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Aappaagu feeria maanna qinnutissaavoq 
Soorlumi nunatsinni innuttaasut ilarpassuisa ilisimaleree-
raat, maajip aallaqqaataa tassaaginnarunnaarpoq sulisartut 
ulluat, aammali tassaavoq SIK-p Sulinngiffeqarluni Angala-
nermut Aningaasaateqarfianut qinnuteqarsinnaanerup aal-
lartittarfia. 

Tassanngaanniit aggustip aallaqqaataata tungaanut qinnute-
qartoqarsinnaavoq, qinnutigineqartarporlu aappaagu angala-
nissaq. Tassalu ukiap ingerlanerani kingusinnerusukkut aala-
jangerneqassaaq kikkut – kisimiillutik ilaqutsisarlutilluunniit – 
2020-mi Kalaallit Nunaanni Danmarkimulluunniit angalanissa-
minnut akiliunneqassanersut. Aalajangiineq makitsinikkut 
pisarpoq. 

Aammami inuppassuit aaqqissuussinermi tamatumani nuan-
naarutissarsisinneqareerput. 2018-imi oktobarimi makitsinik- 

 

 

kut ilaqutariit 469-it 2019-ip ingerlanerani akiliunneqarlutik 
feeriarlutik angalanissaminnik qilanaarutissarsipput.2020-mi 
angalanissamut qinnuteqarnermi immersugassaq SIK-p im-
mikkoortortaqarfiisa allaffiini pineqarsinnaavoq, aammali SIK-
p nittartagaatigut pineqarsinnaalluni. Tassani aamma atuar-
neqarsinnaapput qinnuteqarnermut tunngatillugu ilitsersuutit 
makitsinermilu peqataatinneqassagaanni suut piumasaqaa-
taanersut. 

Sulinngiffeqarluni angalanissanik qinnuteqaatit SIK-p allat-
toqarfiani Nuummiittumi misissorneqarlutillu suliarineqartar-
put. Taamaattumik qinnuteqaatit immikkoortortaqarfinnut 
tunniunneqartut SIK-p allattoqarfianut ingerlateqqinneqartas-
sapput. 

 

 

Tid til at søge ferierejser i næste år 
Som efterhånden mange rundt om i Grønland er blevet klar 
over, er 1. maj ikke bare arbejdernes internationale kamp-
dag. Det er også startdatoen på perioden for ansøgning til 
SIK’s Feriefond.  

Ansøgningsperioden går til 1. august, og der søges om en fe-
rierejse til næste år. Senere på efteråret vil der således blive 
truffet afgørelse om, hvem, der - alene eller sammen med sin 
familie - får en sådan rejse til et andet sted i Grønland eller til 
Danmark i 2020. Det sker ved udtrækning. 

Der er da også mange, der får glæde af denne ordning. Efter  

 

udtrækning i oktober 2018 var der 469 familier, der kunne se 
frem til en betalt ferierejse i løbet af 2019. Ansøgningsblan-
ketten for ferierejser i 2020 kan fås dels på SIK’s lokalafde-
lings-kontorer rundt om i landet og dels på SIK’s hjemmeside. 
Her kan man også læse vejledning og praktiske oplysninger 
om ansøgning og om betingelserne for at være med i udtræk-
ningen. 

Det er SIK’s forbundssekretariat i Nuuk, der tager sig af admi-
nistration af feriefonds-rejserne. Så ansøgninger, som modta-
ges af lokalafdelingerne, skal videresendes til SIK’s sekretariat. 

 

Qinnuteqar-
nermi immer-
sugassaq SIK-
p nittarta-
gaani aane-
qarsinnaa-
voq. 

Ansøgnings-
blanket kan 
hentes på 
SIK’s hjem-
meside. 
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Ukioq manna isumaqatigiinniarnerit killiffiat 
2019-imi qaammatit siulliit tallimat ingerlaneranni SIK-p isu-
maqatiginiartagaasa ilaat katillugit arfineq-pingasut isuma-
qatiginiarneqarput akissarsiat sulinermilu atugassarisat pillu-
git. 

Ukioq manna isumaqatigiissut nutarterneqartoq siulleq tas-
saavoq umiarsualivinni sulisut pillugit Royal Arctic Line-mik 
isumaqatigiissut. Isumaqatigiissut ukiunut pingasunut atu-
uppoq. Akissarsianut tapit ilaat peerlugit katillugit 17,50 kr. 
nalunaaquttap-akunneranut akissarsiat qaavinut ilineqarput. 
Nalunaaquttallu-akunneranut akissarsiat ukiut tamaasa 2,25 
kr.-inik qaffattassapput. 

Aammattaaq isumaqatigiissutigineqarpoq sapaatip-akunnera-
nut nalunaaquttap-akunneri 40-t akissarsissutaasassasut. Ro-
yal Arctic Line-p Sulinngiffeqarluni Angalanermut Aningaasaa-
teqarfimmut akiliutaa 20 ørenik qaffappoq nalunaaquttap-
akunneranut suliffigisamut 85 ørinngorluni. Isumaginninner-
mullu Aningaasaateqarfimmut akiliutaa 20 ørinit 30 ørinut 
qaffappoq. 

