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Jeg er så klar til endnu en tørn på Borgen 
 
Jeg har nu i knap 2 år i det danske Folketing arbejdet som folkevalgt repræsentant for mit parti Inuit 
Ataqatigiit og den grønlandske befolkning. Det har været en fornøjelse, udfordrende og jeg er blevet en del 
erfaringer rigere. Gennem arbejdet har jeg fået større forståelse for hvor anstrengende det kan være at 
skulle forsvare og varetage Grønlands og befolkningens interesser og hvorfor det er utroligt vigtigt at skulle 
give sig fuldt ud og være 110 % til stede. Uanset om sagerne har drejet sig om Pituffik, grønlandsk 
sælfangst, livsvilkårene for de socialt udsatte grønlændere i Danmark, retsområdet i Grønland samt andre 
vitale sagsområder er det utroligt vigtigt at være klar og grundig forberedt. I forbindelse med folke-
tingsarbejdet er jeg desuden blevet en del erfaringer rigere i kunsten i at skabe politiske alliancer og 
samarbejdsrelationer med alle partier i Folketinget, også med dem fra blåt valgforbund. Den primære og 
vigtigste drivkraft har nemlig for mig været og vil fortsat være, hvad der gavner Grønland og den 
grønlandske befolkning bedst. 
 
Nu skal vi til valg den 18. juni og i den anledning vil jeg derfor melde, at jeg er klar til endnu en tørn på 
Borgen for bl.a. at følge op på nedennævnte sager som jeg har lagt mange kræfter i og sat tydeligt 
fingeraftryk på:  
 
Justits- og retsområdet 
I 2014 lykkedes det os blandt andet, at få afsat 20 mio. kr. ekstra til de grønlandske kredsretter og dermed 
kunne man gå i gang med at få nedbragt de enorme sagsbunker der var hobet op (ca. 8.000 sager). Det 
handler nemlig om borgernes retsstilling. 
Vi har endvidere gennem hele valgperioden haft fokus på kommunefogedernes arbejdsforhold, samt sikring 
af kommunefogeder i alle bygder. Dette har nu resulteret i en række forbedringer som gælder (1) højere 
lønninger, (2) en ny tilrettelagt kommunefogeduddannelse samt (3) bedre fysisk udrustning. Helt overordnet 
har disse tiltag betydet at det er blevet mere attraktivt, at blive kommunefoged hvilket er glædeligt. Men der 
er fortsat mangel på kommunefogeder enkelte steder rundt omkring, men udviklingen går den rigtige vej. 
 
Sælskind 
Grønlandske fangere skal igen kunne afsætte sælskind i EU og på andre markeder. I Grønland har vi altid 
fanget sæler på et bæredygtigt grundlag og denne kendsgerning har vi oplyst om i forhold til borgerne i 
Danmark og i EU, og ikke mindst i forhold til det politiske niveau. Noget tyder på at indsatsen er ved at bære 
frugt, men der skal fortsat informeres.  
 
Juridisk faderløse 
I 2014 fik vi en lov om de juridisk faderløse. Selvfølgelig har man ret til at få afklaret, hvem ens far er. Det 
manglede da bare. 
 
Grønlændere i Danmark 
Vi har arbejdet tæt sammen med de grønlandske huse for at skabe bedre forhold for alle grønlændere i 
Danmark. Dette har resulteret i at der nu langt om længe er afsat permanente midler til driften af 
grønlandske væresteder og andre midler til en særlig integrationsindsats for nytilflyttende grønlændere.  
 
Pituffik 
USA’s tilstedeværelse i Grønland skal selvfølgelig også give Grønland skatteindtægter, job og lærepladser. 
Ellers giver det jo ikke mening. Det vil Inuit Ataqatigiit fortsat arbejde for sker og vi vil forfølge sagen helt til 
dørs. 
 
