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Tale ved borgermøde vedrørende London Minings jernmineprojekt ved Isukasia den
8. oktober 2012 i Katuaq.
Der har været afholdt fire borgermøder i forbindelse med høringsprocessen for
London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse for jernmineprojektet ved
Isukasia. Og vi er nu færdige med det sidste møde. Men selvom borgermøderne
slutter med nærværende, stopper dialogen ikke. Der er stadig tid til at komme med
høringssvar på www.nanoq.gl., som er fastsat til den 19.oktober.
Borgermøderne har været livlige – og de mange fremmødte har været spørgelystne.
Helt i borgermødernes ånd. Og personligt er jeg glad for den store interesse, som I –
borgerne – har udvist ved at deltage i debatten.
Disse borgermøder har været en platform, hvor de involverende og borgerne kunne
mødes, og hvor man kan endevende en række spørgsmål eller ens bekymringer og
forventninger til, hvad et råstofprojekt kan betyde i bred forstand for vores
samfund.
I øjeblikket er London Mining – som sagt – i gang med en ansøgning om at få en
udnyttelsestilladelse. Såfremt London Mining får godkendt deres ansøgning – og de
påbegynder deres projekt, ja, så skal London Mining stadigvæk være i dialog med
borgerne igennem hele deres projekts levetid. Der vil i IBA-aftalen som vil blive
indgået mellem London Mining, Kommuneqarfik Sermersooq og Naalakkersuisut
bl.a. også blive fastlagt rammer for denne dialog.
I forbindelse med de forrige borgermøder om London Minings jernmineprojekt er
der fremkommet mange fakta og en del påstande. Eksempelvis at London Mining er
fremkommet med en række ønsker til hvordan de påtænker at gennemføre deres
projekt, hvilket selskabet i øvrigt er i sin gode ret til.
MEN – og det er vigtigt at understrege, den endelige ansøgning bliver kun godkendt
såfremt den opfylder lovens krav. Når Naalakkersuisut træffer beslutning om
ansøgningen, så sker det efter klare retningslinjer, der er beskrevet i loven.

Med andre ord: Vi vil til en hver tid stille krav efter gældende lovgivning til,
hvorledes et råstofprojekt skal gennemføres og eventuel stille yderligere krav, hvis
behovet er til stede.
Det er vigtigt at understrege at selskabet ikke har fået godkendt deres ansøgning
endnu og derfor kan og VIL myndighederne stille ekstra skærpede krav i de endelige
tilladelser og godkendelser.
I foråret var der et udbredt ønske om, at der skulle tilknyttes en uafhængig
facilitator til borgermøderne. Dette ønske var vi enige i og har derfor indfriet dette.
Og derudover har borgermøderne været opdelt i temaer, så man kunne komme i
dybden og rejse spørgsmål og fremføre bekymringer i forhold til miljøet og til
samfundsmæssige forhold.
Vi har ønsket at give borgerne mulighed for at blive hørt. Vi håber at vi ved møder
som disse kan få Jer borgere interesseret i at deltage i debatten om vores samfunds
udfordringer og hvordan vi løser disse.

