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Grønland hevur ikki tíð at bíða eftir dønum

Nú svara grønlendingar aftur. Eru danir so óttafullir um pengar og 

arbeiðsmenn úr Kina, kunnu teir sjálvir koma við pengum, skrivar 

landsstýrisformaðurin, Kuupik Kleist, í grein, sum hann hevur skrivað í 

Politiken saman við grønlendska jarðfrøðinginum Mimik Rosing. -Undir teirri 

donsku misnøgdini hómast ein kensla av, at danir eru harmir um, at teir ikki 

eru við longur. Men tann, sum skal vera við í hesum, noyðist at gera vart við 

seg og ikki seta seg afturá, hóast ein stórur partur av tí danska 

almenninginum tykist halda, at tað er nóg mikið, skrivar Kuupik Kleist. -Er 

hugsanin tann, at ov lítið av donskum kapitali er í teimum nýggju 

verkætlanunum í Grønlandi, so er tað væl saktans ein fráboðan um, at menn 

eiga at hugsa seg um og taka støðu til, um teir vilja vera við ella ikki heldur 

enn at seta fingurin á grønlendingar, skrivar ein bersøgin 

landsstýrisformaður. Felags nevnd Í greinini skýtur hann upp, at 

grønlendingar og danir skipa eina felags nevnd, sum innan seks mánaðir skal 

koma við einum uppskoti um, hvussu londini kunnu fáa sum mest burtur úr 

teirri vitan, sum er savnað tey seinastu 130 árini um ta grønlendsku 

undirgrundina. Politiken hevur tosað við Kuupik Kleist um greinina og spurt 

hann, hvør í Danmark skal gera íløgur í grønlendska námsvinnu. -Eg skal ikki 

vísa á nakran ávísan pensjónsgrunn ella fíggjargrunn, men tað er ein veruleiki, 

at tey, sum vara av pengunum, hava sitið ógvuliga tungt á kassalokinum tey 

seinnu árini, sigur Kuupik Kleist við blaðið. Uppskotið hjá grønlendska 

landsstýrisformanninum at skipa eina felags grønlendska-danska nevnd hóvar 

Helle Thorning-Schmidt, forsætisráðharra væl. -Vil landsstýrið hava eitt 

sterkari samarbeiði millum Danmark og Grønland á ráevnisøkinum, er 

stjórnin sjálvandi sinnað at tosa um tað, sigur hon við Politiken. Fyrrverandi 

uttanríkisráðharrin Per Stig Møller er enn meiri fegin enn forsætisráðharrin 

og kallar tað grønlendska uppskotið eina útrætta hond, sum kann vera við til 

at loysa tær trygdarpolitisku og ráevnispolitisku avleiðingarnar av tí, sum 

hendir í løtuni. Ikki tíð at bíða Men danir hava skund. Kuupik Kleist sigur, at 

okkurt má henda skjótt, tí teir næstu mánaðirnar skulu stórar avgerðir takast. 

-Støða Grønlands er soleiðis vorðin, at vit kunnu ikki sita og velja og vraka, alt 

eftir hvønn lit pengarnir hava. Vit hava ein akuttan tørv øðrum 

búskaparvirksemi afturat fiskivinnuni. So um tað er onkur, sum spyr, um vit 

ikki kunnu bíða tvey, trý ella kanska tíggju ár, so er svarið nei. Tað kunnu vit 

ikki. Tað er nú, okkurt skal henda, sigur grønlendski landsstýrisformaðurin. Í 

Danmark hava politikarar, fjølmiðlar og onnur gjørt nógv burturúr, at 

kinesarar eru sinnaðir at gera íløgur fyri nógvar milliardir krónur í Grønlandi, 

og at fleiri túsund kinesarar skulu til Grønlands at arbeiða í námsvinnuni fyri 

undirløn. Summir danir hava víst á, at hetta kann hótta tann danska 

trygdarpolitikkin í Arktis, og onnur siga, at skipanin við undirløn stríðir ímóti 

allari vanligari mannagongd í ríkinum.
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teirri vitan, sum er savnað tey seinastu 130 árini um ta grønlendsku 

undirgrundina. Politiken hevur tosað við Kuupik Kleist um greinina og spurt 

hann, hvør í Danmark skal gera íløgur í grønlendska námsvinnu. -Eg skal ikki 

vísa á nakran ávísan pensjónsgrunn ella fíggjargrunn, men tað er ein veruleiki, 

at tey, sum vara av pengunum, hava sitið ógvuliga tungt á kassalokinum tey 
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Helle Thorning-Schmidt, forsætisráðharra væl. -Vil landsstýrið hava eitt 

sterkari samarbeiði millum Danmark og Grønland á ráevnisøkinum, er 

stjórnin sjálvandi sinnað at tosa um tað, sigur hon við Politiken. Fyrrverandi 

uttanríkisráðharrin Per Stig Møller er enn meiri fegin enn forsætisráðharrin 

og kallar tað grønlendska uppskotið eina útrætta hond, sum kann vera við til 

at loysa tær trygdarpolitisku og ráevnispolitisku avleiðingarnar av tí, sum 

hendir í løtuni. Ikki tíð at bíða Men danir hava skund. Kuupik Kleist sigur, at 

okkurt má henda skjótt, tí teir næstu mánaðirnar skulu stórar avgerðir takast. 

-Støða Grønlands er soleiðis vorðin, at vit kunnu ikki sita og velja og vraka, alt 

eftir hvønn lit pengarnir hava. Vit hava ein akuttan tørv øðrum 

búskaparvirksemi afturat fiskivinnuni. So um tað er onkur, sum spyr, um vit 
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