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Neyvan nøkur námsvinna í Grønlandi í bræði
Eftir bert fáar mánaðir er gleðisrúsurin vendur til svartskygni. Vit tosa um
vónirnar til eina umfatandi grønlendska námsvinnu, sum skuldi útvega
Grønlandi milliarda inntøkur komandi árini. Hetta skriva bæði tey stóru
donsku dagbløðini, Politiken og Jyllandsposten sunnumorgun. Og tey leggja
aftrat, at tað fara helst at ganga 20-25 ár, áðrenn nýggj nám verða latin upp.
Aftrat hesum døpru tíðindum kemur, at kassin hjá tí einasta virkna náminum
er vorðin tómur. Talan er um gullnámið í Nalunaq í Suðurgrønlandi.
Fíggjarliga støðan er nú so mikið vánalig, at felagið er sett undir umsiting.
Felagið eins og systurfelagið, sum leitar eftir zinki longri norðuri, hava ongar
pengar eftir. Hetta hendir um somu tíð, sum svartskygnið breiðir seg millum
embætisfólk, námsfólk og serfrøðingar. Ímyndin av eini framtíð við stórum
nýggjum inntøkum til grønlendska samfelagið er ikki realistisk skriva donsku
bløðini. Meðan tað í fjør vórðu røddir frammi um verkætlanir, sum kundu
fara í gongd longu í 2015 og vera við til at bjarga kreppurakta búskapinum, so
siga keldur innan embætisverkið nú, at eitt størri nám verður í fyrsta lagi latið
upp um 20-25 ár. Og eisini nýggi grønlendski ráðharrin fyri ráevnum, Jens Erik
Kierkegaard, metir støðuna sum sera álvarsliga. Hann setir tó sítt álit á eitt
stórt jarnnám við Isuafjørðin, sum kann fara at geva 28 milliardir til
grønlendska samfelagið komandi mongu árini. Um verkætlanin verður
góðkend av myndugleikunum kann hon fara í gongd næstu árini og fáa stóran
týdning. Veruleikafjarir politikarar Um orsøkirnar til stóru og óveruligu
vónirnar verður sagt, at valið fekk politikarar at koma við óveruligum boðum
uppá framtíðina, samtíðis sum prísurin á metalmálmi er lækkaður nógv. Og
loksins meldaðu Siumut, sum vann valið, út við lógarbroytingum, sum vildu
hava við sær, at námsfeløgini ikki fingu loyvi til at seta túsundtals útlendskar
arbeiðarar til lægri løn, umframt at teir skuldu rinda meira í skatti. Fleiri
námsstjórar siga, at hetta tekur grundarlagið undan tí fíggjarliga
roknistykkinum. Tað gevur rætt og slætt onga meining. Eg eri ovfarin av, at
man frá politiskari síðu roynir at fáa meira burtur úr eini námsvinnu, sum enn
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ikki er til, sigur Jonathan Downes, sum er stjóri fyri eini zinknámsverkætlan í
Norðurgrønlandi. Formaðurin fyri búskaparliga ráðnum í Grønlandi kallar
støðuna vanlukkuliga fyri landsins búskap, um tað ikki eydnast at lata upp fyri
einum námsídnaði í stórum stíli skjótt. Uttan eitt av teimum projektunum til
at hála gongdina rætta vegin, sær tað svart út fyri grønlendska búskapin,
sigur hann við Politiken. Sí eisini úttalilsi frá føroyska stjóranum í MT
Højgaard, Jóannes Niclassen um hetta sama í grein á oljan.fo í farna mánað.

