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Inatsimmik tunngaviusussamik 
sulineq pillugu aviisi paasissutissiisoq

Infoavis om forfatningsarbejdet
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inatsisissaanik 
tunngaviusussamik 
isumalioqatigiissitat 
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Namminiilivinnissamik, suut piuma
saqaataassaneranik pingaartumillu qa
qugu pissaneranik oqallinneq ukiorpas
suanngortuni isumaqatigiinngissutaasi
mapput Inatsisartuni, tusagassiuutini 
inuiaqatigiinnilu. Naalakkersuisut Inat
sit Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqa
tigiissitanik 2017imi pilersitsimmata 
assoralisimaartoqarsimavortaaq isu
malioqatigiissitap siulittaasorisimasaa 

Naalakkersuisullu suliassat suuneri qa
norlu ingerlanneqassanerat pillugit allo
rassaaqatigiinnginnerat pissutigalugu.

Inatsisartunut 2018imi qinersiso
qarmat aallaqqaataaneertutut nutaanik 
ilaasortanik toqqaasoqarpoq isumalio
qatigiissitallu suliassaat aaqqinneqar
lutik. Suliassaq marloqiusaajunnaarluni 
suliassaq erseqqeqqissaartunngortin
neqarpoq:

» Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isu
malioqatigiissitat Kalaallit Nunaata 
 inatsisissaa tunngaviusussaq missi
nger suusiussavaa, Kalaallit Nunaata ul
loq namminersulerfianiit atuutiler
tussanngorlugu. Inatsisip tunngaviusus
sap siunertaraa, Kalaallit Naalagaaf
fiannut namminersortumut, inatsisiti
gut tamat oqartussaaqataanerannut 
akuerisatut toqqammavigineqassa
soq«. Aallerfik: Inatsit Tunngaviusussaq 
pillugu Isumalioqatigiissitat suliassaan
nut nassuiaatit.

Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isu
malioqatigiissitani siulittaasoq Ineqi 
Skourup Kielsen, Siumut, inatsimmik 
tunngaviusussamik suliaqarnerup nam
miniilivinnissamik oqallinnermit immik
koortinneqarluinnartariaqarnera pil
lugu ersarissumik isumaqarpoq.

– Namminiilivinnissamik suliniuteqar
nermut Inatsit Tunngaviusussaq pillugu 

Ismalioqatigiissitat isummissanngillat. 
Taakku immikkoortinneqassapput. 
Namminiilivinnissaq pillugu politikerit 
oqallinniarlik, isumalioqatigiissitani Ka
laallit Nunaata inatsisissaanik tunnga
viusussamik suliaqarnerput uagut 
inger latissavarput, Ineqi Skourup Kiel
sen oqarpoq, miserratiginngilaali 
 Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isuma
lioqatigiissitamik pilersitsineq politik
kikkut aalajangiinerummat nunallu nam
miniilivinnissaanik kissaateqarnermut 
attuumassuteqarluni.

– Inatsimmik tunngaviusussamik su
lia qarneq pingaaruteqartorujussuuvoq 
kissaatigaarpullu innuttaasut piginne
qataanissaat. Isumalioqatigiissitani 
 ilaasortaasugut politikkikkut toqqagaa
galuarluta inatsimmik tunngaviusussa
mik suliaqarnerput politikkimut at
tuumassuteqannginnissaa sulissuti
gaarput, Ineqi Skourup Kielsen oqarpoq.

Tamat sinniisoqaqqissaanngillat
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isuma
lioqatigiissitat suliassaanni allassima
voq isumalioqatigiissitani ilaasortat 
arfineq marluussasut – Inatsisartunut 
qinersinermi kingullermi partiinit iserti
taqartunit tamanit sinniisoq ataaseq. 
 Ilaasortat Naalakkersuisunit toqqar
neqassapput arnat angutillu amerlaqa

tigiissinnissaat qulakkeerniarlugu. Taa
maaliortoqassaaq innuttaasut sapin
ngisamik siammasinnerpaamik sinnii
soqartinneqarnissaat qulakkeerniarlu
gu.

– Atassut Suleqatigiissitsisullu Inatsit 
Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqati-
giissitani peqataaniarnatik aalajanger-
put. Partiit taakku peqataatitaqanngip-
pata innuttaasut tamarmik qanoq sin-
nii soqartinneqassagamik?

– Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isu
malioqatigiissitat amerlanerpaanit sin
niiseqarsinnaaqqullugit partiit Inatsi
sartuni ilaasortaatitaqartut tamarmik 
isumalioqatigiissitani ilaasortassamik 
ataatsimik toqqaasinnaapput. Atassut 
Suleqatigiissitsisullu inatsimmik tun
ngaviusussamik suliaqarnermut peqa
taajumasimanngillat partiiminni angu
niakkanut akerliummat. Tamanna tusaa
tissatut tiguarput. Inatsit Tunngaviu
sussaq pillugu Isumalioqatigiissitami 
 inatsimmik tunngaviusumik innuttaasut 
sapinngisamik tamarmik piginneqataa
nissaat sulissutigissavarput. Tamanna 
oqaatigereernittut sulinitsinni sapin
ngisamik partiilersornata ingerlannias
savarput, Ineqi Skourup Kielsen nas
suiaavoq.

