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Lokalny parlament Grenlandii postanowił znieść obowiązujący od wielu

dziesięcioleci zakaz eksploatacji olbrzymich i różnorodnych bogactw

mineralnych tej należącej do Danii wyspy. Grenlandia posiada m.in. złoża uranu i

innych rzadkich pierwiastków.

Grenlandia  (Fot. za Wikimedia Commons)

Na eksploatację złóż rzadkich minerałów ostrzą już sobie zęby inwestorzy od Australii

do Chin. Są one niezbędne do produkcji wielu urządzeń i elektroniki od turbin

wiatrowych, poprzez , do samochodów hybrydowych.

Wraz z topnieniem pokrywy lodowej coraz większe połacie terytorium Grenlandii są

dostępne dla przemysłu wydobywczego. Ponadto otwarcie nowych szlaków

żeglugowych w rejonie Arktyki sprawia, że Grenlandia wyszła z wiekowej izolacji.
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- Nie możemy żyć ze stale wzrastającym  i coraz wyższymi kosztami

utrzymania, ponieważ nasza gospodarka jest w stanie zastoju. Musimy skończyć z

polityką "zero tolerancji" dla uranu - powiedział premier prowincjonalnego rządu

Grenlandii Aleqa Hammond podczas debaty w parlamencie. Plany rządu zyskały

aprobatę większością 15 głosów.

Eksploatacja złóż zagrozi środowisku naturalnemu Arktyki?

Władze podały, że brytyjska firma London Mining otrzymała już pierwszą dużą

koncesję na wydobycie rudy żelaza na terenie Grenlandii. Przy wydobyciu surowca

mają być zatrudnieni mieszkańcy wyspy.

Plany eksploatacji złóż uranu skrytykowały już organizacje ekologiczne, które

ostrzegły, że może to zagrozić środowisku naturalnemu Arktyki.

Analitycy podkreślają, że problem ten może doprowadzić do konfliktu z Danią, która

wciąż odpowiada za sprawy bezpieczeństwa i obrony Grenlandii. Prawdopodobnie

wydobywanie uranu wymagałoby zgody parlamentu w Kopenhadze.

W przyszłości pełna autonomia i ogłoszenie niepodległości

Ludność Grenlandii liczy zaledwie 57 tys. osób i składa się głównie z członków

eskimoskiego plemienia Inuitów. Grenlandia, będącą największą wyspą na świecie,

uzyskała prawa do samorządu w 2009 r. Większość miejscowych polityków deklaruje

dążenie do pełnej autonomii, a w przyszłości nie wykluczają ogłoszenia

niepodległości.

Dochody z eksploatacji bogactw naturalnych pozwoliłyby Grenlandii jeszcze bardziej

uniezależnić się od Danii.
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najnowsze popularne

baby1  6 miesięcy temu Oceniono 19 razy 15  

Odpowiedz

pogodny100  6 miesięcy temu Oceniono 7 razy 5 

Odpowiedz

supertlumacz  6 miesięcy temu Oceniono 9 razy 5 

Odpowiedz

hare-hare  6 miesięcy temu Oceniono 15 razy 5 

Odpowiedz

jam-jam2  6 miesięcy temu Oceniono 15 razy 3 

Danię stać na utrzymanie tej garstki mieszkańców Grenlandii. Raczej paru z nich zwietrzyło niezłe
pieniądze i w tym problem.
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Pokaż odpowiedzi (1)  Odpowiedz

aghrra  6 miesięcy temu Oceniono 23 razy 1 

Pokaż odpowiedzi (1)  Odpowiedz

zenek_z_puszczy  6 miesięcy temu Oceniono 3 razy 1 

Pokaż odpowiedzi (1)  Odpowiedz

2560a  6 miesięcy temu 0 

Odpowiedz

hans_close  6 miesięcy temu Oceniono 15 razy -1 

Pokaż odpowiedzi (2)  Odpowiedz

właśnie takim postępowaniem, eksploatują co się da, zostawcie do cholery chociaż te małe kawałki
z dala od tego wszystkiego, jeśli tak bardzo chcą to niech przyjeżdżają tutaj ja się z nimi zamienię,
męczy mnie już ten pęd , to wszystko dookoła,.Człowiek to największy pasożyt Ziemi!!!

A ekopopaprańcy szykują się już do protestów i blokad

duzy blad (merytoryczny) w pierwszym zdaniu. ale nie bede Wam ulatwial korekty...
pzdr

Inwestorzy już ostrzą zęby
-------inwestorzy maja raczej uzebienie zadbane. nie wiem jakie uzebienie posiada autor niusa.
"... ostrzą już sobie zęby inwestorzy od Australii do Chin..." a co z innymi uzebieniami? od Australii
do Chin to raczej nie tak daleko .

Piszę poniższe zupełnie serio...

My Polacy jesteśmy wypieraniu z kraju przez rożne przybłędy spod Odessy i prymitywną dzicz
kato-bolszewicką, wiec moglibyśmy rozpocząć emigrację na Grenlandię. Bardzo łatwo zdominować
tak rachityczną populację rdzennych mieszkańców na wyspie. Zasoby naturalne w przeliczeniu na
głowę mieszkańca dadzą w końcu dobrobyt porównywalny z Emiratami Arabskimi.

Gdyby udało się wprowadzić zakaz osiedlania się na wyspie kolorowych, przybłędów spod Odessy, i
prymitywów kato-bolszewickich można by zbudować od podstaw bogate, jednorodne kulturowo i
genetycznie, ultranowoczesne państwo. Wzór dla reszt Europy.
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