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PRESSEMEDDELELSE  
 

Nuuk, d. 17. maj 2016 
 

 

Medlem af NOAH’s urangruppe langtidsdemonstrerer foran det grønlandske 
Landsting 
 
Falke Thue Mikailsen, der er medlem af NOAH’s urangruppe, har siden fredag d. 13. maj demonstreret i 
døgndrift på Hans Egede Plads foran det grønlandske Landsting, Inatsisartut. Hensigten er at gøre 
opmærksom på nødvendigheden af at afholde en folkeafstemning om genindførelse af uranforbuddet. 
Forslag om dette bliver diskuteret i Inatsisartut d. 20. maj, hvoraf det ene vil gøre det muligt at standse det 
store Kuannersuit/Kvanefjeld-uranmineprojekt. Falke Thue Mikailsen, der var hovedkraften bag 
demonstrationerne i København i 2014 og 2015 mod uranudvinding i Grønland, har ikke tilladelse til at 
opslå telt, men tilbringer hele dagen i det fri og sover om natten under åben himmel på en bænk på 
pladsen. 
 
”Den grønlandske befolkning er gentagne gange blevet lovet en folkeafstemning om genindførelse af uran-
nultolerancen, men nu hvor der er en ansøgning om uranminedrift i Kuannersuit på vej, glemmer regeringen 
alt om de løfter, den har givet”, udtaler Falke Tue Mikailsen. ”Meningsmålinger har vist, at et stort flertal af 
befolkningen er utilfreds med manglen på borgerinddragelse i forbindelse med uranudvindingen [1]. Nu får 
vi den alligevel trukket ned over hovedet af et meget lille flertal i Inatsisartut. Jeg har tænkt mig at 
demonstrere her på Hans Egedes Plads indtil vi får den folkeafstemning, vi har krav på. Og jeg håber, at folk 
rundt omkring i Grønland også vil demonstrere”. 
 
”I NOAH bakker vi op om Falkes initiativ og ønsker at give ham al den støtte, vi kan”, udtaler Erik Jensen fra 
NOAH’s urangruppe. ”Hans holdning til uranminedrift og respekt for befolkningens demokratiske 
rettigheder deler vi også. Vi håber, at medlemmerne af Inatsisartut indser, at en folkeafstemning om 
uranforbuddet er den bedste løsning og den bør afholdes snarest muligt. Men den bør ledsages af neutrale 
oplysninger om uranminedriftens virkelige konsekvenser for befolkningens sundhed og miljøet, ikke den 
uranvenlige reklamekampagne, vi hidtil er blevet udsat for”.  
 
 
For nærmere oplysninger, kontakt: 
 
Falke Thue Mikailsen, tlf.: +45 27 12 11 65. Han er også på facebook, hvor der løbende er opdateringer om 
hans demonstration. 
  
Erik Jensen, tlf.: +299 27 63 37, e-mail: erik67jensen(at)icloud.com 
 
Noter: 
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[1] En meningsmåling foretaget af HS Analyse for ICC Greenland og WWF Verdensnaturfonden viser, at kun 
en ud af ti mener, at borgerinddragelsen er god, mens omkring 60 pct. vurderer den til at være ikke særlig 
god eller decideret dårlig, jf. http://www.wwf.dk/rss.cfm?uNewsID=10820  
 
 

 
 
Billede af Falke Thue Mikailsen  
 

 
 
Billede af Erik Nielsen og Falke Thue Mikailsen 
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