Pisinnaatitaaffiit 
qulakkeerneqassapput
Kisianni Kalaallit Nunaat sooq inatsim
mik tunngaviusumik inatsiseqassava 
suliluunniit namminiilivinneqanngippat? 
Ineqi Skourup Kielsen isumaqarpoq, Ka
laallit Nunaat namminersulivippat 
kisermaassilluni ingerlatsisoqalinngin
nissaanik inatsit tunngaviusoq qulak
keerinnissasoq.

– Nunani oqartussaaqataanermik 
 ingerlatsiviusuni nunap inatsisaanik 
tunngaviusumik innuttaasut isummer
tinneqarsimanerat nalinginnaavoq, taa

Inatsisip tunngaviusup inuiaat 
ataatsimuulersissavai
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– Kalaallit Nunaata inatsisissaa tunngaviusussaq atituumik assortoruminaatsumillu oqaasertaqartinneqarnissaa 
kissaatigaarput, Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissitani siulittaasoq Ineqi Skourup Kielsen oqarpoq.

– Vi har et ønske om, at Grønlands kommende grundlov skal have en dybde og ordlyd, som er svær at modsige og diskutere, 
siger Ineqi Skourup Kielsen, formand for Forfatningskommissionen.
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maaliornikkut inuit aalajangeeqataasin
naanerat qulakkeerneqarmat. Inatsit 
tunngaviusoq kisermaassilluni ingerlat
silinnginnissamik qulakkeerinnissaaq; 
kisermaassilluni ingerlatsilernissamut 
innuttaasut illersorneqassapput. Inat
sit tunngaviusoq taamaammat allan
ngorteriaannaassanngilaq. Periarfis
saqassaaq, pisariussaarli.

– Innuttaasut aalajangeeqataasinnaa
titaanerannik illersuinerup saniatigut 
nunap aggulunnginnissaanik inat sit 
tunngaviusoq illersuissaaq. Naala gaaf
fiup avataani pissaanernit nunalluunniit 
nammineq innuttaasuinit avinneqan
nginnissaa inatsisip tunngaviusup 
qulakkiissavaa. Assersuutigalugu USA
p Canadallu Kalaallit Nunaat avissan
ngilaat imaluunniit nunap immikkoortui, 
soorlu Avannaa, Tunu Kujataa luunniit 
nunap sinneranit avissaassanngilaq. 
Inat sisip tunngaviusup nuna ataatsi
moortissavaa, Ineqi Skourup Kielsen 
nassuiaavoq.

Sammisallu taakkuupput – Inatsit 
Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqati
giissitani ilaasortanit isumaqatigiissu
tigineqartoq.

– Sammisalli taakku saniatigut isuma
lioqatigiissitani massakkumut isum
mersimanngilagut, oqarpoq.

Missingiut siulleq 
tusarniarneqassaaq
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isuma
lioqatigiissitanit sammisat arlallit mi
sissorneqaleruttorput nunap inatsisis
saanut tunngaviusumut missingersuu
siornermi, taannalu ukiap ingerlanerani 
tusarniutigeqqaarneqassaaq. Suleqati
giissitat pingasut pilersinneqarsimasut 
sammivaat naalakkersuisaatsit, pisin
naatitaaffiit pisussaaffiillu kiisalu nu
na nut allanut sillimaniarnermullu tun
ngasut. Nunap siunissami qanoq aqun

neqarumaarneranik suli siunnersuute
qanngikkaluartoq Ineqi Skourup Kielsen 
ersarissumik isummersimavoq:

– Kalaallit Nunaat præsidenteqassa
nersoq allatulluunniit aaqqiisoqassa
nersoq Inatsit Tunngaviusussaq pillugu 
Isumalioqatigiissitanit isummerfigine
qarsimanngilaq. Kisianni inatsisartut 
tassaassapput innuttaasut sinniisui, qi
nerneqarsimasullu akuttuallaanngitsu
mik taarserneqartassapput. Qinikkat 
sulinerat innuttaasunit nalilersorneqar
sinnaajuassapput, qinersinerullu iner
nera tunngavigalugu naalakkersuisut 
toqqarneqartassallutik, oqarpoq.

Kikkulli qinersisinnaatitaanissaat, 
taa malu innuttaassuseqassanerat oqal
linnermi assortuussutaasartoq inatsim
mi tunngaviusumi aalajangersartaria
qanngitsoq Ineqi Skourup Kielsen isu
maqarpoq.

– Innuttaasutut pisinnaatitaaffik as
sortorneqarsinnaanngilaq, kisianni 
qaqugukkut innuttaasunngortinneqar
sinnaaneq inissinneqanngilaq. Kalaallit 
Nunaanni ukiut qanoq amerlatigisut 
najugaqarsimasariaqarpa innuttaa
sunngortinneqannginnermi? Apeqqut 
tamanna inatsisip tunngaviusup 
avataaniittaria qartoq isumaqarpunga, 
pisariaqaraa ngat taamaalilluni 
allanngortinneqar sinnaassammat. Inat
sisissarli nunami innuttaasunut tama
nut atuutsinneqar nissaa qularutis
saanngilaq, Ineqi Skourup Kielsen oqar
poq, suliassap nassuiarnera innersuus
sutigalugu:

»Oqaluttuarisaaneq aallaaviulluni ka
laallit kulturiat, kalaallit oqaasii kinaas
susaallu akuunerulersitsiniarnermi 
tunngavigineqassapput, tassa nunap 
 inoqqaaviniit tunngavillit. Inatsisissa
mili tunngaviusumi Kalaallit Nunaata kil
liffiani nalitsinni inuusut allatullu tunu
liaqutaqarlutik nunami najugaqartor

passuit eqqarsaatigilluinnarneqassap
put«. Aallerfik: Inatsit Tunngaviu sussaq 
pillugu Isumalioqatigiissitat suliassaan
nut nassuiaatit.