Nuuk Imeq februaarimi isumaqatigiissuteqarfigineqarpoq uki-
unut marlunnut atuuttussamik. Tassani nalunaaquttap-akun-
neranut akissarsiat ukiut tamaasa 2 kr.-inik qaffattassapput. 
Soraarnerussutisiassanut SISA-mut akiliutit 1 procentimik qaf-
fallutik 15 procentinngorput. Ukiullu suliffiusut amerliartortil-
lugit akissarsiat qaffakkiartorneri 2 kr.-inik qaffapput, qaffaaf-
fissallu ukiut tallimaagaluartut qaffaaffissaq kingulleq ukiunut 
sisamanut appartinneqarpoq. 

Qaammammi tassanittaaq Avannaa Seafood ukiunut marlun-
nut isumaqatigiissuteqarfigineqarpoq. Nalunaaquttap-akun-
neranut akissarsiat ukiumut 1,50 kr.-inik qaffattassapput. Su-
linngiffeqarluni Angalanermut Aningaasaateqarfimmut akili-
utit 5 ørinik qaffapput 35 ørinngorlutik, Isumaginninnermullu 
Aningaasaateqarfimmut akiliutit 15 ørinik qaffapput 35 ørin-
ngorlutik. Maajip ulluisa aappaanni Maniitsoq Fish aamma 
isumaqatigiissuteqarfigineqarpoq – Avannaa Seafoodimut isu-
maqatigiissutip asserluinnaanik, tassami piginnittaat taakkuu-
gamik. 

Grønlands Erhverv, GE, marsimi isumaqatigiissuteqarfigine-
qarpoq ukiuni sisamani atuuttussamik. Tassani angusat ilagaat 
Isumaginninnermut Aningaasaateqarfimmut akiliutip qaffan-
neqarnera. Aamma soraarnerussutisiassanik SISA-mut kater-
sineq 18-inik ukioqalernermit pisalissaaq, maannamut 20-nik 
ukioqalernermi aatsaat aallartittaraluarluni. 

SIK-p Nakkutilliisoqarfiata apriilimi ataatsimiinnera sioqqutit- 

 

 

 

 

 

 

siarlugu Arctic Prime Fisheries isumaqatigiissuteqarfigineqaq-
qippoq ukiunut pingasunut atuuttussamik. 

Qaammammi uani maajimi KNI ukiunut sisamanut atuuttus-
samik isumaqatigiissuteqarfigineqarpoq qaffaatissanik iluar-
siissutissanillu. Tamatuma ilaatigut pineqarput tunngaviusu-
mik akissarsiat ilinniartuniit niuertunut atuuttut qaffaatissaat 
kiisalu soraarnerussutisiassanut aningaasaateqarfinnullu 
(feeriamut isumaginninnermullu) akiliutit qaffaatissaat. 

KNI-mut isumaqatigiissummi iluarsiissutinit allanit taaneqar-
sinnaapput napparsimanersiutit ullormut 80 kr.-init 90 kr.-
inut qaffanneqarnerat. “Meeqqap napparsimanerani sulin-
ngissinnaanermut aamma ullunut isumassuiffissanut” tunnga-
tillugu 0-imit 12-inut ukiullit pineqarsimagaluartut manna 0-
imit 14-inut ukiullit pineqartussanngorlugit iluarsiisoqarpoq. 

Taamaalilluni suliffeqarfiit pisortaqarfiillu ukioq manna isu-
maqatiginiagassat sinneruttut tassaalerput: 

• Royal Arctic Linemi nunaqarfinnut assartuisut 
aamma ilaasartaat Sarfaq Ittuk (isumaqatigiinniar-
nerit aallartissimapput allaaserisap matuma allan-
neqarnerani). 

• Halibut Greenland (suli ullulerneqanngilaq). 
• Moderniseringsstyrelsen, Danmarkip naalagaaffiani 

aqutsisoqarfik (suli ullulerneqanngilaq). 
 

Namminersorlutik Oqartussanut isumaqatigiissut 

Pisortanut – tassa Namminersorlutik Oqartussanut aamma 
kommuninut – isumaqatigiinniarnerit 2018-imi aallartinne-
qartut kiisami naammassipput februaarip 19-iani 2019 angu-
sanik atsioqatigiissuteqarnikkut. Imaappoq ukiumik ataatsimik 
kinguaattooqqalluni isumaqatigiissuteqartoqarpoq. Taamaat-
tumillu pisortanut isumaqatigiissut ukiunut sisamanut atuut-
tussaassaaq. 

