Kære jer der er forsamlet her.
Kære medborgere i Ittoqqortoormiit. Selvom i føles langt væk, så er I med os i vores tanker.
Kære jer i Paamiut og Arsuk – varme hilsner til jer fra os.
Kære jer der er på den anden side af indlandsisen – Tasiilaq, Isortoq, Kulusuk, Kuummiut,
Sermiligaaq samt Tiilerilaaq. I har gode traditioner med at fejre nationaldag og vi vil
også tænke på jer, på denne specielle dag.
Og ikke mindst, kære alle jer i Nuuk og vores bygder, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat.
Hjertelig tillykke med nationaldagen.
Og selvfølgelig også tillykke til hele Grønlands befolkning.
Den 21. juni er en meget speciel dag, som mange ser frem til hvert år. Det er på denne dag,
at vi fejrer den grønlandske nationaldag. Denne dag er anderledes i forhold til andre dage.
Det er på denne dag vi mødes med vores kære. Vi tilbringer dagen sammen, hygger sammen
og det er på denne dag vi fejrer at vi er nået her til sammen, som befolkning.
Folket er samlet her i dag med nationaldragter. Siden Hans Egedes ankomst har vi udviklet
os meget. Vi er et stolt folk med mange gode traditioner.
Vi fejrer vores børn, når de starter i skole, når de bliver færdige med deres skole eller
uddannelse, når de bliver konfirmeret, eller når de skyder deres første fangst.
Det er blevet en tradition med sælfangst-konkurrence på nationaldagen og mens jeg står
her og taler, så er konkurrencen i fuld gang. Det bliver spændende at se, hvem der vinder
konkurrencen. Jeg håber i senere vil deltage i den store paggaa.
Vores smukke land som om vinteren er overdækket med hvid sne bliver om sommeren
forvandlet til det flotteste landskab med farverige blomster og livlige byer og bygder.
De forskellige dialekter og måden at tale på i vores kommune er meget charmerende. Når
man går en tur i byen kan man høre folk sige: ”ajunng, ajunngii, qanìippi, ajinngi, hvordan
har du det, How are you”. Det viser bare vores forskelligheder på en god måde.
Børnene i Nakuusa har haft mangfoldighed som tema og deres budskab er, at vi skal
respektere forskelligheder. Vi skal alle være bedre til at byde andre velkommen og de
voksne skal være rollemodeller. På den måde kan vi også bidrage til at mindske mobning og
det er ligeledes et godt tiltag til den kampagne som de fornyligt startede med titlen ”er du
en god ven”. Hvis vi er gode ved hinanden, får vi også et stærkere samfund.

Det er også om sommeren at mange unge bliver færdige med deres uddannelser. De unge,
smukke mennesker forlader folkeskolen, gymnasiet, handelsskolen og universitetet for at gå
videre med deres drømme.
Drømme er vigtige, fordi drømme bunder i vores livsværdier. Mange opgiver at drømme og
tænker ”det lykkes aldrig”. Men det er vigtigt at forfølge sine drømme. Måske går der få år,
før drømmen bliver realiseret, måske går der endnu flere år.
Drømmen om at gøre en forskel.
Drømmen om at klare sig godt i det grønlandske samfund.
Eller bare drømmen om at ha’ sin egen bolig eller drømmen om at komme ud og opleve
verdenen. Hvem har ikke haft de drømme?
Vi politikere har en drøm om at vores kommune skal være et godt sted at være som familie.
Det er vores mål, at børneinstitutioner, folkeskoler og fritidsaktiviteter skal tilpasses
børnene. Vi vil fortsætte arbejdet med at skabe de bedste rammer for børn og unge med
handicaps. Selvom vi alle er forskellige, er vi alle værdifulde og vi har brug for hinanden.
Vi lever i et af de smukkeste steder på jorden. Her er fredeligt og her er trygt og dejligt.
Jeg vil ikke komme så meget ind på covid-19 situationen. Men da det har haft stor betydning
for vores samfund, vil jeg alligevel ikke undgå emnet. Det bliver dog ganske kort.
Som befolkning har vi været gode til at passe på hinanden og følge myndighedernes krav.
Selvom coronaen betød, at vi blev endnu mere isoleret fra omverdenen, betød det også, at
vi som befolkning kom tættere på hinanden. Vi værnede om hinanden og vi skal stadig blive
ved med at have omsorg for hinanden. Specielt i dag hvor vi fejrer nationaldagen sammen,
så skal vi huske at holde afstand.
Et vellykket samfund står sammen, når stormene hærger eller når solen så smukt kommer
frem efter dage med gråvejr.
Vi har dog alle et ansvar for at skabe de bedste vilkår for hinanden.
Vi har alle et ansvar for at skabe et sundt og stærkt samfund.
Lad os sammen give børnene en solid og god opvækst.
Lad os sammen give de unge forhåbninger og et solidt fundament
Lad os inspireres af de ældre.
Og lad os sammen fejrer denne pragtfulde dag sammen!
Kære jer, der er forsamlet her.
Jeg ønsker jer en rigtig god nationaldag!