Innuttaasut 
peqataatinneqarnerat
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isuma
lioqatigiissitat sulinertik maannamut 
ammasumik ingerlassimanngilaat. In
nuttaasunilli paasititsiniaanerup aallar
tinneratigut inatsimmullu tunngaviu
sussamut missingiutip siulliup ukiap 
 ingerlanerani saqqummiunneqarnera
tigut tamanna allanngorpoq. Missingiu
tip siulliup tusarniutigineqarnissaa tu
sarniutinullu akissutit tunngavigalugit 
isumalioqatigiissitat aaqqissuinissamut 
periarfissaqarnissaat inaarutaasumillu 
missingiutip ulloq 21. juuni 2021imi, 
Naalakkersuisunit ullulerneqarsima
sumi, tunniunneqarnissaa pilersaaru
taa voq.

– Sulinermut inuusuttut ilanngunne
qarnissaat pingaartorujussuuvoq. Inat
sit Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqa
tigiissitami siulittaasunngorninni piu
masaqaatinni pingaarnerpaanut ilaa
voq. Imaassinnaavormi inatsit aatsaat 
ukiut 50it qaangiuppata atulersinne
qassasoq. Taamaassappat inuusuttut 
taakkuussapput atulersitsisussat. Ka
laallit Nunaata inatsisissaanik tunnga
viusussamik oqallinnermi inuusuttut 
peqataatinneqarnissaat taamaammat 
pingaaruteqartorujussuuvoq.

– Qanorluunniilli meeqqat, inuusuttut, 
inersimasut utoqqaallu tamarmik matu
mani tusarneqarnissaat pingaaruteqar
poq. Inatsisip qaqugu atulernissaa na
luarput, taamaammat isummat tamar
mik tusarnissaat pingaaruteqarpoq. 
 Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumali
oqatigiissitani inatsisip atituumik as
sortoruminaatsumillu oqaasertaqarnis

saa kissaatigaarput, Ineqi Skourup Kiel
sen nassuiaavoq, neriuutigalugulu Inat
sit Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqa
tigiissitat isumaliutissiissutaannik ulloq 
tunniussivissaq ukiup affaanik kinguar
tinneqassasoq.

– Covid19 pissutigalugu angalasin
naa simanngilagut. Innuttaasunillu pe
qataatitsineq, taamalu inatsisip tunnga
viu sussap suliarineqarneranut piginne
qataasutut misigititsinissaq iluatsis
sappat, tusartariaqarpagut. Ulluliinerup 
ukiup affaanik kinguartinneqarnissaa 
qinnutigisimavarput sulili tusagaqan
ngilagut.
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Ineqi Skourup Kielsen isumaqarpoq, 
inatsisip tunngaviusup innuttaasut 
ataatsimoortissagai, aamma 
inuiaqatigiinni massakkut 
avissaartuuttoqaraluartoq: 
– Innuttaasut inatsimmik 
tunngaviusussamik 
piginneqataatilernissaat Inatsit 
Tunngaviusussaq pillugu 
Isumalioqatigiissitani anguniarparput, 
Ineqi Skourup Kielsen oqarpoq.

Ineqi Skourup Kielsen mener, at et lands 
forfatning skal samle landets 
befolkning, også selvom der på 
nuværende tidspunkt er flere 
fragmenteringer i samfundet: – Vores 
mål i Forfatningskommissionen er, at 
landets befolkning får et medejerskab 
af den kommende forfatning, siger 
Ineqi Skourup Kielsen.

Aviisi paasissutissiissut  Inatsit 
Tunngaviusussaq  pillugu 
Isumalioqatigiissitanit 
saqqummersinneqartoq
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Formand for Forfatnings-
kommissionen Ineqi Skourup 
Kielsen, Siumut, har et 
ønske om at kommissionen 
kan komme med et forslag 
til Grønlands forfatning, 
som kan samle det 
fragmenterede 
befolkningsgrupper i 
samfundet

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Debatten om selvstændighed, på hvilke 
præmisser og især hvornår det skal ske, 
har de sidste mange år delt vandene i 
flere fronter, både i Inatsisartut, medi
erne og samfundet. Naalakkersuisuts 
nedsættelse af kommissionen i 2017 
havde også en svær start, da den første 
formand for kommissionen og Naalak
kersuisut ikke helt havde fælles fodslag 
hvad angår opgavens indhold og udfø
relse.

Ved valget til Inatsisartut i 2018 blev 
tavlen visket ren, og nye medlemmer 
blev valgt samtidig med at kommissori
et blev justeret. I stedet for en todelt 
opgave, blev opgaven helt konkret:

»Forfatningskommissionen udarbej
der udkast til en forfatning for Grøn
land, der skal træde i kraft den dag 
Grønland bliver en selvstændig stat. 
Forfatningens formål er at blive det de

mokratisk vedtagne lovgrundlag for en 
selvstændig suveræn grønlandsk stat«. 
Kilde: Kommissorium for Grønlands 
Forfatningskommission.

Formand for kommissionen Ineqi 
 Skourup Kielsen, Siumut, har en helt 
klar holdning til, at forfatningsarbejdet 
skal være adskilt fra selvstændigheds
debatten.