Akissarsiat ukiut sisamat ingerlaneranni 9,35 procentinik 
qaffanneqarnissaat isumaqatigiissutigineqarpoq. Tamanna 
kingullermik isumaqatigiinniarnernut sanilliullugu pitsaane-
rungaartumik angusaqarnertut SIK-mit nalilerneqarpoq. Tas-
sami qaffaatit imaassimapput: 2014: 1,11 kr. 2015: 1,20 kr. 
2016: 1,75 kr. aamma 2017: 1,58 kr. Ukiuni isumaqatigiissu-
teqarfiusuni tulliuttuni nalunaaquttap-akunneranut akissar-
siat minnerpaamik 2 kr.-inik ukiumut qaffattassapput. 

(Qupp. tullermi nangissaaq) 

 

 



 

 
 

(Qupp. siulianit nangitaq) 

 

Kisianni qaffaatissat suli atuutilinngillat. Tamanna Namminer-
sorlutik Oqartussat isumaqatigiissutini assigiinngitsuni akis-
sarsianut tapeerarpassuarnik atuutilersitsiniaraluarnerminni 
annertuumik ajornartorsiuteqarnerannik pissuteqarpoq. 

Taamaalilluni Namminersorlutik Oqartussat isumaqatiginnin-
niarnermut immikkoortortaqarfiata SIK qinnuigisimavaa feb-
ruaarimi angusaq aallaavigalugu isumaqatigiissutit atuutiler-
nissaat akuersaaqqullugu. 

SIK-p siulersuisuuneri maajip 10-ani aalajangerput pisortat 
qinnutigisaat akueriniarlugu, makku tunngavigalugit: 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

- Ilaasortat utaqqikatapput. 

- Tapeeqqat ataasiakkaat qanoq naleqarnersut utaqqeqqissa-
gaanni suli immaqa ukiup affaani utaqqeqqinnissaq ernuma-
narpoq  

- Kisitsisit eqqortut aallaavigalugit tapeeqqat aningaasarsianut 
ilassutigineqarnissaat pingaaruteqarmat. 

Pisortat taama qinnuteqarnerat SIK-p akueraa – piumasara-
luguli tullianik isumaqatigiinniarnissamut tapeeqqat qanoq 
naleqarnerannik paasissutissanik piareersimatitsissasut. 

Pisortanut isumaqatigiissutit atortinneqalernissaannik paasis-
sutissaqalerniariarpat SIK-p immikkoortortaqarfii sulisullu sin-
niisaat maanngaaniit ilisimatinneqarumaarput. 

 

 

 

 

 

Status på nye overenskomster i år 
I løbet af de fem første måneder af 2019 har der været gang 
i forhandlinger med i alt otte af SIK’s forhandlingspartnere. 

Den første overenskomstfornyelse, der blev indgået i år, var 
med Royal Arctic Line om terminalarbejderne. Overenskom-
sten gælder for tre år. Nogle af løntillæggene blev sløjfet og 
der blev lagt 17,50 kr. oveni timelønnen i stedet for. Og time-
lønnen vil stige med 2,25 kr. for hvert år. 

Derudover blev det aftalt, at der garanteres løn for 40 timer 
ugentligt. Royal Arctic Line’s bidrag til Feriefonden stiger med 
20 øre pr. præsteret arbejdstime til 85 øre. Og bidraget til So-
cialfonden stiger fra 20 øre til 30 øre. 

Der blev indgået overenskomst gældende for to år med Nuuk 
Imeq i februar. Her blev der opnået stigning i timelønnen på 2 
kr. for hvert år. Pensionsbidrag til SISA stiger med 1 procent til 
15 procent. Anciennitetstillægget til timelønnen stiger med 2 
kr. og anciennitetstrin bliver nedsat fra 5 til 4 år. 

Samme måned blev der indgået overenskomst med Avannaa 
Seafood for to år. Timelønnen stiger med 1,50 kr. for hvert af 
de to år. Bidrag til Feriefonden stiger med 5 øre til 35 øre pr. 
præsteret arbejdstime, mens bidrag til Socialfonden stiger 
med 15 øre til 35 øre. Den 2. maj blev der i øvrigt indgået 
overenskomst med Maniitsoq Fish – en overenskomst, som er 
fuldstændig magen til den med Avannaa Seafood, da disse sel-
skaber har samme ejere. 

Med Grønlands Erhverv, GE, blev der indgået overenskomst i 
marts, gældende for fire år. Her blev der bl. a. opnået forbed-
ring af bidrag til Socialfonden. Og pensionsopsparing til SISA 
skal begynde fra man bliver 18 år, ikke først fra 20-års alderen 
som hidtil. 

Inden Repræsentantskabsmødet i SIK i april nåede man lige at 
indgå en ny overenskomst for tre år med Arctic Prime Fishe-
ries. 

Her i maj er der med KNI indgået aftale for en 4-årig periode 
med stigninger og tilrettelser af overenskomsten. Det gælder  

 
 
 
 
 

 

her bl. a. grundlønnen for alle grupper lige fra elever til bygde-
købmænd, pensionsbidrag og fonde (feriefonden og socialfon-
den). 

Af øvrige tilrettelser i overenskomsten med KNI kan nævnes 
sygedagpenge, der stiger fra 80 kr. til 90 kr. Og hvad angår 
”arbejdsfrihed ved barns sygdom og omsorgsdage”, er det 
ikke længere 0 til 12-årige, men 0 til 14-årige, bestemmelsen 
gælder for ved indlæggelse i hjemmet, på sygehus i og uden-
for hjembyen. 

