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Kina stóran áhuga fyri samstarvi við Grønland
Grønland hevur tikið eitt týðandi stig fyri at fáa fótafesti á kinesiska
ráevnamarknaðinum, samstundis sum landið hevur latið dyrnar upp fyri
kinesiskum íløgum í Grønlandi. Tað bleiv gjørt, tá landsstýrismaðurin í vinnuog ráevnamálum, Ove Karl Berthelsen, var í Kina seinasta vikuskiftið, har hann
og embætisfólk tóku lut á einari náms- og ráevnastevnu í býnum Tianjin. Endamálið var í fyrsta lagi at tryggja okkum keyparar, nú ætlanin er at útvinna
eitt nú jarn við Isukasia, zink og blýggj við Citronenfjørðin umframt onnur
meiri sjáldsom evni, sum tann risastóri kinesiski marknaðurin hevur áhuga
fyri. Í so stórum verkætlanum fáa vit helst brúk fyri kinesiskari arbeiðsmegi ta
fyrstu tíðina, og tí var tað eisini umráðandi fyri landsstýrið at fáa samband við
ta kinesisku stjórnina. Í roynd og veru vóru vit í Kina fyri at taða jørðina, og
tað gekk betur, enn vit høvdu væntað, sigur Ove Karl Berthelsen,
landsstýrismaður, í tíðindaskrivi. Á stevnuni í Tianjin hitti grønlendski
landsstýrismaðurin kinesiska Wang Min, sum er vararáðharri í
tilfeingismálum, og í høvuðsstaðnum Beijing var hann á fundi við kinesiska
varaforsætisráðharran, Li Keqiang. Hetta seinna vísir sambært
landsstýrismanninum, at Kina tekur møguleikarnar fyri einum samstarvið við
Grønland í stórum álvara. Hetta er fyrstu ferð, at Grønland er við á China
Mining Congress & Expo, og luttøkan eydnaðist sera væl. Í sambandi við
stevnuna skipaðu grønlendingar fyri einum tiltaki, har áhugað vórðu kunnað
um møguleikarnar í Grønlandi, og grønlendskar fyritøkur so sum Air
Greenland og Royal Arctic Line vístu, hvat tær hava at bjóða. China Mining
Congress & Expo er eftir fáum árum vorðin ein av teimum størstu og
týdningarmestu náms- og ráevnastevnunum, og hon umfatar alla gongdina
líka frá teimum fyrstu jarðfrøðiligu kanningunum til útbygging, framleiðslu og
fígging. Meiri enn 600 feløg og fyritøkur úr 60 londum sýndu fram. Á vitjanini
í Kina tosaði Ove Karl Berthelsen eisini við kinesiskar myndugleikar um Arktis.
Kina er millum tey londini, sum hava víst serliga stóran áhuga fyri
broytingunum í tí arktiska økinum, og landið hevur søkt um at fáa støðu sum
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