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Tusagassiuutinut Nalunaarut / Pressemeddelelse :

År 2017 der bliver begivenhedsrigt er begyndt.
Godt nytår. Vi ønsker for vore medlemmer i Atassut´s lokalafdelinger, støttere,
folkevalgte, samarbejdspartnere og ikke mindst alle vore medborgere i Grønland, at det
nye år som vi har startet vil blive lykkebringende for jer alle og ikke mindst bringe et godt
helbred til alle.
Vi skal være forhåbningsfulde for år 2017. Som folkevalgte skal vi i vores tjeneste overfor
samfundet, så er det vores pligt, at være med til at sikre en ansvarlig styring af landet.
Tiden er vigtigt i forhold til vort lands udvikling, og vi er kommet ind i en interessant
periode. Udviklingsmæssigt er vi inde i en forandringstid. Dette betyder også, at det for
alvor er vigtigt med deltagelse i samfundet og beskytte demokratiet hvor alles ret til
deltagelse, medbestemmelse skal sikres. Siden Atassut blev etableret har ansvarlighed
altid været et af de vigtigste fundamenter for partiet. Med mennesket i centrum. Frihed,
for at opnå hvor den enkelte grønlænder skal kunne føle en større frihed. Større frihed
betyder også, større ansvar. Disse er tæt forbundet. Det har altid for Atassut været
vigtigt, at alle borgere har lige muligheder, og vigtigheden i at anskue det som
sammenhængende. Uanset hvem, som har et hjerte til Grønland skal føle sig velkommen
og der skal gives muligheder til de der vil tjene landet.
Udviklingen skal tage udgangspunkt i borgernes muligheder i dagligdagen, vilkårene skal
blive lettere. Og vejene for erhvervslivet, uddannelse samt andre muligheder for
menneskelig udvikling skal være mere fleksible, og der skal fortsat arbejdes for, at gøre
det endnu bedre. Der er for mange børn der bliver placeret uden for hjemmet. Forældre
der har behov for hjælp, er dem der skal prioriteres. Placering af børn skal så vidt muligt
være den sidste udvej. Som det vigtigste skal familier have støtte til rehabilitering,
efteruddannelse samt rådgivning på anden vis. Vi er i Atassut glade for at der i den
seneste tid, er sket markante økonomiske forbedringer for medarbejdere der er
beskæftiget inden for det sociale område, dette er også bydende nødvendigt, når det
arbejdsmæssigt er udfordrende med så stort et arbejdspres.
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Der er fortsat alt for mange unge, der efter folkeskolen ikke kommer videre med
uddannelse, som samfund er vi alle medansvarlige for at sikre at vore unge og børn får sig
en uddannelse, og ikke mindst sikre dem udviklingsmuligheder. Derfor skal mulighederne
for rådgivning og opfølgning blive mere fleksible. Forældre som har behov for rådgivning,
som visse steder får hjælp, skal blive landsdækkende.
Mangel på praktikpladser for de studerende er også et stort problem. Det er beklageligt, at
når vi samtidig opfordrer de unge til at tage sig en uddannelse, at vi ikke altid kan tilbyde
dem en praktikplads. Det skal der laves fuldstændigt om på. Der bør være flere
muligheder for praktikpladser. Virksomhederne bør have en større interesse i, at være
med til at sikre uddannelse af arbejdsstyrken, for på den måde og være med til at sikre
sig uddannet arbejdskraft, og her er det nødvendigt med tæt samarbejde mellem det
offentlige og virksomhederne.
Forbedring af boligmassen skal fortsætte, med flere ungdomsboliger, mere fleksible
ordninger for dem der selv vil bygge. Vi er i Atassut glade for at der snart foreligger en
redegørelse om boligmassen i Grønland, som vi gennem mange år har haft behov for, det
har vort land behov for og som vil være til gavn for samfundet. Men der er fortsat mange
steder, særligt i bygderne behov for nybyggeri af huse og lejligheder. Der bør indenfor
byggeri være en bredere og mere sammenhængende koordinering, da de positive
eftervirkninger er værd at fastholde.
Den positive udvikling indenfor fiskeriet, kan sagtens blive større. Mulighederne for
indhandlingssteder samt nyetablering af indhandlingssteder bør blive mere fleksible, vi har
brug for at der bliver skabt vedvarende arbejdspladser, og der er fortsat behov for at
udbygge eksportmarkedet. På det globale verdensmarked er vi i hård konkurrence, og
dette medfører ikke kun gode ting med sig, derfor skal vi også lære at sikre fremtiden.
Fleksible og hurtige produktioner, hvor kvaliteten hele tiden er i højsæde, dette er et stort
krav til vort land og som er nødvendig.
I år skal vi også til valg i kommunerne, bygderne samt til menighedsrådet. I Atassut
mener vi, at kommunernes selvstyre er utrolig vigtigt. Nærdemokrati hvor man
beslutningerne træffes tæt på borgerne og hvor borgerne inddrages. I år kommer der
også i kommunalhistorisk perspektiv til, at ske en større ting. Nemlig at Qaasutisup
Kommunia bliver delt i 2 dele. Hvor der næste år bliver valg til to valgkredse. Samtidig
med at det bliver sidste gang at Qaasuitsup Kommunia er én valgkreds i år, hvor der fra
2018 bliver to nye kommuner. Vi har i Atassut været forrest i kampen om at få opdelt
Qaasuitsup Kommunia. Vi vil derfor gerne takke de mange borgere som vi derigennem har
haft et godt samarbejde med. Må de nye kommuner komme til at forbedre deres service
overfor borgerne, med borgerinddragelse og en styreform der passer til dem.
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Hen i mod efteråret holder partiet landsmøde. Sidst der var ordinært landsmøde var i
2014. Det ordinære landsmøde bliver så afholdt næste gang til efteråret. Partiet har
løbende fornyet sig, og har gennemgået flere generationsskift undervejs. Og i år håber vi
atter, at landsmødet kan afsluttes med yderligere fornyelse, hvor man atter kan sikre en
ordentlig ledelse og videreførelse af partiet.
I partiet vil vi fortsætte med at føre ansvarlig politik. Sammen med borgerne vil vi sikre
høringer og samarbejde.
Tak for året der gik, med de bedste håb for det nye år, ønsker vi jer alle et godt nytår.
Tak.

Knud Kristiansen
Formand