Derefter består resten af listen af selskaber og myndigheder, 
der skal føres overenskomstforhandlinger med i år, af føl-
gende: 

• Royal Arctic Line Bygdeservice og passagerskibet Sar-
faq Ittuk (forhandlingerne er i gang i skrivende 
stund). 

• Halibut Greenland (ikke dateret endnu). 
• Moderniseringsstyrelsen i den danske stat (ikke date-

ret endnu). 
 

Forliget med Selvstyret  

De overenskomstforhandlinger med det offentlige – det vil 
sige Selvstyret og kommunerne – der blev indledt i 2018, førte 
endelig til underskrivelse af et resultatpapir den 19. februar 
2019. Med andre ord skete forliget med et års forsinkelse. 
Derfor kommer overenskomsterne med det offentlige til at 
gælde for fire år. 

Der blev aftalt forbedring af lønnen på 9,35 procent over de 
fire år. Dette resultat vurderes af SIK som langt bedre end 
det, der blev opnået for den forrige overenskomstperiode. 
For 2014 bestod forbedringen nemlig af 1,11 kr. For 2015: 
1,20 kr. For 2016: 1,75 kr. og for 2017: 1,58 kr. For den kom-
mende periodes vedkommende kommer forbedringen af 
timelønnen til at være mindst 2 kr. for hvert år. 

(Fortsættes næste side) 
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(Fortsat fra forrige side) 

Forbedringerne er dog ikke trådt i kraft endnu. Det skyldes, 
at der administrativt i Selvstyret hidtil har været betydelige 
problemer med at få indarbejdet en række små tillæg i løn-
delene i overenskomsterne for de forskellige faggrupper. 

Selvstyrets forhandlingsafdeling har således bedt SIK være 
med til at lade nye overenskomster træde i kraft ud fra 
det resultat, der er opnået nået i februar. 

SIK’s hovedbestyrelsen har den 10. maj så besluttet at imø-
dekomme det offentliges anmodning med henvisning til, at 

- medlemmerne er trætte af at vente 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- beregning af de små løntillægs værdi kan betyde endnu et 
halvt års ventetid 

- vi stadig lægger vægt på, at løntillæggene beregnes ud fra de 
rigtige tal. 

SIK efterkommer således det offentliges anmodning – på be-
tingelse af, at de offentlige arbejdsgivere er klar med færdige 
data omkring løntillæggene til næste overenskomstforhand-
linger. 

SIK vil orientere lokalafdelingerne og tillidsrepræsentanterne, 
ligeså snart der foreligger konkrete oplysninger om ikrafttræ-
delsen af de nye overenskomster med det offentlige. 

 

 

 

 

 

Pikkorissarnerit pillugit nittartakkami paasissutissat 
SIK-p nittartagaa aalajangersimasumik qupperneqalerpoq 
pikkorissarnerit kattuffiup ingerlatai pillugit. Eqqoriarne-
qarsinnaasutut (!) qupperneq ateqarpoq ”Pikkorissarne-
rit”. 

Quppernermi ippoq pikkorissarnerit 2019-imi pilersaarutaa-
sut allattorsimaffiat. Suunersut, qaqugu sumilu pissanersut. 
Allassimavortaaq SIP-t siulersuisuinik pikkorissaanerit mar-
luk aamma attaveqarfinnik pikkorissaaneq ataaseq suli ullu-
lerneqaratillu sumi pinissaat aalajangerneqarsimanngitsut. 

Kina saaffigisassaanersoq quppernerup saamiatungaani al-
lassimavoq, taamaalilluni pikkorissarnerit imarisaat qanorlu 
ingerlanneqarnerat pillugit apeqqutissaqaraanni kia oqalo-
qatigineqarsinnaanera ilisimaneqarniassammat. 

Kiisalu sulisut sinniisaasa pikkorissarnerisa immikkoortut 
marluusut imarisaat allaaserineqarput. Imm. 1-ip qulequta-
raa ”Sulisut sinniisaasa akisussaaffii pisussaaffiilu”, imm. 2 
(ingerlaqqiffiusoq) qulequtaqarluni ”Sulisoqarnermi inatsisit 
isumaqatigiinngissutinillu aaqqiiniartarneq”. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Taamattaaq immikkoortortaqarfinni siulersuisut attaveqar-
fiillu pikkorissarnerisa imarisaat allaaserineqarput. 

SIK-p Inuusuttaasa pikkorissartarnerisa imarisaannik paasissu-
tissaq aamma ilanngunneqartussaavoq. 

 

 

 

 

 

 

Kursus-side på hjemmesiden 
SIK’s hjemmeside har fået en fast side om fagforbundets 
kursusvirksomhed. Siden hedder (som forventeligt!) ”Kur-
ser”.  

