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Tale til Hudson Resources høringsmøderne i Qeqqata Kommunia
(Vittus Qujaukitsoq)

Kære borgere og venner
Jeg er glad for, at I har taget jer tid til at møde op her i dag, for at høre lidt om et af
de mest fremskredne mineprojekter i Grønland. Forhåbentlig kommer I til at høre en
masse interessant omkring minen ved Qaqortorsuaq i dag, herunder information om
de potentielle arbejdspladser og indtægter som minen kan generere for Grønland.
Jeg håber, at I har en masse spørgsmål, som vi og selskabet vil forsøge at besvare på
bedste måde.
Hudson Resources har efterhånden efterforsket mange år i Grønland. De har derfor
også tilbragt mange nætter i den grønlandske natur og har oplevet moskusokser og
isbjørne på nær hold. De har tilmed oplevet både at arbejde under et hjemmestyre
og et selvstyre. De er derfor det nærmeste man kan komme på at være
hjemmehørende uden at være det.
Hudson Resources har både efterforsket diamanter og sjældne jordarter i Grønland
og er endt med at ansøge om tilladelse til brydning af Anorthosit-forekomsten, som
skal bruges til produktion af glasfiber til E-glas.
Jeg er glad for at vi nu kan vende næste blad i bogen og forhåbentlig fremadrettet
omtale Hudson, som ikke kun et dygtigt efterforskningsselskab, men også et dygtigt
mineselskab.
Senere på sommeren begynder et andet canadisk selskab brydning af rubiner og
safirer ved Qeqertarsuatsiaat. Jeg regner bestemt med at Hudson Resources projekt
ved Qaqortorsuaq bliver det næste projekt i rækken af nye miner i Grønland. De
erfaringer vi har fra andre mineprojekter i Grønland, vil vi aktivt bruge også på dette
projekt.
De forskellige rapporter som ligger til høring i øjeblikket og som nogle af jer allerede
har en kopi af, er selskabets bud på hvordan de vil gribe projektet an. Denne høring
og de høringsmøder der er arrangeret, skal bl.a. bruges til at høre jeres meninger og
tilkendegivelser til projektet. Er der eksempelvis ting som I undrer jer over, og har I
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forslag og kommentarer til hvordan nogle forhold ved projektet kan gribes
anderledes an, så hører vi gerne fra jer.
Men ligeså vigtigt er det for mig, at høre om jeres interesser ønsker og forslag til
hvorledes I kan blive involveret i projektet, enten ved ansættelse eller som
underleverandør af serviceydelser. Disse input er vigtige for mig i den videre
forhandlingsproces ved indgåelse af IBA-aftalen. Det er en aftale som i detaljer
forpligter primært selskabet til at opfylde nogle bestemte mål i forhold til antallet af
lokale arbejdspladser, lokale leverancer og uddannelses- og opkvalificeringstiltag.
Det er også muligt at oprette fonde, hvorfra der kan søges midler til forskellige
formål.
Miljørelaterede spørgsmål hører under Naalakkersuisut for Natur, Miljø og
Justitsområdet, som også deltager i dag. Jeg selv og mit Departement for Erhverv,
Arbejdsmarked og Handel er ansvarlig for de mere socioøkonomiske forhold, dvs.
hvor mange arbejdspladser og praktikpladser får vi ud af at godkende projektet og
hvor mange leverancer går til lokale virksomheder og lignende spørgsmål. Aftalen
indgåes af selskabet. Selvstyret og kommunen.
Fra Naalakkersuisut er vi meget opsatte på at dette projekt skal komme
lokalsamfundet til gode. Selskabet må derfor gøre deres yderste for at afsøge det
grønlandske arbejdsmarked for egnede folk. Samtidig har vi fra myndighedernes og
lokalmyndighedernes side også en pligt til at sikre, at de rette folk bliver gjort
arbejdsparate og dermed står til rådighed for projektet. Jeg vil derfor gerne opfordre
alle parter til at være proaktive i denne proces og gå foran med det gode eksempel.
Så har jeg blot tilbage at sige godt møde og jeg håber på en livlig diskussion med en
masse gode input fra jeres side.
Qujanaq

