Medlem af Naalakkersuisut for erhverv og
råstoffer Ove Karl Berthelsen
Velkomsttale til borgermøde
Universitetet den 27. august 2012

Kære borgere.
Først og fremmest vil jeg gerne takke alle jer som er mødt frem
i dag til det første af i alt 4 borgermøder omkring jern-projektet
ved Isukasia.
Grønland står overfor en række udfordringer i forhold til at sikre
velstanden i Grønland. Vi er derfor nødt til at finde nye
indtægtsmuligheder, hvis vi vil opretholde vores levestandard.
Råstofindustrien er udset til at være et nyt væksterhverv, som
vil give muligheder for at skabe udvikling i samfundet .
Samfundsgevinsterne ved råstofprojekter er mangfoldige, idet
det bl.a. giver indtægter til landskassen, arbejdspladser,
uddannelse og giver vores virksomheder nye muligheder.
Men al udvikling har positive og negative indvirkninger på vores
hverdag og vort lands fremtid. Naalakkersuisut har et stærkt
ønske om, at udviklingen af råstofsektoren bliver til gavn for
vores samfund nu og for fremtidige generationer.

London Minings jern-projekt ved Isukasia er et af de første
større projekter i rækken af flere kommende mineralprojekter i
Grønland.
Grønland har i de sidste år set en markant stigning i interessen
for at efterforske mineraler i Grønland. En række internationale
aktører som EU, Kina og senest Sydkorea, har alle meldt sig på
banen.
Senest har Formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist og
Kommissionen, underskrevet en hensigtserklæring mellem EU
og Grønland, om samarbejde vedrørende mineralressourcer.
Det er vigtigt at vi i Grønland har en åben debat omkring
udviklingen af råstofsektoren. Naalakkersuisut har med
afholdelsen af disse borgermøder, ville efterkomme ønsket om,
bedre inddragelse af offentligheden og større åbenhed og
transparens i forbindelse med udviklingen af råstofprojekter
som jern-projektet ved Isukasia.
Naalakkersuisut ønsker med disse borgermøder, at styrke en
uafhængig vidensdeling og fremme en åben debat, hvorfor
Naalakkersuisut har udpeget en mødefacilitator med baggrund
udenfor centraladministrationen.
Borgermøderne vil indgå som en del af den igangværende
høringsproces vedrørende London Minings ansøgning om
udnyttelsestilladelse. Referaterne af møderne vil blive overgivet
til Naalakkersuisut og indgå som høringssvar i Naalakkersuisuts
behandling af ansøgningen.
Der foreligger derfor endnu ikke noget endeligt produkt, og det
er vigtigt at I som borgere og ikke mindst brugere af området, er

med til at bidrage med jeres meninger og erfaringer før en
endelig beslutning tages.
Jeg vil gerne understrege, at Naalakkersuisut har meget fokus
på at disse projekter er belyst tilstrækkeligt på det miljø- og
samfundsmæssige område. Det er også derfor, der i de
kommende borgermøder, specifikt er sat fokus på disse emner.
Naalakkersuisut ønsker at vi har en åben og transparent
diskussion og vidensdeling og håber I vil bidrage konstruktivt.
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