Der er en kursuskalender for hele 2019, der angiver emner, 
tidspunkter og steder for de ti kurser, der er på program-
met. Desuden er der oplyst, at 2 kurser for SIP-bestyrelser 
og 1 kursus for kontaktpersoner endnu er uden dato og 
stedangivelse. 

Kontaktoplysning findes på sidens venstre kolonne, så folk 
ved, hvem de kan tale med om kursernes indhold og om de 
praktiske ting omkring det at deltage i et SIK-kursus. 

Endelig er der på siden nærmere beskrivelser af indholdet i 
de to tillidsrepræsentant-kurser, Imm. 1 og Imm. 2. Det  
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første har hovedtemaet ”Tillidsrepræsentanternes ansvar og 
pligter”, mens det andet (fortsættelseskurset) har hovedte-
maet ”Personalejura og konflikthåndtering”. Der er også en 
indholdsbeskrivelse af kurser for lokalafdelingsbestyrelser og 
kontaktpersoner. 

En nærmere beskrivelse af kurserne for SIK Ungdom meldes 
også at være på vej. 
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Nakkutilliisoqarfiup ataatsimiinnera 
SIK-p Nakkutilliisoqarfiata ataatsimiinnerani ulloq 11. aprii-
li 2019 Sisimiuni kulturip illorsuani Taseralimmi pisumi ”su-
lisartoqarnerup anersaava atuuppoq”, soorlumi siulittaa-
sup Jess G. Berthelsenip ataatsimiinnermik naggasiinermini 
taama oqaatigigaa. Tassami ataatsimiinneq ammasumik, 
inuppalaartumik ilasseraartumillu ingerlanneqarpoq. 

Aammami SIK-mi nakkutilliisoqarfiup ataatsimiinneri taa-
maattussaapput! Nakkutilliisoqarfiummi nakkutigisassaraa 
kattuffimmi ataatsimeersuarnermi aalajangikkat ataatsi- 
meersuarnerit akornanni ukiuni sisamani malinneqarnersut 
piviusunngortinneqartarnersullu. Taamaassappallu ammasu-
mik ingerlatsinissaq pisariaqarpoq. Taavalu ineriartuutaasu-
mik sulisoqassappat inuppalaartumik ilasseraartumillu pis-
suseqarnissaq qiimmassaataanngitsoornavianngilaq. 

Taamatut ukiumoortumik ataatsimiinnermi oqallinnerit ilaa-
tigut tunngaveqartarput siulersuisuunerit saqqummiussaan-
nik (soorlu siulersuisuunerit nalunaarutaannik) ilaatigullu 
immikkoortortaqarfiit siunnersuutaannik. Aammalu SIK-p 
ukiumoortumik naatsorsuutai ilisimatitsissutitut saqqummi-
unneqartarput. 

Kattuffiup malittarisassai naapertorlugit ukiumoortumik 
naatsorsuutit siulersuisuunernit akuersissutigineqartartus-
saapput, kingornatigullu nakkutilliisoqarfimmi imaluunniit 
ataatsimeersuarnermi ilisimatitsissutigineqarlutik. 2018-
imut naatsorsuutit 1,1 mio. kr.-it missaannik sinneqartooru-
teqarput. Tamatuma ersersippaa kattuffiup aningaasaqar-
nera isumannanngitsoq. Taamalu naatsorsuutit aallartitat 
najuuttut 23-usut akornannit immikkut oqaaseqarfigineqan-
ngillat. 

Sammisassat assigiinngitsut pingasut immikkoortortaqarfiit 
kissaateqarnerisigut oqaluuserisassanut ilanngunneqarsi-
mapput: 1) Royal Greenlandip aalisakkeriviini ukioq kaajal-
lallugu sulisoqarsinnaalernissaa, 2) peruluutaasumik nap-
parsimasoqartillugu qanigisat ingiaqataanissaannut isuma-
ginninnermut aningaasaateqarfiit akiliussinissamut periar-
fissaat, aamma 3) immikkoortortaqarfinni siulersuisut pikko-
rissarnissaminnik pisariaqartitsinerat. 

1-imut tunngatillugu isumaqatigiissutigineqarpoq Royal 
Greenlandip aalisakkeriviini ukioq kaajallallugu sulisoqarsin-
naanera kattuffiup tamarmi – imaappoq immikkoortortaqar-
fiit siulersuisuunerillu – sunniuteqarfiginiassagaat soorlu nu-
nap immikkoortuini aalajangiisartunut borgmesterinullu ki-
migiiserlutik. 

Tassami ukiortorlu sulisartunik angerlartitsisaqattaalertar-
neq tunisassiat qanoq atorneqarnissaannik qanorlu sulia-
reqqinneqartarnissaannik pilersaarusiornermik (imaluunniit 
pilersaarusiunnginnermik) tunngaveqarpoq. Ilisimatitsissu-
tigineqarpoq siunertaq tamanna anguniarlugu kattuffiup 
suliffeqarfiullu suleqatigiinnissaannik Royal Greenland isu-
maqatigiissuteqarfigineqareersimasoq. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
2-mut tunngatillugu inerniliineq imaappoq napparsimasumut 
qanigisaasut arlallit ataatsikkut ingiaqataanissaannut akiliun-
neqartassappata isumaginninnermut aningaasaateqarfiit 
imaarukkiartupallassasut.  