– Forfatningskommissionen skal ikke 
tage stilling til selve arbejdet for selv
stændighed. De to ting skal være ad
skilt. Lad politikerne tage sig af selv
stændighedsdebatten, så vil vi i kom
missionen arbejde med Grønlands kom
mende forfatning, siger Ineqi Skourup 
Kielsen, som dog anerkender, at ned
sættelsen af kommissionen var en poli
tisk beslutning, og at forfatningsarbej
det hænger uløseligt sammen med øn
sket om et selvstændigt land.

– Forfatningsarbejdet er vigtigt, og vi 
har et ønske om, at skabe et medejer
skab hos befolkningen. Så selvom vi er 
politisk udpegede medlemmer i kom
missionen arbejder vi for, at forfat
ningsarbejdet ikke bliver politisk, siger 
Ineqi Skourup Kielsen.

Ikke helt repræsenteret
I kommissionens kommissorium står 
der, at der skal være syv kommissions
medlemmer – et fra hvert parti valgt 
ind i Inatsisartut ved sidste valg. Med
lemmerne skal udvælges af Naalakker
suisut for at sikre at der er en ligelig 
fordeling af køn. Alt dette for at sikre, 
at landets befolkning er repræsenteret 
så bredt som muligt.

– Atassut og Samarbejdspartiet har 
valgt ikke at være med i kommissionens 
arbejde. Hvordan kan forfatningsarbej-
det være repræsentativt for hele lan-
dets befolkning, hvis to partier ikke er 
med?

– For at kommissionen kan være re
præsentativ kan alle partier, som er re
præsenteret i Inatsisartut, vælge et en
kelt medlem til kommissionen. Atassut 
og Samarbejdspartiet har ikke ønsket 
at være med, fordi forfatningsarbejdet 

er imod deres partilinje. Det har vi taget 
til efterretning. I kommissionen vil vi til 
gengæld arbejde for, at så vidt som mu
ligt hele befolkningen får ejerskab af 
grundloven. Det gør vi, som sagt, blandt 
andet ved at være så upartiske som mu
ligt i vores arbejde, forklarer Ineqi Sk
ourup Kielsen.

Rettigheder skal sikres
Men hvorfor skal Grønland egentlig 
have en forfatning, når landet end ikke 
er blevet selvstændigt? Ineqi Skourup 
Kielsen mener, at en forfatning skal sik
re, at landet ikke ender i diktatur, hvis 
Grønland en dag bliver selvstændig.

– Det er helt normalt i et demokratisk 
land, at landets befolkning har taget 
klar stilling til landets forfatning, sådan 
at folkets medbestemmelsesret er sik
ret. Forfatningen, eller Grundloven, skal 
sikre, at der ikke bliver indført diktatur; 
at befolkningen beskyttes mod indfør
sel af diktatur. Og netop også af den 
grund skal en grundlov ikke være nem at 
lave om. Det skal være muligt, men det 
skal være svært.

– Udover at beskytte befolkningens 
medbestemmelsesret, skal forfatnin
gen også beskytte landet i at blive delt 
op. Forfatningen skal sikre, at en stat 
ikke bliver delt op af udefrakommende 
magter eller af landets egen befolkning. 
Eksempelvis ved at USA og Canada de
ler Grønland imellem sig eller ved at lan
dets regioner, såsom Nordgrønland, 
Østgrønland eller Sydgrønland løsriver 
sig fra resten af landet. En forfatning 
skal samle landet, forklarer Ineqi Sk
ourup Kielsen.

Og det er de to emner, som kommissi
onens medlemmer alle er enige om.

– Men vi har ikke taget stilling til em
ner i kommissionen udover de to på nu
værende tidspunkt, siger han.

Grundlov skal forene 
landets befolkning

– Kalaallit Nunaat namminersulivilissappat aqutseriaatsimik qanoq ilusiliisoqassanersoq Inatsit Tunngaviusussaq pillugu 
Isumalioqatigiissitanit suli isummerfigineqanngilaq. Kisianni inatsisartoqassaaq inatsisartunilu ilaasortat akuttunngitsumik 
taarserneqartassapput. Qinikkat sulinerat pillugit innuttaasut naliliisinnaajuaannassapput, Ineqi Skourup Kielsen oqarpoq.

– Forfatningskommissionen har endnu ikke taget stilling til hvilken styreform der skal være, hvis Grønland bliver selvstændig. 
Men der skal være et parlament, og de valgte medlemmerne af parlamentet skal udskiftes med jævne mellemrum. 
Befolkningen skal altid kunne evaluere de folkevalgtes indsats, siger Ineqi Skourup Kielsen.
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Høring af første udkast
Kommissionen er i fuld gang med at se 
på flere emner til det første udkast af 
landets kommende forfatning, som 
kommer i det nye år. De tre nedsatte ar
bejdsgrupper beskæftiger sig med re
geringsformer, rettigheder og pligter 
samt udenrigs og sikkerhedspolitik. Og 
selvom der endnu ikke er fremkommet 
bud på hvordan landet skal ledes i frem
tiden, har Ineqi Skourup Kielsen en klar 
holdning til emnet:

– Kommissionen har ikke taget stilling 
til om Grønland skal have en præsident, 
eller om der skal findes en anden løs
ning. Men det er helt klart at parlamen
tet skal være befolkningens repræsen
tanter, og de valgte medlemmerne skal 
udskiftes med jævne mellemrum. Be
folkningen skal altid kunne evaluere de 
folkevalgtes indsats, og regeringen skal 
udpeges på baggrund af valgets resul
tat, siger han.

