Partii Naleraq er nu blivet etableret!
Partii Naleraq er nu etableret med henblik på at skabe forbedringer for fiskernes, fangernes,
arbejdernes, fåreholdernes og de private næringsdrivendes forhold. Ligesom partiet ønsker at skabe
forbedringer i livevilkårene for befolkningerne i de store byer på kysten, og vil arbejde for at skabe
arbejdspladser bl.a. gennem mere ensartet fordeling af bygge- og anlægssektorens aktiviteter over
hele kysten.
Partii Naleraq vil være beskytter at vort lands mindrebemidlede borgere.
Partii Naleraq tror på at befolkningerne i de mindre byer, bygderne og yderdistrikterne med bevarelse
af den grønlandske kultur, - som nogen ikke tror på længere, - er en styrke og rigdom for landets
befolkning.
Uddannelsesreformen skal gennemføres i alle landets byer uden at forbigå bygdebefolkningen, men
gennem medinddragelse af denne.
Vi kan ikke stiltiende blot acceptere de såkaldte økonomiske eksperters påstande om at vort land er en
underskudsforretning. Disse såkaldte eksperter skal ikke begrænse den grønlandske befolknings
muligheder for nytænkning.
Partii Naleraq skal virke med udgangspunkt i troen på at den grønlandske befolkning kan forsørge sig
selv.
Vore forfædre har som individer med fysisk og mental styrke tilpasset sig livet i dette vort land, og
har overladt landet til os kalaallit. Dette land er vort, overladt til os af vore forfædre, og derfor skal vi
forme udviklingen tilpasset for vort lands befolkning.
Partii Naleraq vil arbejde for at ændre den stadig større ulighed som skabes hos befolkningens daglige
livsførelse, og vi skal arbejde for forbedringer i befolkningens daglige livsførelse.
Partii Naleraq er startet for at forsvare de såkaldte mindre bemidlede medborgere i vort land, derfor er
lønmodtagernes livevilkår, enlige forældre, mænd og kvinder som har fået mere og mere vanskelige
vilkår, bl.a. på grund af stigende huslejepriser og stigende priser for fødevarer vores målgruppe, hvor
vi vil arbejde for forbedringer af disse forhold. Derfor vil Partii Naleraq bl.a. arbejde for reform af
den nuværende boligsikrings ordningen i landet.
Bl. a. den stadig stigende arbejdsløshed hos en del af befolkningen, med udflytning til Danmark som
følge skal ændres, og der skal igangsættes fælles initiativer for bekæmpelse af arbejdsløsheden,
hvilket er en af Partii Naleraq´s vigtige opgaver i den kommende tid.
Arbejdsløsheden i vort land er på sit højeste, og Partii Naleraq vil tage denne opgave som en
udfordring som der skal findes løsninger for. Det er nødvendigt at der igangsættes initiativer for
ledighedsbekæmpelse i et tæt samarbejde med kommunerne.

Partii Naleraq er startet på at skabe opmærksomhed omkring livevilkårene for befolkningen som bor i
bygder og yderdistrikter. Vi kan ikke længere acceptere at befolkningen bor i forfaldne og
sundhedsskadelige boliger, og derfor vil Partii Naleraq bruge kræfter for at der skabes flere
bevillinger til boligbyggeriet.
Bygdebefolkningen sakker meget kraftigt agterud i udviklingen, især når vi tænker på børnene, og
derfor vil Partii Naleraq tage det som sin arbejdsopgave at arbejde for at der bygges børneinstitutioner
i bygderne.
Man kan ikke længere komme uden om at der skal gennemføre særordninger for befolkningerne i
yderdistrikterne, hvor det er nødvendigt ændre på byggestoppet og igangsætte tidssvarende
boligbyggeri, - især i Avanersuaq og Østgrønland, ligesom livevilkårene må forbedres gennem
justeringer i fødevarepriserne disse steder.
Partii Naleraq vil arbejde for at der igangsættes en undersøgelse af prisdannelsen, hvor priserne er
endt over befolkningens betalingsevne. Aktieselskaberne som eges af befolkningen må tage et større
ansvar i landets udvikling. Arbejdspladser som drives i udlandet, og stillinger som er ført ud af landet
skal tilbageføres til vort land.
De stadig vanskeligere levevilkår for befolkningen i de større byer med bl.a. stigende husleje må
sættes under lup, idet det må være i alles interesse at familierne har trygge vilkår.
Partii Naleraq vil igangsætte initiativer med henblik på ændringer i Selvstyrets og kommunernes alt
for omkostningstunge administration i vort land. Målsætningerne ved oprettelse af storkommunerne
må nu realiseres gennem udstedelse af større kompetence til kommunerne, og overdrage
arbejdsopgaver som kan løses af kommunerne, vi har nemlig ikke råd til den meget omkostningstunge
administration som vi driver i dag.
Partii Naleraq er startet i arbejdet på at skabe bedre vilkår for fiskerne og fangerne i vort land, og dette
indebærer bl.a. at der skal ske en liberalisering af regelgrundlaget for fiskerne og fangerne. Fiskerne
og fangerne skal gennem deres fiskeri og fangst kunne forsørge sig selv, hvorfor rammerne skal
tilpasses.
Der skal skabes forbedringer for børnene, og vi kan ikke komme udenom reformer for vilkårene for
unge som ældre og førtidspensionisterne, og Partii Naleraq vil starte på initiativer indenfor dette
område.
Partii Naleraq har respekt for den grønlandske egenart, og den grønlandske befolknings udnyttelse af
vores levende og ikke levende ressourcer i vort land gennem vores selvbestemmelsesret, og Partii
Naleraq vil indenfor rammerne aktivt tage del i dette arbejde.
Vort grønlandske sprog som er det officielle sprog i vort land støttes fuldt ud af Partii Naleraq. Det må
være en selvfølgelighed at vort grønlandske sprog i stadig større grad benyttes som vort officielle
sprog. Og Partii Naleraq vil stå i spidsen for at vort sprog benyttes fuldt ud i vores uddannelsessystem.
Partii Naleraq vil aktivt deltage i arbejdet for vort lands selvstændighed. Der skal arbejdes aktivt for
vort lands selvstændighed med udgangspunkt i den grønlandske sjæl.
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