Tale af Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen, i forbindelse med den officielle indvielse af
Afdelingen for Miljø og Råstoffer ved Pinngortitaleriffik den 26. maj 2014.

Kære allesammen.
Stort tillykke med den nye afdeling her på Pinngortitaleriffik.
Jeg er glad for, at jeg på vegne af Naalakkersuisut i dag kan være med ved den officielle åbning af den nye
faglige afdeling for Miljø og Råstoffer.
Endnu en ny knopskydning i Pinngortitaleriffiks virke har set dagens lys. Ja faktisk er der i dag taget et stort
skridt indenfor for miljøbeskyttelse og miljøforvaltning i Grønland.
Det er en del af den naturlige udvikling, at miljørådgivningen opbygges og forankres i Grønland.
Det er kun begyndelsen, for der er meget arbejde endnu, der skal gøres. For som bestyrelsesformanden
Gert Mulvad siger, er 40 års ekspertise ikke lige til at overføre på nul komma fem.
Oprettelsen af en miljøafdeling er et naturligt ønske vi har, for i højere grad selv at have kompetencen på
de områder, der har betydning for vor fremtid. Derfor er jeg glad for, at det allerede i år realiseres.
Udviklingen af den nye afdeling skal ikke ses som begyndelsen på en afvikling af det mangeårige og gode
samarbejde Grønland har haft med DCE. Der skal ikke kappes bånd, men skabes udvikling og forandring, alt
sammen med det formål at vi bliver bedre og klogere på beskyttelse af vores miljø og natur. Derfor ser jeg
frem til senere i år, at forny aftalen med den danske regering om DCE´s bistand på råstofområdet.
Historien har vist, at Grønland trods skeptiske forudsigelser kan tiltrække kompetente videnskabsfolk. Den
lille flok, der startede det hele i 1994 med Pinngortitaleriffik, er i dag blevet til et stort, internationalt
anerkendt institut med mere end 60 fastansatte medarbejdere og et stort antal eksterne forskere og
studerende.
Miljøbeskyttelsen som jeg ser det, skal gå hånd i hånd med samfundets udvikling. Og det er det vigtigt for
Naalakkersuisut, at miljørådgivningen har en høj kvalitet, er uvildig og er troværdig.
Vi skal naturligvis bruge naturen, men vi skal også passe på den. Vi har et stort ansvar for at bruge den
bæredygtigt – vi har den jo kun til låns fra vores efterkommere.
Til sidst vil jeg rette en stor tak for den økonomiske støtte, som Villum Fonden og Oak Foundation har ydet
Naturinstituttet til opbygning af kompetence i afdelingen. Jeg håber, at støtten vil bære megen frugt i vort
lands fremtid.

Qujanaq.

