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Uttan námsvinnu verður Grønland fátækt
Stjórin í Grønlandsbanken, Martin Kvistgaard, letur ongan iva vera um, hvat
hann heldur vera neyðugt fyri at fáa gongd á tann grønlendska búskapin. Í
sambandi við ársfrágreiðingina fyri 2012 sigur stjórin, at vøksturin í
búskapinum var negativur í fjør, og at hendan gongdin tykist standa við. Tí er
neyðugt at fáa ferð á samfelagshjólini á ein ella annan hátt, og sambært
bankastjóranum eru møguleikarnir ikki so nógvir. -Tað eru neyvan fiskivinnan
og blokkstuðulin, sum fara at geva størri vøkstur, og tí er neyðugt at fáa
gongd í ráevnisvinnuna, um Grøland skal hava ein munagóðan
búskaparvøkstur, sigur Martin Kvistgaard við grønlendska kringvarpið. Eins og
onnur í Grønlandi bíðar hann eftir innihaldinum í samgonguskjalinum hjá
teirri nýggju samgonguni, og hvat hon ætlar tey næstu fýra árini. -Fáa vit ein
politikk og nakrar karmar, sum umheimurin fer at uppfata sum ótryggar, so
fer tað at forða fyri íløgum í Grønlandi, og tað er ikki serliga heppið, tí enn
hava vit ikki sæð nakað frambrot. Tað er tørvur á einum frambroti á
ráevnisøkinum, sigur stjórin í Grønlandsbanken við KNR. Minni vælferð og
fráflyting Hann er heldur ikki í iva um, hvørjar avleiðingar tað fær fyri
Grønland, um gongd ikki kemur á námsvinnuna. -Tað er tørvur á nýggjum
inntøkum. Fáa vit ikki tað, fer livistøðið at lækka við verri vælferð og helst
eisini fráflyting úr Grønlandi. Vit hava heilt einfalt ikki ráð at varðveita verandi
vælferð, soleiðis sum samfelagið er nú, sigur Martin Kvistgaard. Uppskriftin er
sambært bankastjóranum at fáa útlendskan íløgupening til Grønlands, og tí er
umráðandi, at karmarnir eru so tryggir, sum til ber. Men hann ber ótta fyri, at
tað fyrsta stigið tann skeiva vegin er tikið og vísir á kjarkið í Grønlandi og
Danmark um tær stóru vinnuætlanirnar. At tann nýggja samgongan
harafturat hevur tosað um Royalties bøtir ikki um støðuna. -Verða treytirnar
fyri virksemi her ov ógreiðar - sama um tað snýr seg um Royalties ella annað so kann tað leggja fót fyri íløgum, sigur stjórin í Grønlandsbanken ávarandi
við kringvarpið í Nuuk.

