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Inuit Ataqatigiit i Kommune Kujalleq

Lad os gøre Kommune Kujalleq til at blive et godt sted at leve i for børn, unge og ældre. Byen Qaqortoq 
skal være velkørende, og det skal ikke være sådan at bygdeborgere og folk fra Narsaq og Nanortalik ikke 
skal opleve fremgang. Hvis vis skal skabe en økonomisk og beskæftigelsesmæssig stærk kommune, skal 
der være fremgang i alle vores bosteder. 

For at højne dine vurderinger vedrørende kommunen er vi hos Inuit Ataqatigiit ikke tilbageholdende for 
at tage lederskabet i kommunen. Det er yderst nødvendigt at ændre de nuværende forhold, hvor top-
styrende ledelsesstil med ringe lydhørhed om borgernes meninger. Dine meninger og positive styrker er 
nødvendige for at fremme vores kommune, vi vil benytte os af dem, for samarbejde giver styrke. 

Nye muligheder – du skal deltage 

Kommune Kujalleq skal blive en særegen kommune hvor selvforsyning af fødevare og et aktivt erhvervsliv 
bliver kendetegn for kommunen. Du skal være med til at forme en ny udvikling og nye indtjeningsmulig-
heder. Inuit Ataqatigiit ønsker ikke at være en stopklods for minedrift. Vi er imod uranudvinding. Vi har i 
mange år sat vores lid til at minedrift vil komme til at forbedre folks levevilkår. Vi sætter store forvent-
ninger for os selv om økonomisk vækst. Men virkeligheden er noget helt andet, for minevirksomheder 
skaber ikke større indtægter og øget velfærd til vores land og befolkning.

Den kommende fiskerilov der er under udarbejdelse, ønsker vi at udnytte til at bane vej for at genåbne 
mulighed for, at fiskerne fra Sydgrønland igen kan fiske efter rejer. Den tavse måde kommunen bliver 
drevet på i dag, vil vi ændre ved at kommunen bliver en aktiv spiller, der i alle politiske stillingtagen 
stiller krav og sætter nye mål. Vi skal foretage ændringer i vores kommune. Borgerne savner kommunale 
politiker der stiller politiske krav. Inuit Ataqatigiit er klar til forandring. 
 
I det daglige lever vi med ubenyttede indtjeningsmuligheder. Disse skal udnyttes. INUILI, Neqi A/S og 
fiskefabrikker der kan benytte udsmid af produktion til at lave fiskemel, ligesom vi ønsker at opstarte 
produktion af dyrefoder. Vi vil opstarte Siku Block produkter, som er blevet dokumenteret, at disse kan 
nedbringe CO2 udslippet med 8 % og som udnytter et efterspurgt lokalt potentiale til byggeri i vores 
land.

For at nedbringe pengestrømmen ud af landet ved import af grønsager, vil vi øge landbruget i Sydgrøn-
land. Vi vil etablere produktion af havsalt, som man allerede har høstet erfaringer med. Høns og ægpro-
duktion samt svinehold samt andre ideer til udvikling og drift som vores land har brug for, skal være med 
til at løfte økonomien i Sydgrønland. 



Vi ønsker at være med til at opstarte en geologi og mineralogi forskningsstation, som omverdenen har 
brug for. Uden at skulle nævne alle muligheder for opstart af virksomheder der producerer varer som lan-
det efterspørger, såsom sæbe, ønsker Inuit Ataqatigiit at arbejde for en udvikling der tager udgangspunkt 
i de behov der findes her i vores land. Vi har brug for dine interessante ideer – vi ønsker at samarbejde 
med dig.
Fiskernes, fåreholdernes og landbrugets erhverv i Sydgrønland skal beskyttes. Dem der ønsker at skabe 
virksomheder på bekostning af børns, unges og de ældres helbred skal mødes med afslag. Folk skal kunne 
drikke af enhver elv i Sydgrønland. Folk skal kunne samle bær i hele Sydgrønland. Vores medborgere skal 
kunne hive fisk op af vandet. Der er ingen fremtid i forurening her i Sydgrønland. Din fornemste gave til 
dit barn er en ren natur der åbner sig op for fremtiden.

Borgerne skal have et hjem 

Der skal ikke være hjemløse i vores kommune! Vi ønsker at vi her i landet bygger med de materialer 
vores land kan give, vi ønsker at bygge huse og lejligheder der er billigere at opvarme og som kræver 
mindre vedligeholdelse. Vi vil være med til at løfte velfærden ved at lejere og husejere får lavere om-
kostninger.

Afslutning 

Gennem din stemme vil du som borger beslutte dine egne forhold. Inuit Ataqatigiit anser det som nød-
vendigt at have folkevalgte der er i stand til at realisere udvikling efter at de er blevet valgt ind, og som 
ikke nøjes med at udføre en god valgkampagne. De kommuner som bliver ledet af Inuit Ataqatigiit, er 
velfungerende kommuner; de udvikler sig og de skaber fremgang sammen med borgerne og erhvervsli-
vet. Du kan gennem din stemme bakke op om dygtige folkevalgte som ønsker borgerinddragelse. Lad os 
komme væk fra sniksnak. Lad os ændre vores kommune. Lad os sætte skub i fornyelsen gennem udvikling 
af vores bosteder. Din hjemkommune… Lad os ændre Kommune Kujalleq.
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