Det vil jeg bl.a. arbejde for 
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Inuit Ataqatigiit går nu helt uafhængig af partierne i Danmark og som Grønlands frie stemme til valg for at 
fortsætte arbejdet. Det glæder jeg mig meget til og for at slås for alt der gavner Grønland og den 
grønlandske befolkning bedst. Dette arbejde vil tage udgangspunkt i nedennævnte målsætninger som jeg 
bl.a. agter at forfølge:  
 

• Arbejdet fortsætter: I Folketinget vil jeg fortsætte arbejdet med at fremme Grønlands interesser, 
bl.a. ved: 1) At sikre størst mulig grønlandsk indflydelse på Rigsfællesskabets arktiske politik, 2) At 
sikre en fornuftig implementeringsproces af Selvstyreaftalen, 3) At sikre reel medbestemmelse og 
lige vilkår samt ens standarder på opgaver varetaget af staten, 4) At fortsætte arbejdet for at 
forbedre livsvilkårene for grønlændere i Danmark, 5) At arbejde for at borgere i Danmark og 
folkevalgte i Danmark samt i EU får bedre kendskab til grønlandske forhold, samt 6) At sikre de 
bedste rammer for en sund og bæredygtig udvikling af Grønlands økonomi. 

• Udenrigs- og sikkerhedspolitikken: Inuit Ataqatigiit og jeg vil fortsat insistere på at Grønland sikres 
øget udenrigs- og sikkerhedspolitisk kompetence. Sagen om servicekontrakten på Pituffik/Thule-
basen samt sælskindssagen i EU har understreget dette med syvtommersøm. Vi ser samtidig en 
udvikling hvor Danmark integreres mere og mere i EU og at flere og flere kompetencer flyttes til 
Bruxelles, mens Grønland fortsat står udenfor EU. Alt dette betyder at mange grønlandske borgeres 
hverdag fortsat bestemmes af EU-lovgivning, folketingslove samt internationale aftaler i øvrigt. Netop 
derfor skal Grønland sikres en langt større udenrigs- og sikkerhedspolitisk kompetence end det er 
tilfældet i dag. Inuit Ataqatigiit vil derfor blandt andet arbejde for 1) Fælles beslutningskompetence 
og reel medinddragelse i rigets generelle udenrigs- og sikkerhedspolitik, 2) At Grønland og det 
grønlandske folk sikres en plads i det internationale samarbejde som en ligeværdig partner, 3) At 
Grønland og Færøerne får en selvstændig stemme i den internationale hvalfangst-kommission, IWC 
og i Washington-konventionen (CITES), 4) At Grønland sikres medlemskab af internationale 
organisationer som WTO (Verdenshandelsorganisationen) og IMO (Internationalt maritimt 
samarbejde), samt  at der arbejdes for 5) Afskaffelse af handelsbarrierer for grønlandske produkter 
og tilvejebringelse af nye afsætningsmuligheder for disse, eksempelvis sælskind. 

• Selvstændighed: Inuit Ataqatigiit arbejder for et økonomisk og politisk selvstændigt Grønland og 
det agter vi skal fremstå synligt i det daglige arbejde i Folketinget. Selvstyreaftalen sikrer Grønlands 
ret til at påbegynde det forfatningsmæssige arbejde og dermed også udarbejdelsen af en grønlandsk 
Grundlov, og selve Selvstyreloven er rammen for udviklingen af Grønland mod økonomisk og politisk 
selvstændighed. Retten til selvstændighed er som beskrevet i Selvstyreloven udelukkende et 
anliggende for det grønlandske folk uden indblanding udefra. I det danske Folketing er der imidlertid 
fortsat behov for at informere om dette klart og tydeligt og det agter jeg fortsat at kaste mig ud i. 

 
Stem på Inuit Ataqatigiit den 18. juni 2015 - Stem på Grønlands frie stemme. 
 
Johan Lund Olsen 
Folketingskandidat, IA 

 
 

 


