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Selvstændighed ja tak – men ikke lige nu 
Vi skal som folk, land og nation påtage os ansvaret og 
styringen, når det gælder Grønland. NEJ, jeg siger ikke vi 
skal være selvstændige lige nu – jeg mener vi skal være 
ansvarlige og være vores ansvar bevidst.  

Jo, jeg ønsker selvstændighed, hvem gør ikke det? Jeg 
ønsker, at vi i fremtiden har en selvstændig økonomi, og 
at vi kan klare os selv økonomisk – men jeg vil forblive i 
rigsfælleskabet, som i fremtiden skal være baseret på 
gensidigt respekt. Grønland har under sidste valgperiode 
gjort stor skade på rigsfællesskabet, ved hårde, umodne 
og urealistiske udmeldinger om selvstændighed uden at 
have en tydelig plan for hvordan det skulle kunne lade 
sig gøre. Jeg vil skabe et godt og solidt samarbejde, så vi 
bliver troværdige og ligeværdige samarbejdspartnere i 
rigsfællesskabet. Demokraterne er realister og ønsker et 
godt samarbejde globalt også med Danmark og 
Færøerne.  

Staten skal holdes i ørerne 
Grønland har været for eftergivende overfor Danmark, 
når vi har hjemtaget områder. For mig er det som om, at 
man har glemt at tjekke kvaliteten. Man har bare 
hjemtaget områder uden at tænke på kvaliteten og 
konsekvenserne heraf. Det har betydet forringelser for 
borgerne på forskellige områder – det må og skal aldrig 
ske igen.  

Danmark skal være sit ansvar bevidst. Den danske stat 
har stadigvæk ansvaret på flere områder og de har 
ansvaret for, at disse ikke bliver udsultet. Det bedste 
sted vi kan håndhæve dette er i Folketinget. 

 

 

Her vil jeg være med til at holde de ansvarlige 
ministre til ilden – det mener jeg ikke de tidligere 
folketingsmedlemmer har været gode nok til. Jeg vil 
kæmpe for, at den danske stat sørger for fortsat at 
investere i og udvikle de områder, som staten har 
ansvaret for – på denne måde vil områderne være 
klar til at blive hjemtaget når tiden er inde og vi 
beslutter os for dette.   

Stærkere samarbejde og forståelse for 
rigsfællesskabet 
Vi i Grønland ved meget om Danmark, men den 
anden vej mangler der viden. Det kan ikke være 
rigtigt, at vi gang på gang bliver spurgt om vi sejler i 
kajak og bor i tørvehuse. Vi ved jo godt, at man i 
Danmark kører på motorveje, er miljøbevidste og bor 
i parcelhuse og boligblokke. Jeg vil arbejde for, at 
danskerne får forståelse for, hvad rigsfællesskabet 
indebærer. Det skal ske gennem oplysning - jeg tror 
på, at reel oplysning vil højne danskernes forståelse 
for os, vores levevis og at dette automatisk vil 
medføre, at vi i højere grad vil blive mødt med 
respekt. Det er yderst påtrængt i den offentlige 
danske debat. Reel oplysning er der ligeledes behov 
for i de danske folkeskoler og ungdomsuddannelser – 
her vil det være en øjenåbner for mange unge 
danskere, at vi unge grønlændere på mange måder 
er ligesom dem.   
 
Der er brug for en investeringsfond 
Jeg vil arbejde for, at der bliver etableret en 
investeringsfond for Grønland med indskud fra den 
danske stat og danske pensionskasser. Formålet er at 
bidrage til at skabe udvikling i Grønland indenfor 
innovation, klima, energi, turisme, fiskeri, landbrug 

og råstofudvikling. 

Jeg er enormt glad for at bo i Grønland – og 
det mener jeg faktisk, at alle burde være. 
Vi har masser af muligheder, som med rette 
gør folk fra andre steder en smule 
misundelige. Vi kan tage en uddannelse i 
Grønland og Danmark uden at skulle betale 
for andet end vores bøger – vi får endda 
penge for at studere.  

Jeg vil i Folketinget for at få indflydelse – 

jeg ønsker, at de grønlandske 

folketingsmedlemmer skal være synlige og 

tilgængelige. Vi skal søge indflydelse på alt, 

hvad der omhandler Grønland – og vi skal 

være på forkant med forskellige sager, før 

det går galt. 

 