Taamaattumik periarfissatut allatut taaneqarpoq ilaqutaasut 
paarlakaallutik napparsimasumik najuiartornissaminnut akili-
unneqartarnissaat. 

3-mut tunngatillugu oqaatigineqarpoq immikkoortortaqarfinni 
siulersuisut siornatigut pikkorissartinneqarnerat assut iluaqu-
taasimasoq immikkoortortaqarfiit ulluinnarni sulinerannut. 
Taamaattumik kissaatiginartinneqarpoq siulersuisunik pikko-
rissaanerit Qaammarsaanermut Ilinniartitaanermullu Aningaa-
saateqarfiup pikkorissartitsisarnerinut aalajangersimasunut 
ilanngunneqassasut. 

Inerniliinerli unaavoq sulisut sinniisaannik pikkorissaanerit Im-
mikkoortoq 1 aamma Immikkoortoq 2 aalajangersimasumik 
ingerlatatut pingaarnerutinneqassasut, tassami aamma ani-
ngaasat killeqarmata. Pisariaqartitsisoqarnerali naapertorlugu 
siulersuisunik pikkorissaasoqarsinnaavoq, immaqa ukiumut 
marlussoriarluni. 

Nalunaarusiaq annertooq ataatsimiinnissaq sioqqullugu nassi-
unneqarsimasoq SIK-p siulersuisuunerisa saqqummiussaannik 
imaqarpoq. Nalunaarusiaq eqikkarlugu siulittaasup ataatsimi-
innermi oqalugiaatigaa. Nalunaarusiap naggasiutaa tassaavoq 
inuiaqatigiinni oqallisissiaq. Nunatsinni innuttaasut ikiliartuin-
nassanngikkutta qanoq iliussaagut? Nunatta siamasissumik 
inoqarfiunissaa kissaatigaarput? Taakku tassaapput apeqqu-
terujussuit oqallisissiami qaqinneqartut, oqallisissiarlu taanna 
SIK-p nittartagaani atuarneqarsinnaavoq. 

Nakkutilliisoqarfiup 2019-imi ataatsimiinneranit imaqarniliaq 
immikkoortortaqarfinnut nassiunneqarsimavoq, sulisut sinnii-
saasa piumagunik atuarsinnaallugu. 
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Repræsentantskabsmødet 
Mødet i SIK’s repræsentantskab den 11. april 2019 på kul-
turhuset Taseralik i Sisimiut foregik ”i arbejderbevægel-
sens ånd”, som formand Jess G. Berthelsen udtrykte det i 
sin afslutning af mødet. Der var nemlig åbenhed, menne-
skelighed og kammeratlig omgangstone.  

Sådan skal et repræsentantskabsmøde i SIK da gerne være! 
Repræsentantskabets rolle er nemlig at føre tilsyn med, at 
de overordnede beslutninger i fagforbundets kongres bliver 
fulgt og realiseret i de fire år mellem kongresserne. Her er 
gensidig åbenhed en vigtig forudsætning. Og kammeratlig 
omgangstone skal opmuntre til konstruktivt arbejde og til at 
få arbejdet i gode omdrejninger. 

Drøftelser i dette årlige møde sker dels på oplæg fra hoved-
bestyrelsen (bl. a. i form af bestyrelsens beretning) og dels 
på forslag fra lokalafdelingerne. Og SIK’s årsregnskab bliver 
fremlagt til orientering.  

Ifølge fagforbundets vedtægter skal årsregnskaberne god-
kendes af hovedbestyrelsen, og efterfølgende forelægges til 
orientering for repræsentantskabet eller kongressen. Regn-
skabet for 2018 viste et overskud på godt 1,1 mio. kr. Det in-
dikerer, at forbundets økonomi er solid. Og regnskabet gav 
således ingen anledning til kommentarer blandt de 23 tilste-
deværende delegerede. 

Der var tre emner, der var blevet sat på dagsordenen efter 
forslag fra lokalafdelinger: 1) Ønsket om helårs beskæftigel-
se i Royal Greenlands fiskefabrikker, 2) socialfondenes mu-
ligheder for at betale for pårørendes ledsagerejser ved alvor-
lig sygdom, og 3) lokalafdelingsbestyrelsernes behov for kur-
ser. 

Hvad angår (1) ønsket om helårs beskæftigelse i Royal 
Greenlands fiskefabrikker, er der enighed om, at det er no-
get, som fagforbundet – både på lokalt og centralt plan – 
skal presse på ved lobbyarbejde i forhold til bl. a. de regio-
nale beslutningstagere og borgmestrene.  

Den evigt tilbagevendende hjemsendelse af fabriksarbej- 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

derne i vintermånederne hænger jo sammen med planlæg-
ning (eller manglen heraf) på udnyttelse af råvarebeholdnin-
ger og med forædlingsgraden i produktionen. Det blev oplyst, 
at der allerede er truffet en samarbejdsaftale med Royal 
Greenland om fælles indsats for at komme problemet til livs. 