Men spørgsmålet om hvem der skal 
have valgret og dermed statsborger
skab er et kontroversielt spørgsmål, 
som Ineqi Skourup Kielsen mener ikke 
nødvendigvis behøver at være fastlagt i 
selve forfatningen.

– Indfødsretten giver sig selv, men 
hvornår man kan blive grønlandsk stats
borger, er ikke helt på plads endnu. For 
hvor mange år skal man have boet i 
Grønland før man kan blive statsbor
ger? Det spørgsmål bør efter min me
ning holdes udenfor den kommende for
fatning, sådan at den kan ændres ved 
behov. En ting skal være sikkert, at lo
ven skal være for hele landets befolk
ning, siger Ineqi Skourup Kielsen, og 
henviser til kommissoriets ordlyd:

»Forfatningen skal være baseret på 
og danne ramme om det grønlandske 
folks kultur, sprog og identitet. Histo
risk betragtet vil udgangspunktet for 
inddragelsen af kultur, sprog og identi

tet være grønlandsk, hvilket vil sige det 
oprindelige grønlandske folks. Men for
fatningen skal tage fuldt hensyn til, at 
der i nutidens Grønland findes mange 
borgere med anden baggrund«. Kilde: 
Kommissorium for Grønlands Forfat
ningskommission.

Borgerinddragelse
Hidtil har Forfatningskommissionen 
holdt kortene tæt indtil sig hvad angår 
deres arbejde. Dette ændrer sig nu, 
hvor oplysningskampagnen går i gang 
og det første udkast til den kommende 
forfatning bliver præsenteret i det nye 
år. Planen er, at det første udkast kom
mer i høring, så kommissionen kan nå at 
justere på baggrund af høringssvarene 
og have den endelige udkast klar til 21. 
juni 2021, som Naalakkersuisut har 
fastlagt.

– Det er meget vigtigt, at de unge ind
drages i det her arbejde. Det er en af de 
vigtigste krav jeg har stillet som for
mand for kommissionen. For det kan 
godt være at loven først træder i kraft 
om 50 år. Så vil det være de unge, som 
kommer til at stå for implementeringen. 
Det er derfor enormt vigtigt, at de unge 
deltager i debatten om den kommende 
forfatning for Grønland.

– Men når det kommer til stykket, så 
er det vigtigt at høre børn, unge, voksne 
og ældre i det her. Vi ved ikke hvornår 
loven kommer i kraft, så alle synspunk
ter skal tages med i betragtning. Vores 
ønske i kommissionen er, at landets 
kommende forfatning har en dybde og 
en ordlyd, der er svær at modsige, for
klarer Ineqi Skourup Kielsen, som håber 
på at deadline for aflevering af kommis
sionens betænkning kan udskydes med 
et halvt års tid.

– Der har ikke været muligt at rejse 
rundt i Grønland på grund af Covid19. 
Såfremt medinddragelse af landets be

folkning skal lykkes, og på den måde 
skabe medejerskab af forfatningsarbej
det, så er vi nødt til at høre dem. Vi har 

derfor søgt om et halvt års udskydelse 
af datoen, men vi har ikke hørt noget 
endnu.

– Kalaallit Nunaat naalagaaffinngussappat naalagaaffinnut arlalinnut 
avinneqarsinnaannginnissaa Kalaallit Nunaata inatsisaata tunngaviusup 
qulakkiissavaa, Ineqi Skourup Kielsen oqarpoq.

– Grønlands kommende forfatning skal sikre, at Grønland ikke kan deles op i flere 
selvstændige stater, hvis Grønland bliver en stat, siger Ineqi Skourup Kielsen.

– Kalaallit Nunaata inatsisissaa 
tunngaviusoq qaqugu atuutilissanersoq 
ilumullu atuutilissanersoq naluarput. 
Imaassinnaavoq ukiut 50-it 
qaangiuppat aatsaat tamanna 
pissasoq. Inatsimmik tunngaviusumik 
suliaqarnermi inuusuttut 
tusarneqarnissaat taamaammat 
pingaaruteqaqaaq, 
taakkuusinnaammatami 
namminiilivinnermik atuutilersitsisut, 
Ineqi Skourup Kielsen oqarpoq.

– Vi ved ikke hvornår Grønlands 
kommende grundlov bliver sat i kraft. 
Det kan være, at det først sker om 50 
år. Det er derfor enormt vigtigt, at de 
unge bliver hørt i forfatningsarbejdet, 
for det kan meget vel blive dem, som 
indfører selvstændighed, siger Ineqi 
Skourup Kielsen.
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FORFATNINGSARBEJDET:

Forløbet indtil nu 
og de næste skridt

TUNNGAVIUSUMIK INATSISISSAP SULIARINERA:

Maannamut ingerlanera 
alloriaqqinnissarlu

21. november 2016
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu 

Isumalioqatigiissitat pilersinneqarnissaannut 
siunnersuut Inatsisartunit akuerineqarpoq

Forslag om at nedsætte en 
Forfatningskommission vedtages af 

Inatsisartut

27. april 2017 
Naalakkersuisut isumalioqatigiissitat 

pilersippaat

Naalakkersuisut nedsætter 
kommissionen

5. marts 2018
Inatsisartunut qinersinissaq 

nalunaarutigineqarmat isumalioqatigiissitat 
sulinertik unitsikkallarpaat

Kommissionen sætter sit virke i bero efter 
udskrivelsen af valget til Inatsisartut

Alloriaqqaarneq
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissitaliortoqarnissaanik siunner
suut Inatsisartuni arlaleriarluni oqaluuserineqarsimavoq. Inatsisartut ukiaane
rani 2016imi ataatsimiinneranni kingullermik tamanna pivoq amerlanerus
suteqartullu siunnersuummik tapersiipput. Tamanna tunngavigalugu Inatsit 
Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissitat Naalakkersuisunit ulloq 
26. apriili 2017 pilersinneqarput. 

