REFERAT
Dag 1 den 23. maj 2014
Som indledning af konferencen for de mindre bosteder i Grønland med overskriften ”Et godt liv” sagde
formanden for KANUNUPE Jens Kristian Therkelsen og medlem af Naalakkersuisut Jens-Erik Kirkegaard i
deres tale, at det bland andet er vigtigt at arbejde seriøst med arbejdsløsheden, der også opleves i
bygderne. De nævnte også, at det er bekymrende, at nogle bygder bliver affolket, og at det er nødvendigt
at gøre noget konstruktivt for at vende denne udvikling positivt.
I løbet af formiddagen kom Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq, Kåre Henriksen fra ARTEK og Ulla Lynge fra
det Økonomiske Råd ind på de grønlandske bygders økonomiske og erhvervsmæssige situation.
Senere kom de grønlandske borgmestre med indlæg vedrørende de mindre bosteders situation og deres
målsætninger. Repræsentanterne for bygderne kom også med indlæg om deres vilkår og deres mål på
nuværende tidspunkt. Som de sidste var der indlæg fra KNI, RAL og Nukissiorfiit, der har vigtige funktioner i
forsyningen af bygderne.

Nogle af de vigtigste punkter, som talerne pegede på var blandt andet:










Der er for mange af de mindre bosteder, hvor man savner udvikling.
Man burde kunne udnytte fiskerimulighederne ved de mindre bosteder bedre.
Der er mangel på bogligt uddannede borgere ved de mindre bosteder.
Det er på tide, at man gør noget ved de nedslidte huse, veje og anløbskajer i de mindre bosteder.
Der er dårligere service og forsyning af de mindre bosteder end de større.
Der er efterhånden flere der flytter fra de mindre bosteder til de større.
De mindre bosteder har fået dårligere vilkår efter kommunalreformen, og muligheden for at få
politisk indflydelse dårligere for mange bosteder end før.
Det er mærkbart, at de mindre bosteder har en skæv situation end de større med hensyn til
udvikling og økonomi.
Desuagtet var der flere talere, der gjorde opmærksom på, at udviklingen i nogle bygder kører, men
burde intensiveres.

