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Rigsfælleskabet 
Jeg ønsker et stærkere og mere ligeværdigt 
samarbejde i rigsfællesskabet, det er det 
fundament vi skal bygge vores land på. For at sikre 
dette samarbejde, skal vi sørge for, at det bygger 
på gensidig respekt og sammenhold.  
 
Jeg vil arbejde for, at Grønland får mere ud af 
rigsfællesskabet. Det kræver et solidt nordatlantisk 
samarbejde, og ikke mindst et samarbejde mellem 
de to grønlandske folketingsmedlemmer – et 
samarbejde som i årevis ikke har eksisteret.  
 
Grønlandske virksomheder skal promoveres 
Jeg vil arbejde for, at det grønlandske erhvervsliv 
bliver inviteret med, når det officielle Danmark - 
ofte med medlemmer af Kongehuset i front - tager 
på erhvervsfremstød på interessante internationale 
markeder. Det vil kunne åbne nye markeder for 
vores produkter, og dermed styrke den samlede 
eksport til glæde for vores samlede økonomi.   

 

Beredskabsmæssigt engagement og militær 
uddannelse til Grønland 
Jeg mener, at forsvarsaftalen skal genforhandles, 
så vi her i Grønland kan få mere ud af den. Jeg vil 
arbejde for, at det danske forsvar opretter en 
lokalt forankret militær uddannelse, så vi kan 
tilbyde vores unge en alternativ uddannelsesvej. 
Jeg vil også undersøge, om vi kan få en større 
tilstedeværelse af danske skibe, så beredskabet 
kan forbedres. Det sker alt for ofte, at der er for 
lang udrykningstid og liv går dermed tabt. 
 
 
Uddannelse i Danmark 
Jeg vil arbejde for at man i det danske 
uddannelsessystem tager bedre hånd om at få 
informeret omkring Grønland og Færøerne. Den 
øjeblikkelige indsats er utrolig mangelfuld og 
derfor har alt for mange i Danmark et unuanceret 
billede af Grønland og vores fælles historie. Der 
skal derfor produceres em faktuel kampagne, der 
skal informere danskerne omkring forholdende 
heroppe og omkring de grønlændere, der bor i 
Danmark. 
 
Der skal arbejdes for at give bedre forhold til vores 
unge, der er på uddannelse i Danmark. Det er 
hårdt at være væk hjemmefra i længere perioder, 
og de studerende gør en kæmpe indsats for 
Grønlands fremtid. Jeg vil blandt andet arbejde 
for grønlandsk undervisning mens man er på studie 
i Danmark for både den studerende og dennes 
eventuelle familie. 
 
 
 

 

Jeg valgte at flytte til Grønland med min 
kæreste Mona, som kommer fra Paamiut og det 
har jeg ikke fortrudt. 

Politikken har fyldt meget i mit liv siden jeg 
flyttede herop, da jeg føler stærkt for at 
bidrage til det grønlandske samfund. Vi har et 
land som mange kan være misundelige på. Vi 
har verdens dejligste natur, og vi har et system, 
hvor vi alle kan være trygge. 

Jeg vil arbejde for, at vi alle fortsat kan nyde 
denne tryghed, for den kommer ikke af sig selv. 
Det kræver, at vi alle arbejder sammen. 

 


