jeg for første gang ved en rensdyrjagt og efterfølgende har jeg været
beskæftiget som fisker og fanger, indimellem under barske vilkår, frem til 1995.
I 1995 blev jeg ansat som jagtbetjent og virkede som sådan frem til 2010. Dette er alene ment som
en kort præsentation af mig. Præsentationen medtager således ikke alle de andre aktiviteter, som jeg
også har beskæftiget mig med.
Jeg har deltaget i alle de borgermøder, som har været arrangeret af London Mining. Det første
borgermøde fandt sted i november måned sidste år og det seneste møde blev afviklet 3. februar
2012.
Personligt ser jeg ingen grund til at være imod, at London Mining åbner en mine i ”Isukasia” ved
Godthåbsfjorden. Området vil ikke blive ødelagt i forbindelse med etablering af mine og der vil
altid være rensdyr i området.
Jeg baserer dette på den viden, som jeg har erhvervet i forbindelse med mine tilsyn i Kangerlussuaq,
og de iagttagelser jeg i øvrigt har gjort mig.
Skræmmekampagnerne om at Godthåbsfjorden vil miste sine fiskebestande er overdrevne, og
stemmer godt overens med den ideologi, som miljøorganisationer har.
Derfor ønsker jeg, at London Mining’s ansøgning godkendes. Begrundelsen herfor er, at når der er
gået 30-40 år fra nu, vil vort lands økonomi være den samme som i dag.
Vore børn som vil være voksne til den tid, og ifølge pålidelige forudsigelser vil den ældre
generation være dobbelt så stor, som skal forsørges hvis der er råd til det.
Man kan ikke blot støde London Mining og dennes ligesindede fra sig. Et land, der er blevet
selvstændigt, bør have et sikkert økonomisk udgangspunkt.
Intet menneske kan modsige det, velvidende at der her gives mulighed for heltids arbejde året rundt
i mindst 15 år. Muligheden må være særligt værdifuld for de unge mennesker, som i dag er fuldt
udvoksede og har både lyst og mod på at arbejde.
Med dette korte brev ønsker jeg at tilkendegive, at Naalakkersuisut godkender ansøgningen fra
London Mining A/S.
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