REFERAT
Dag 3 den 25. maj 2014
Den fjerde søjle ”Uddannelse og arbejdsmarked” blev behandlet på konferencens tredje dag. De fire taleres
emne var forholdene vedrørende arbejdsmarked og uddannelse i bygderne og i resten af Grønland. Ved
talerne og ved diskussionerne var der følgende vigtige emner man bed mærke i:

•
•
•

•

Arbejdsløsheden ved de mindre bosteder er alvorlig, og man har stor gavn af selv mindre
arbejdspladser for lokalsamfundene ved de mindre bosteder.
Derfor er der også flere tiltag, man haster med at starte byggeri og renovering for at
skabe arbejde ved de mindre bosteder.
Med hensyn til undervisning er der blandt andet noget glædeligt at bemærke, at
eleverne i bygderne godt kan følge med resultaterne i forhold til elever i byerne, selv om
de er bagud med hensyn til lærerkræfter og materialer.
Med henblik på udvikling af undervisningen i bygderne er der god optimisme med det
tiltag, der med succes er blevet etableret i Sisimiut, og der er ønsker om, at de spredes til
resten af landet.

Som afslutning af konferencen blev deltagerne fra bygderne ved konferencen opdelt i flere arbejdsgrupper,
og i den forbindelse fremkom de med deres vigtigste ønsker for at fremme udviklingen i bygderne med
udgangspunkt i de emner, der blev fremsat i de forrige dage vedrørende søjlerne. Følgende var blandt de
emner, der var klar enighed om:
•
•
•

•
•

Beboerne i bygderne skal kunne deltage i udviklingen for at rette op på forholdene i
deres lokalsamfund, ikke bare med tomme ord men ved at realisere dem.
Anløbskajer, veje og huse i bygderne skal renoveres og bygges nyt, og i den forbindelse
med så vidt muligt med beboerne som arbejdskraft.
Fiskefabrikkerne skal ikke bare være indhandlingssteder, men omlægges til
produktionsanlæg, således der skabes flere arbejdspladser, og flere penge kommer i
omløb i Grønland.
Udbygning af undervisningen i bygderne, blandt andet ved at videreudvikle og sprede de
nye og fortrøstningsfulde tiltag.
For at forbedre forholdene på det sociale og sundhedsmæssige område for beboerne,
skal de, der arbejder med de sociale og sundhedsmæssige forhold dygtiggøres
kontinuerligt, og der skal samarbejde mere koordineret, blandt andet på tiltag af
forebyggelse.

Til sidst blev det vedtaget at nedsætte et udvalg med 10 medlemmer, der skal følge op på de anbefalinger,
der blev vedtaget på konferencen.