Kalaallit Nunaata tunngaviusumik inatsisissaanik marloqiusamik ingerlasus
samik isumalioqatigiissitat suliakkerneqarput. Tunngaviusumik inatsisissap 
ilaa siulleq Namminersorlutik Oqartussat ataanni Danmarkillu naalagaaffiani 
atugassarititaasut iluanni Kalaallit Nunaannut tunngatillugu Tunngaviusumik 
Inatsimmut ilassutitut atuutilersinneqartussaq. 

Tunngaviusumik inatsisissap ilaa tulleq Kalaallit Nunaat Tunngaviusumik 
 Inatsimmit Danmarkillu naalagaaffianit anippat, inuiaallu kalaallit namminer
sortumik naalagaaffiliorpata aatsaat atuutilertussaavoq.

2017 aaqqissuussaanikkut suliassatigullu pilersitsinermut aallartisarner
mullu atorneqarpoq. Isumalioqatigiissitat ataatsimiinnerit nalinginnaasut talli
mat ingerlappaat anguniagassallu pillugit isumasioqatigiillutik. Tamatuma sa
niatigut Islandimut aamma paasisassarsiorluni angalasoqarpoq. Angalanermit 
nalunaarusiaq 2017imullu ukiumoortumik nalunaarusiaq isumalioqatigiissitat 
nittartagaanni atuarneqarsinnaapput.

Det første skridt
Inatsisartut har over flere omgange behandlet et forslag om at nedsætte en 
grundlovskommission. Senest under efterårssamlingen i 2016, hvor et flertal 
tilsluttede sig forslaget. På den baggrund nedsatte Naalakkersuisut Forfat
ningskommissionen den 26. april 2017. 

Kommissionen fik til opgave at udarbejde et forslag til Grønlands Forfatning 
i to tempi. Den ene del af forfatningen skulle kunne træde i kraft under selv
styret og supplere det danske riges Grundlov, for så vidt angår Grønland, inden 
for rammerne af det danske rige. 

Den anden del af forfatningen skulle først træde i kraft, når Grønland træder 
ud af Grundloven og det danske rige, og det grønlandske folk danner sin egen 
selvstændige stat.

Året 2017 fungerede hovedsageligt som et organisatorisk og fagligt etable
rings og indkøringsår. Kommissionen nåede at afholde fem ordinære møder og 
et visionsseminar. Derudover blev der holdt en studietur til Island. Rejserap
porten og årsberetningen for 2017 er begge tilgængelige på kommissionens 
hjemmeside.

Isumalioqatigiissitat 
nalilersoqqinneqarput
Inatsisartunut 2018imi qinersisoqarnerata 
kingorna ukiup sinnera isumalioqatigiissitat 
 sulinerat Naalakkersuisunit nalilersorneqarpoq. 
Tamanna pissutigalugu isumalioqatigiissitat 
 sulinerat ukiup sinnera uninngavoq. 

2018imut ukiumoortumik nalunaarusiaq isu
malioqatigiissitat nittartagaanni atuarneqarsin
naavoq. 

Evaluering af kommissionen
Efter valget til Inatsisartut i 2018 brugte Naa
lakkersuisut resten af året til at evaluere arbej
det i kommissionen. Af den årsag har dens aktivi
teter været indstillet for den resterende del af 
året. 

Årsrapporten for 2018 er tilgængelig på kom
missionens hjemmeside. 
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23. marts 2019 
Naalakkersuisut suliassap imassaanik 

nutaamik akuersipput

Naalakkersuisut vedtager 
et nyt kommissorium 

1. maj 2019
Naalakkersuisut Inatsit 

Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissitanik 
nutaanik pilersitsipput

Naalakkersuisut nedsætter en ny 
Forfatningskommission

21. juni 2021 
Kalaallit Nunaata tunngaviusumik inatsisissaanut 

missingiut Naalakkersuisunut isumalioqatigiissitanit 
tunniunneqassaaq (allanngortoqaratarsinnaanera 

eqqarsaatigineqassaaq)

Kommissionen afleverer et udkast til 
Grønlands Grundlov til Naalakkersuisut 
(med forbehold for eventuel ændring)

Massakkut inissisimaffik
Missingiut siulleq isumalioqatigiissitanit inaarsarneqaleruttor
poq. Aalajangersakkanut paragraffinullu ataasiakkaanut al
lannguutissatut sinnersuutit suleqatigiissitanit katersorneqa
leruttorput. Sulineq tamanna piareerpat missingiutip aappaa 
ukiap ingerlanerani saqqummiunneqassaaq.

Her og nu
Her og nu er kommissionen ved at finpudse det første udkast. 
Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at samle ændringsfor
slag til enkelte bestemmelser og paragraffer fra arbejdsgrup
perne. Når det arbejde er færdigt, bliver det andet udkast præ
senteret hen på efteråret.