Hvad angår (2) socialfondenes muligheder for at betale for på-
rørendes ledsagerejser ved alvorlig sygdom, blev konklusio-
nen den, at såfremt flere familiemedlemmer bevilges ledsage-
rejser samtidigt, vil fondene hurtigt blive drænet for nødven-
dig beholdning.  

Derfor skal der ses nærmere på en hensigtsmæssig løsning, 
eventuelt ved at familiemedlemmer skiftes om at være hos 
den syge. 

Hvad angår (3) lokalafdelingsbestyrelsernes behov for kurser, 
blev der konstateret, at de enkelte kurser, bestyrelserne har 
haft tidligere, har vist sig at været meget nyttige i det lokale 
arbejde. Derfor var der et ønske om, at disse kurser blev en 
fast del af kursusudbuddet fra Oplysnings- og Uddannelses-
fonden. 

Men konklusionen blev, at tillidsrepræsentant-kurserne, del 1 
og del 2, skal prioriteres som det faste udbud, da det også er 
et økonomisk spørgsmål. Men efter behov kan der udbydes 
bestyrelseskurser, måske et par gange om året. 

Oplæggene fra SIK’s hovedbestyrelse er indeholdt i den om-
fattende beretning, der er blevet sendt ud før repræsentant-
skabsmødet. Beretningen blev fremlagt på mødet i en kompri-
meret udgave af forbundsformanden. Efterskriften i beretnin-
gen er et oplæg til debat i samfundet. Hvad skal vi gøre for 
ikke at blive færre og færre indbyggere her i landet? Ønsker vi 
at Grønland bliver beboet spredt? Det er et par af de store 
spørgsmål i debatoplægget, som nu er publiceret i SIK’s hjem-
meside. 

Referatet af repræsentantskabsmødet 2019 er blevet sendt ud 
til lokalafdelingerne, så interesserede tillidsfolk kan få indblik i 
det. 
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”SIK pillugu minutsit tallimat” 
Video ilisarititsissut naatsuliaq taama taaguuteqarniarpoq. 
Taannalu internettimut inissinneqassamaarpoq kattuffiup 
Facebookia nittartagaalu www.sik.gl atorlugit isiginnaarne-
qarsinnaanngorlugu. 

Kattuffiup ukiut 63-inngulersut matuma siorna pilersinne-
qarsimasup oqaluttuassartaa minutsit tallimat atorlugit vi-
deokkut oqaluttuariniarneqarpoq.  

Kattuffik 1956-imi pilersinneqarmat Kalaallit Nunaanni suli-
nikkut inuuniarnikkullu pissutsit allarluinnaat atuupput. 

Sulisartut peqatigiiffii sinerissami pilersinneqarsimasut arlal-
lit tunuliaqutaralugit kattuffik 1956-imi pilersinneqarpoq 
taallugu GAS, tassa Grønlands Arbejder Sammenslutning – 
taannalu ateraa 1978-imi SIK-mik, Sulinermik Inuussutis-  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

sarsiuteqartut Kattuffiannik, ateqalernissami tungaanut. 1956-
imi pilersinneqarnerminiit kattuffik Kalaallit Nunaanni inuiaqa-
tigiit ineriartortinneqarneranni nukittuumik akuuleriartorpoq. 
SIK isumaqatiginiartakkatut illua’tungeralugu arlalitsigut inui-
aqatigiinni malunnaatilinnik iluarsaaqqittoqarpoq. 

Oqariartuutiginiarneqarpoq SIK-p sulisartut kattuffiattut nukit-
tuumik ingerlanissaa pisariaqartuartoq – tassami suli sulissu-
tigisassarpassuaqarmat iluarsiniagassallu nutaat takkussortu-
armata sulisartut qanimut suleqatigalugit iluarsineqartariaqar-
tut. 

Video juunip ingerlanerani naammasserusunneqartoq marlun-
ngorlugu suliariniarneqarpoq: Aappaa kalaallisut oqaasertalik, 
aappaa qallunaatut oqaasertalik tuluttut allagartalersugaq. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

”5 minutter om SIK” 
Det kommer en kort præsentationsvideo til at hedde. Den 
vil blive lagt ud på nettet til fremvisning via Facebook-si-
den og hjemmesiden www.sik.gl. 

Videoen vil forsøge at fortælle fagforbundets snart 63-årige 
historie i løbet af de 5 minutter.  

Da fagforbundet blev etableret i 1956, gjaldt der helt andre 
forhold i Grønland på arbejde og hvad angår livsvilkår for ar-
bejderne.  

Med deltagelse af en række arbejderforeninger, der allerede 
var blevet dannet på kysten, blev Grønlands Arbejder Sam-
menslutning, GAS, etableret i 1956 – og GAS var navnet ind-
til forbundet fik et grønlandsk navn i 1978 med forbogsta- 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

verne SIK. Siden 1956 udviklede fagforbundet sig til en stærk 
og aktiv medspiller i opbygningen af det grønlandske samfund. 
Med SIK som forhandlingspart er en række skelsættende refor-
mer blevet gennemført i samfundssystemet. 

