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Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut med virkning fra EM 13 tiltræder
at "Nul-tolerancen" overfor brydning af uran og andre radioaktive stoffer ophører.
(Inuussutissarsiornermut, Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)
2. behandling.
Siumut har følgende bemærkninger til punkt 106:
Et stærkt folk, er et folk der bygger deres styrke på gavn af deres ressourcer. Dette essensen i Siumuts politik. Derfor er brug af levende og ikke levende ressourcer i centrum i vort
videre arbejde.
Siumut vil sætte forbedring af borgernes kår i centrum i sit arbejde. Dette vil ske ved at
man gør gavn af vort lands råstofpotentiale samt ved at man værner om miljøet og uden at
sætte sundheden i fare.
Via vores råstoflov, har vi sikret at vi allerede har stillet klare og strenge krav for de virksomheder søger om udnyttelse af råstoffer.
Siumut er slet ikke i tvivl om, hvor midlerne til vort lands fortsatte udvikling skal komme fra.
Vi ved at vi ikke kan basere vores udvikling hen i mod selvstændighed med statens bloktilskud. Der er flere sagsområder vi endnu ikke har hjemtaget fra staten, efter indførelsen af
selvstyret og der skal midler til disse områder. Vi har mange områder der skal omstruktureres her i landet og til disse skal vi også benytte betydelige midler.
Derfor ønsker vi ikke at stå tilbage og tænke på, hvordan vi skal gribe enkelte områder an.
Vi er ikke i tvivl om, at vi udmærket kan få gavn af vore råstoffer, uden at sætte vores miljø
og sundhed over styr, og dette vil ske i respekt med de internationale aftaler der er på området, hvor vi kan udnytte de muligheder der giver beskæftigelse og til gavn for vort økonomi, ved at vi klart tager stilling til disse.
Siumut mener ikke at naturen er skabt, således at den vil være til skade vor både mennesker og dyr. Disse naturressourcer bliver kun til skade, når mennesket bruger dem til sådanne formål.
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Siumut er af den opfattelse, at det kun er et spørgsmål om, hvordan vi baner vej for udnyttelse af vore ressourcer i undergrunden, således at disse bliver til gavn for befolkningen. Vi
har vilje til at finde midler til kommende års omstruktureringer i samfundet, uden at forsinke
dem unødigt. Vi har med glæde indført det selvstyre der blev en realitet den 21. juni 2009,
hvor overtog det fulde ansvar for vore ressourcer i undergrunden.
Hvis vi ønsker at udvikle samfundet af midler der kommer fra undergrundens ressourcer,
så skal vi sikre os imod misbrug af de ressourcer der findes i vort undergrund.
Siumut står fast ved sin mening om, at såfremt vi er bekymrede for at brug af vore ressourcer vil skabe forurening samt disse ressourcer bliver brugt til rustning af lande der ikke
følger gældende internationale aftaler og såfremt vi er bekymrede for at stråleforurening vil
skade vores sundhed, så har vi sikret imod dette, ved at vi har det fulde ansvar for at træffe de beslutninger der kan undgå disse bekymringer, uden at skulle spørge andre.
Siumut er slet ikke i tvivl om, at udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål skal
drøftes tæt og ansvarligt med Danmark, idet staten har bestemmelser omkring uran via de
gældende internationale aftaler.
Intet problem er uoverkommelig og det nytter ikke at man lader som om man ikke problemet ikke eksisterer og er man er bange for at tage fat om det, derfor står Siumut fast på at
skulle stemme for, at ophæve ”nul-tolerancen” for uranholdige råstoffer.
Man siger, at livet er fyldt med fare – vi mennesker har ansvaret for, at tage forbehold til de
farer der måtte være. Ligeledes har vi her i landet ansvaret for, at udnyttelse af naturens
ressourcer ikke skal ske ved at sætte sundheden og miljøet over styr, selv om vi har behov
for midler til at reformere samfundet. Vi har ansvaret for, at udnyttelsen af ressourcer skal
ske med så lidt effekt på sundheden og miljøet som muligt. Vi skal til enhver tid sikre, at
vore efterkommere skal leve et sundt liv samt i velfærd og have adgang til at bruge de levende og ikke levende ressourcer.
Såfremt der i undergrunden findes ressourcer, som kræver større forbehold end andre, så
mener Siumut, at vi tager de nødvendige forbehold for at disse også bruges til samfundets
bedste. Dette krav står Siumut fast på. Derfor er Siumut slet ikke i tvivl om, at vi stemmer
for ophævelsen af ”nul-tolerancen” over for uran også i forbindelse med udnyttelse af
uranholdige råstoffer.
Siumut er fuldt ud klar over, at der ved sådan en beslutning følger et stort ansvar. Siumut
er klar til at påtage sig sådan et ansvar. Dette store og spændende opgave vil medføre
ændring af samfundet og vil åbne for nye muligheder erhvervsområdet og på det økonomiske område.
Vi vil på det kraftigste opfordre Naalakkersuisut, at sikre borgerinddragelse fremadrettet
indenfor råstofudviklingen, dette krav fra Siumut står ikke til forhandling.
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Derfor ønsker vi Naalakkersuisut samt dem der skal løfte det videre arbejde god arbejdslyst og vil kræve at Inatsisartut orienteres løbende om dette arbejde samt at befolkningen
holdes løbende orienteres.
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