REFERAT
Dag 2 den 24. maj 2014
På den anden dag diskuterede man den anden og den tredje søjle af de fire søjler.
Ved behandlingen af den anden søjle ”Erhvervslivet og de levende ressourcer” kom talerne ind på status og
situationen på erhvervslivet i Grønland på nuværende tidspunkt, og kom også ind på udviklingsmuligheder i
fremtiden.
Som indledning af diskussionen af den tredje søjle ”Social, sundhed og miljø” satte talerne fokus på de
vigtigste behov, som beboerne i de mindre bosteder har brug for at få et bedre liv. Talerne erkendte, at der
er flere barrierer med hensyn til servicering på det sundhedsmæssige og sociale områder, men nævnte, at
der er flere tiltag i gang for at rette op på situationen. Man kom også ind på boligforhold og bygge- og
anlæg. Taleren pointerede de kritisable forhold, der gælder for de mindre bosteder med hensyn til byggeri
af huse og boligblokke, og kom også ind på, at der er seriøse tiltag i gang med at nedrive eller renovere de
gamle og nedslidte huse.

De vigtigste punkter i indlæggene og diskussionerne var følgende:
•

•
•

•

•

•

•

Der er enighed om, at de mindre bosteder skal udvikles mere på erhvervslivet, og man
opfordrede til, at der skal samarbejdes mere og mere mod til for at starte som privat
erhvervsdrivende.
Der er spænding om og interesse for, at der nu skal forsøges at udnytte gamle
bevaringsværdige huse på turisterhvervet.
Der fremkom kritik om, at de eksisterende indhandlingssteder ikke har anlæg til
forarbejdning, og der er ønsker om, at der skabes mange arbejdspladser ved
forarbejdning i stedet for at sende produkterne til udlandet.
Man er ikke glad ved eller tilfreds med, at grønlandske produkter til hjemmemarkedet i
Grønland bliver solgt meget dyrt i forretningerne, idet det på den måde bare resulterer i,
at man importerer mere og billigere varer.
Der efterlyses mere produktion af fangstdyr og fisk rentabelt til gavn for de fleste, og det
blev blandt andet nævnt, at der er gode muligheder for at starte noget som
andelsselskaber med god rådgivning.
Der er vedvarende tiltag for at de mindre bosteder kan følge med servicering på det
sociale, sundhedsmæssige og tandlæge området, og man har god udnyttelse af video
konsultation på flere mindre bosteder.
Noget af det, der blev påpeget var, at der er alt for mange børn i bygderne, der ryger, og
der er enighed om, at der i fremtiden arbejdes seriøst for at forebygge det.