Konklusionen – og budskabet – her er, at det er af afgørende 
vigtighed, at SIK forbliver et stærkt fagforbund – for der er 
mange udfordringer i samfundet, der trænger sig hele tiden 
på, og skal løses i tæt samarbejde med arbejderne. 

Videoen, som ventes blive færdigproduceret i løbet af juni, vil 
være på to sprogversioner: En med grønlandsk tale. En anden 
med dansk tale og engelske undertekster. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

SIK er på Facebook 
I forbindelse med arbejdernes internationale kampdag den 
1. maj lancerede SIK sin Facebook-side. 

Facebook-siden er blevet meget godt modtaget. Den fik 
over 500 likes den første uge og næsten 500 den anden uge. 
En professionel på området er begejstret over tallene. Og 
påfaldende mange indmeldelser af nye medlemmer til SIK i 
den seneste tid kan måske henføres til, at fagforbundet nu 
benytter sig af det sociale medie i kontakten med folk. 

Som et af de sociale medier indgår Facebook således nu i en 
flerstrenget digital kommunikationsstrategi, hvor websitet 
www.sik.gl primært er organisationens officielle organ og fa-
ste informationslager, mens Facebook siden primært tager 
sig af funktionen som et interaktivt forum i forhold til be-
folkningen der fremmer medlemsplejen og -hvervningen. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Facebook-siden skal sammen med SIK's hjemmeside være med 
til at fremme tanken om, at medlemskab af SIK fortsat har en 
stor appel og aktualitet for den brede befolkning i nutidens 
samfund, både for den unge og den ældre del. 

Det sammenhold og den solidaritet, hvor fagbevægelsen har 
sine kerneværdier, skal promoveres gennem det sociale me-
die.  

Det skal ske ved at eksponere SIK's og dets afdelingers aktivite-
ter og ønsker i form af (dog ikke begrænset til) medlemsmøder 
og -arrangementer (herunder 1. maj-traditionen og motive-
rende sammenkomster med fokus på familie og potentielle 
medlemmer), tillidsrepræsentanters vigtige rolle på arbejds-
pladserne og det daglige arbejde i lokalafdelingernes kontorer. 
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SIK Facebookeqalerpoq 
Sulisartut ulluat maajip aallaqqaataa nalerorlugu SIK-p Fa-
cebookimi quppernertaava ammarneqarpoq. 

Facebookimi qupperneq nutaaq ilassilluarneqartorujussuu-
voq. Sapaatip-akunnerani siullermi likesit 500-nit amerlane-
rupput, sapaatip-akunnerani tullermi aamma 500-ngajaallu-
tik. Tamakkuninnga immikkut ilisimasaqartup likesit taama 
amerlatiginerat ajasoorutiginerarpaa. Kingullertigullu SIK-
mut ilaasortanngorniartut nutaat maluginiarnartumik amer-
lammata isumaqarnarpoq kattuffiup inoqatinut attaveqaam-
mik taassuminnga atuilernera immaqa pissutaaqataasimas-
sasoq. 

Facebook SIK-p digitalimik attaveqaataanut arlariinnut taa-
maalilluni ilaalerpoq. Nittartagaq www.sik.gl kattuffiup pi-
sortatigoortumik paasissutissiisarfigaa paasissutissanik ta-
malaanik aalajangersimasumik aallerfigineqarsinnaasoq. Fa-
cebookilu ”inoqatinut attaveqaatitut” atuutissaaq (oqaasile-
risut ”sociale medier” taama kalaallisut taammatigit), ilaa- 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

sortanut attaveqarnermut oqilisaataasussaq ilaasortassarsior-
nermullu iluaqutaasussaq. SIK-mut ilaasortaanerup inuusuttut 
utoqqaallu akornanni suli aamma ullutsinni iluatinnaateqarlu-
arneranik atorfissaqarneranillu paasinninnermut Facebook 
aamma SIK-p nittartagaa peqatigiillutik siuarsaaqataaniassap-
put. 

Sulisartut peqatigiinneranni naleqartitat, ataqatigiinneq nam-
maqatigiinnerlu, inoqatinut attaveqaatip Facebookip nittar-
saattassavai. 

Tamanna pissaaq SIK-p immikkoortortaqarfiisalu iliuuserisar-
tagaasa kissaatigisaasalu saqqumilaartinnerisigut – assersuuti-
galugit ilaasortanik ataatsimiisitsinerit sammisaqartitsinerillu 
(soorlu maajip aallaqqaataasiornerit aammalu ilaquttanut ilaa-
sortanngorusussinnaasunullu kajumissaataasumik katerisi-
maartitsinerit), sulisut sinniisaasa suliffinni pingaarutaat min-
nerunngitsumillu immikkoortortaqarfiit allaffiini sulineq. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


