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Inuit Circumpolar Council - Grønland
Høringssvar vedrørende: Forhøring af Kuannersuit projektet
Nuuk, 6. oktober 2014
Inuit Circumpolar Council – Grønland (ICC Grønland) har gennemgået den fremsendte 35 dages
forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet i Sydgrønland, tilsendt af Departementet for Erhverv,
Råstoffer og Arbejdsmarked.
GENERELLE BEMÆRKNINGER
ICC Grønland sætter pris på introduktionen af forhøringer, som skal sikre en meningsfuld inddragelse
tidligt i processen. ICC Grønland har sammen med NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse
efterlyst lignende tiltag, og byder derfor forhøringen velkommen.
ICC Grønland vil gerne benytte lejligheden til at gentage, at vi principielt er imod uranudvinding i
Grønland. Dette princip har sin rod fra den originale Inuit Circumpolar Conference Resolution 77-11
(Concerning peaceful and safe uses of the Arctic Circumpolar Zone). Denne resolution frabad sig
deponering af enhver slags radioaktiv affald, samt fjernelse af nuværende affald i Arktis. ICC
Grønland skrev også under på opfordringen á 26. april 2013 til Naalakkersuisut i Grønland og den
danske regering om ikke at ophæve uran-nul-tolerance-politikken i Rigsfællesskabet (se bilag). Den
kontroversielle ophævelse af nul-tolerancen sidste år viste en dyb splittelse af det grønlandske samfund
og store brister i demokratiet, og det har kun styrket ICC Grønlands holdning.
Andre forhold, såsom bekymringer vedrørende de langsigtede opbevaringsproblemer af radioaktivt
affald, samt bekymringer vedrørende risikoen for forurening så tæt på byen og vigtig industri, gør ikke
ICC Grønlands tvivl mindre. En kommende Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og Vurdering
af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) må nødvendigvis byde på reelle alternativer/scenarier i en
højere grad end hvad der er lagt vægt på i tidligere VVM og VBS for andre mineprojekter.
Anbefaling
Idet ICC Grønland har noteret sig, at den nuværende politiske situation i landet fører frem til et valg,
vil ICC Grønland anbefale at udsætte forhøringen frem til efter Landstingsvalget den 28. november,
hvor en ny politisk situation potentielt kan indebære en ændring af lovgivningen vedrørende
uranudvinding.
Dette høringssvar må gerne offentliggøres på Selvstyrets hjemmeside. Alle ICC Grønland’s
høringssvar offentliggøres desuden på hjemmesiden www.inuit.org under Aktiviteter → Offentlige
høringer i Grønland.
ICC Grønland takker for fortsat at være høringspart, og ser frem til fortsat samarbejde.
Bilag:
• 26. april 2013 - Opfordring til Naalakkersuisut i Grønland og den danske regering om
ikke at ophæve uran-nul-tolerance-politikken i Rigsfællesskabet
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