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DET	NYE	SIUMUT		 
 

STEM PÅ FREMTIDEN – IKKE PÅ FORTIDEN 
 
Kære Grønland. 

 

Jeg stiller op til Folketingsvalget d. 18. juni for SIUMUT. 

 

Det gør jeg, fordi tiden er kommet til at vise, at der er kræfter i SIUMUT, der vil forandring.  

 

Med valget af Kim Kielsen som formand for Naalakkersuisut, viste de grønlandske vælgere tydeligt, hvad vej 

de ønsker både SIUMUT og Grønland skal gå i fremtiden. Den vej vil jeg følge. Vi i Siumut er stolte af de 

mange positive resultater, vores parti har skabt. Men der har også været sider af Siumut, som vi er mange i 

partiet, der gerne havde været foruden. Derfor er der brug for en kandidat, der kan give de mange gode 

borgere, der ønsker at stemme på SIUMUT et helt nyt sted at sætte deres kryds – uden at svigte sig selv 

eller deres egen historie. Jeg vil være deres kandidat. Jeg vil være det nye SIUMUT.  

 

Jeg vil være din garanti for, at du får en kandidat uden en plettet fortid. En kandidat, der støtter alt det i 

Grønland, der er nyt, sundt og pålidelig. Jeg kommer fra sportens verden i Grønland. Og fra foreningslivet og 

kulturlivets frivillige sammenslutninger. Jeg vil gå ind i valget for at støtte det moderne, sunde og stolte 

Grønland i det danske folketing. Jeg vil skabe sammenhold og fremdrift i samarbejdet med Danmark – ikke 

splid. Jeg vil kæmpe for, at Grønland får en aftale med Danmark, så vi kan repræsentere os selv i den nye 

globale verden. Men jeg vil fortsætte samarbejdet i rigsfællesskabet. Jeg vil kæmpe for at Grønland i 

fremtiden kommer til OL under vores eget flag. Men jeg vil gøre det sammen med Danmark. 

 

For mig er grønlandsk selvstændighed ikke bare et slagord, jeg råber ud i den tomme luft. For mig er 

grønlandsk selvstændighed en praktisk fornyelse af Grønlands muligheder i verden, så vi fremover selv 

forhandler, der hvor vi ønsker det, og selv indgår de aftaler, der angår vores land. For mig er grønlandsk 

selvstændighed opnået, den dag vi grønlændere ønsker det, føler os frie, økonomisk selvhjulpne og 

anerkendt som en international forhandler af egne vilkår. 

 

Det kan sagtens realiseres i et fortsat samarbejde med både Danmark, NATO og USA. Hvis viljen er der. Det 

er det nye SIUMUT. Vi behøver ikke råbe op om selvstændighed for at vide, hvad vej vi vil med vort land. Vi 

handler selv og tager selv ansvaret både for vores egne handlinger og vores eget lands fremtid. Vi vil 

samarbejde med udlandet i stedet for at modarbejde vores partnere. 

 

Vi er Siumuts fremtid – og din stemme kan garantere, at det også bliver Grønlands. 

 

Med venlig hilsen 

 



 

Erik Jensen 

Folketingskandidat på vegne af Siumut. 

  

STEM PÅ FREMTIDEN – STEM PÅ DET NYE SIUMUT. 

	
 
For yderligere oplysninger: 

 

Erik Jensen - Siumut 
+299 53 04 08 

erikj@greennet.gl 

 

 


