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Høringssvar vedrørende VSB- og VVM redegørelserne - Kuannersuit

SIK takker for muligheden for at komme med bemærkninger til høringen af VSB- og VVM-

redegørelserne for sjældne jordartsprojektet ved Kuannersuit.

SIK har igennem lang tid støttet gennemførelse af projektet, og dette er senest blevet
bekræftet ved en udtalelse vedtaget afSlK's kongres, der blev afholdt den 2. og 3. sep-

tember 2021. Denne udtalelse har bl.a. følgende ordlyd: "SIK støtter udvinding afsjældne
jordarter, uanset om de indeholder uran eller ikke indeholder uran som biprodukt. I for-

bindelse med SIK 's støtte til udvinding af sjældne jordarter skal SIK understrege, at en sådan udvinding skal være miljømæssig forsvarlig, og at medarbejdernes sundhed og sikker-

hed har den allerhøjeste prioritet".

En af årsagerne til, at SIK støtter Kuannersuitprojektet er de forventede store indtægter

som Grønland vil få fra dette projekt. Indtægter som Grønland har brug for, for at kunne
udvikle vores land. Som det fremgår af den udarbejdede VSB-redegørelse forventes det

samlede gennemsnit af selskabs- og udbytteskat, royalties og direkte arbejdsskatter såle-

des at være på 1,52 mia kroner pr. åri produktionstiden.

Som det også fremgår af VSB-redegørelsen vil projektet skabe en stor mængde arbejdspladser, herunderjobs til lokale borgere, ligesom der vil blive skabt indirekte arbejdsplad-

ser qua projektet. For SIK er det vigtigt, at de ansatte i et sådant projekt ansættes under
ordentlige arbejdsvilkår - både hvad angår løn- og ansættelsesvilkår, og hvad angår de

arbejdsmiljømæssige vilkår de ansættes under. SIK finder det derfor positivt, at det af
VSB-redegørelsen fremgår, at "GML er ansvarlig for at etablere arbejdsvilkår, som er rime-

lige, attraktive for medarbejderne og i overensstemmelse med normer og standarder, der
kræves af relevante myndigheder og Grønlands største arbejderforbund SIK". Og SIK fin-

der det positivt, at det ligeledes fremgår, at GML løbende vil samarbejde med myndighe-
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derne og fagforeningerne om at etablere gode arbejdsvilkår, herunder for at sikre et godt
arbejdsmiljø - samt for at sikre, at der udarbejdes rotationsordninger for arbejdsstyrken

for at fremme familievenlig beskæftigelse.

Hvad angår projektets virkninger på det omkringliggende samfund og naturen og miljøet

er det SlK's forventning, at VSB- og VVM-redegørelserne vil kunne danne rammen for

myndighedernes vurdering af projektet, og såfremt der gives tilladelse til udvinding, at

der opsættes vilkår der sikrer, at projektet vil være sundheds- og miljømæssigt forsvarligt.

SIK skal afslutningsvis opfordre Grønlands Selvstyre til at foretage de fornødne skridt, sâ-

ledes at projektet kan virkeliggøres - naturligvis med fokus på, at projektet skal være miljømæssigt forsvarligt, og at medarbejdernes sundhed og sikkerhed har allerhøjeste priori-

Der vil efterfølgende blive fremsendt en grønlandsk version af dette høringsbrev.

tet.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
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