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Pressemeddelelse

Katastrofal trafiksituation i Sydgrønland!
Aappilattoq - Nanortalik: 25 april!
Narsarmijit - Nanortalik: 25. april!
Tasiusaq - Nanortalik: 25. april!
Qaqortoq - Narsarsuaq: 14. april!
Qaqortoq - Narsaq 17. april!
I disse tider står kandidaterne til Inatsisartut i kø for at indrømme at servicekontrakten for
passagerbefordring er en fejltagelse, vi fra Sydgrønland ved det og har altid vidst det, for
allerede inden kontrakten blev underskrevet har vi råbt om at der er ved at ske en total
forringelse af trafikforholdene, men vi mødte ingen forståelse!
Disse dage vi nu er igennem påviser igen at trafikservicen på ingen måde er forsvarlig, og
kandidaterne der drog til Sydgrønland har ved selvsyn oplevet hvad der er vores hverdag.
Situationen er meget kritisk, og der må handles her og nu! Se blot udplukket af Diskolines
fartplaner for at konstatere hvor galt det står til her i Sydgrønland.
Den er helt gal! Der er kun én helikopter i Sydgrønland, det havgående trafik er nærmest
umulig og uholdbar, selv gangbesværede og handicappede bliver behandlet helt
uforsvarligt.
Uden at vente på at der sker noget helt katastrofalt, bør Naalakkersuisut uden ophold
straks kræve overfor Disko Line A/S at denne skal sikre sikker passagertransport i henhold
til sine forpligtigelser der står skrevet i servicekontrakten og dennes tillægskontrakter!
Sydgrønland er p.t. blokeret for søgående transport, den eneste lille mulighed er at man
fra Qaqortoq kan tage til Igaliku, fra Igaliku til Itilleq for at blive transporteret til Narsaq, og
jeg er blevet informeret om at der pågår uforsvarlig transport af især gangbesværede og
handicappede passagerer.

Eftersom vi har meget utilfredsstillende trafiksituation har jeg henvendt mig til Disko Line
A/S for at spørge om selskabet har tænkt sig at indsætte en ekstra helikopter, men jeg fik
det svar at det er der ingen planer om, eftersom Air Greenland A/S har nægtet at
imødekomme Disko Line´s anmodning om ekstra helikopter, da flåden skal bruges i
Diskobugten.
Endnu engang oplever vi at Sydgrønland bliver tilsidesat, derfor anmoder jeg
Naalakkersuisut indtrængende til at sørge for en forsvarlig løsning for Sydgrønland, og det
uden at bruge det kommende valg som undskyldning for passivitet.
Lufthavnsbyggeriet må igangsættes hurtigst muligt!
Med henvisning til de forhold vi gennemlever i disse dage, hvor kystpassagerskibet Sarfaq
Ittuk ikke engang kan nå Sydgrønland, vil jeg ud over opfordringen til en snarlig løsning
igen opfordre til at byggeriet af lufthavnen mellem Qaqortoq og Narsaq snarest
igangsættes, for vi kan ikke vente længere.
Vi ved med sikkerhed at lufthavnen står til at blive bygget, vi ved med sikkerhed hvor
meget passagertrafikken vil blive forbedret når lufthavnen er kommet i drift, og vi har indtil
nu levet med og bakket op om at lufthavnsbyggeriet bliver udført efter planerne, men ikke
engang det kan vi længere vente på.
Det haster, det haster at drage hensyn til en sikker passagertrafik internt i regionen men
også eksternt mellem regionen og resten af landet og omverdenen.
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