Alloriaqqinnissaq
Alloriarnerup tullerissavaa inatsit tunngaviusussaq pillugu sulinermik 
 oqaatsillu  »inatsit tunngaviusup« imarisaa pillugu paasititsiniaanissaq. In
nuttaasunik peqataatitsineq pillugu qupperneq 89mi atuagassaqarpoq.

Paasissutissiinermik aviisi manna »Katu« tamatumunnga ilaavoq. 
 Atuagaaraq qulequtalik »Inatsit tunngaviusussaq pillugu sulineq  
– naatsumik oqaluttuaralugu« inoqutigiinnut tamanut aamma ag
guaanneqartussaq takkutissaartaaq. 

Saaffigisat ukioqatigiiaallu aalajangersimasut angunissaannut ator
tussat arlaqartut aamma suliaralugit aallartinneqarput. 

Næste skridt
Næste skridt er opstarten af en oplysningskampagne, om forfatnings
arbejdet og hvad begrebet »forfatning« (grundlov) dækker over. Du kan 
læse mere om borgerinddragelse på side 89.

Nærværende informationsavis »Katu« (en eskimoisk trommestik) 
indgår som led i denne fase. Desuden er en pjece på vej med titlen »For
fatningsarbejdet – kort fortalt«, som også bliver husstandsomdelt. 

Endelig er der taget hul på en række produktioner, der er beregnet til 
at nå bestemte mål og aldersgrupper. 

3

4

5

Suliassaq nutarterneqarpoq
Naalakkersuisut Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissitat su
linerannut tunngavissanik nutaamik akuersipput tamannalu ulloq 29. 
marsi 2019 saqqummiunneqarpoq. Sulinermut tunngavissaq tunngavis
saasunullu nassuiaat Naalakkersuisut nittartagaanni atuarneqarsinnaap
put.

Naatsumik oqaatigalugu sulinermut tunngavissaq ataatsimik siuner
taqarpoq, tassalu tunngaviusumik inatsisissatut siunnersuummik imalim
mik isumalioqatigiissitat isumaliutissiissusiussasut Kalaallit Nunaat 
namminersulivippat atuutsinneqalersinnaasumik.

Tamanna tunngavigalugu isumalioqatigiissitat sulinermut piffissamullu 
pilersaarummik nutaamik 2019imi aasakkut akuersipput. Tunngaviusu
mik inatsisissamik sulineq piffissanut agguarneqarpoq ingerlanissaata 
aaqqissornissaanut najoqqutassatut atorneqartussamik. Piffissaliunne
qartut tulleriinneri imaapput:
• Isumassarsianik pilersitsineq
•  Kalaallit Nunaata tunngaviusumik inatsisissaanut missingersuutip siul

liup suliarineqarnera
• Innuttaasunik aallarniutigalugu paasititsiniaaneq
• Missingiutip tusarniutigineqarnera siulleq tullialu
•  Tusarniaanermit akissutit pillugit siunersiuineq sukumiisumillu isuma

liutiginninneq
•  Kalaallit Nunaata tunngaviusumik inatsisissaatut siunnersuutip inaar

sarnera kingulleq
• Isumaliutissiissutip allanneqarnera, kiisalu
• Isumaliutissiissutip Naalakkersuisunut tunniunneqarnera. 

Arbejdsgrundlaget blev fornyet
Naalakkersuisut vedtog et nyt arbejdsgrundlag for Forfatningskommis
sionen, som blev offentliggjort den 29. marts 2019. Kommissoriet og en 
beskrivelse af forudsætningerne for kommissoriet er begge tilgængelige 
på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Kort fortalt begrænser kommissoriet sig til et enkelt scenario, nemlig 
at kommissionen udgiver en betænkning indeholdende et forslag til en 
forfatning, der kan gælde for et kommende selvstændigt Grønland.

På den baggrund vedtog kommissionen i sommeren 2019 en revideret 
arbejds og tidsplan. Forfatningsarbejdet blev inddelt i faser, der tjener 
som retningslinjer for tilrettelæggelsen af processen. Fasernes række
følgen ser således ud:
• idégenerering
• arbejde med et første udkast til Grønlands Grundlov
• indledende borgeroplysning
• første høring og anden høring af udkastet
• rådslagning og grundig overvejelse af indkomne høringssvar
• sidste finpudsning af forslag til Grønlands Grundlov
• betænkning nedskrives, samt
• aflevering af betænkning til Naalakkersuisut. 
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Innuttaasut 
peqataatinneqarnissaat 
Inatsit Tunngaviusussaq 
pillugu 
Isumalioqatigiissitanit 
tamaviaarunneqarpoq, 
sinerissamulli angalaniarneq 
Covid-19 pissutaalluni 
ajornartorsiutaavoq

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Inatsisartunut 2019imi qinersinerup 
kingorna Inatsit Tunngaviusussaq pillu
gu Isumalioqatigiissitani ilaasortassan
ik nutaanik toqqaasoqarpoq suliassarlu 
marloqiusaasimasoq iluarsineqarluni: 
»Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isuma
lioqatigiissitat Kalaallit Nunaata 
tunngaviusumik inatsisissaa missinger
suusiussavaa, Kalaallit Nunaata ulloq 
namminersulerfianiit atuutilertus
sanngorlugu.«

Tassunga atatillugu inatsimmut tun
ngaviusussamut missingiutip siulliup 
piareernissaata tungaanut sulinerup 
isumalioqatigiissitap iluinnaani ingerla
nissaa aalajangiunneqarpoq. Aalajangii
neq suliakkiissummi Kalaallit Nunaan
nik, innuttaasuinik, oqaluttuarisaane
rannik kulturiannillu suliassatigut ator
neqarsinnaasunillu ilisimasalinnik inat
simmik tunngaviusussamik siunnersuu

siorluni sulinermut ilanngussisoqarsin
naanisaanik naqissusiisimanermut naa
pertuuppoq.

Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isu
malioqatigiissitat allattoqarfianni pi
sortartaaq Karen Kiær Jakobsen aasaa
nerani 2020mi sulilermalli innuttaasu
nut paasititsiniaanissamut innuttaasu
nillu peqataatitsinissamut piumasa
qaammik piviusunngortitsiniarluni su
lisunilu ulappussimapput.

– Suliassat naammassinissaannut 
inuttassaaleqineq pissutigalugu innut
taasunik peqataatitsinissamut suliassaq 
uninngasimavoq. Maanna atuagan nguaq 
qulequtalik »Inatsit tunngaviusussaq pil
lugu sulineq – naatsumik oqaluttua
ralugu« aamma Malou Media suleqati
galugu videot arfinillit nammassisarne
qaleruttorput, Tusagassaqartitsivik Ser
mitsiaq.AG suleqatigalugu aviisiliaq una 
immaqalu Nuuk Centerimi unammisitsi
nermik, suliatsinnik takutitsinermut isu
malioqatigiissitanilu ilaa sortat suliartik 
pillugu oqaluttuartissinnaallugit apeq
qutinullu akissuteqartissinnaallugit 
aaqqissuussinerit suliaraagut, Karen 
Kiær Jakobsen oqaluttuarpoq.

Atuagaaraq
Atuagaaraq »Inatsit tunngaviusussaq 
pillugu sulineq  naatsumik oqaluttua
ralugu« inoqutigiinnut tamanut ag
guaanneqassaaq oktobarillu aallartin
nerani 2020mi naqitigassanngorlugu 
piareersarneqarluni. Atuagaaqqami 
isumalioqatigiissitap sulineranut 
tunngaviusoq, isumalioqatigiissitani su
liat pingaarnerpaat, taaguutip »inatsi

sip tunngaviusup« isumaa, kalaallit sooq 
inatsimmik tunngaviusumik peqassa
ner sut, innuttaasunik peqataatitsineq 
kiisalu 2020mi 2021milu pilersaarutit 
pillugit imaqarpoq.

– Suliassarivarput innuttaasut paasi
tissallugit Kalaallit Nunaat aatsaat 
namminersulivilissappat inatsit tunnga
viusussaq atuutilissammat. Inatsimmik 
tunngaviusumik suliaqarneq nunap 
naqqaniit sanarfineranut, iluaniit sanar
fineranut tunngassuteqarpoq, Karen 
Kiær Jakobsen nassuiaavoq.

Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isu
malioqatigiissitat HSAnalyse isumaqa
tigiissuteqarfigisimavaa innuttaasut 
isumaannik misissueqqullugu. Apeq
qutit qulit suliarineqarsimapput, taas
sumallu takutissavaa inatsimmik tun
ngaviusussamik suliaqarneq pillugu in
nuttaasut sunik ilisimasaqarnersut qa
norlu isumaqarnersut.

– Marloriarluni misissuisoqarnissaa 
eqqarsaataavoq. Innuttaasunik paasi
titsiniaalinnginnermi kingornalu. 
Tassunga atatillugu oqaatigereernittut 
atortussanik arlalinnik suliaqarpugut 
innuttaasunut siammartigassatsinnik. 
Allagartarsualiortitsisimavugut, allaa
tit atortullu allat inunnik oqaloqateqar
nerni oqallitsitsinernilu atugassagut. 
Taakku ingerlanneqareerpata misissui
nerup aappaa ingerlanneqassaaq innut
taasunik paasititsiniaaneq iluaqutaasi
manersoq uuttortarniarlugu, Karen 
Kiær Jakobsen oqaluttuarpoq.

Covid-19
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isuma

lioqatigiissitani ilaasortat illoqarfinnut 
annernut suliartik pillugu oqaluttuariar
torlutik innuttaasullu apeqquteqarlutil
lu oqaaseqaateqarsinnaanissaat periar
fissinniarlugit angalasaqattaarnissaat 
neriuutaasimagaluarpoq. Pilersaarutilli 
isumalioqatigiissitani ilaasortanit uni
imisinneqartariaqarsimapput Covid
19imik nappaalasoqarnera pissutigalu
gu.

– Sapinngisamik amerlanerpaanut 
oqallitsitserusukkaluaqaagut. Covid
19ili pissutigalugu isumalioqatigiissi
tani ilaasortat angalasinnaanngillat. 
Namminersorlutik Oqartussanit na
joqqutassat taamaatsillugit kommu
nemi maani (Kommuneqarfik Sermer

Forfatningskommissionen 
gør hvad de kan for at 
inddrage borgerne, men 
Covid-19 har skabt 
udfordringer med at komme 
ud til kysten

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Efter valget til Inatsisartut i 2019 blev 
der valgt nye medlemmer til Forfatning
skommissionen og kommissoriet blev 
justeret fra en tostrengetforslag, til 
at: »Forfatningskommissionen udarbe
jder udkast til en forfatning for Grøn
land, der skal træde i kraft den dag 
Grønland bliver en selvstændig stat.«

I den forbindelse bekræftede den nye 
kommission, at arbejdet skulle foregå 
internt indtil det første udkast til den 

kommende grundlov, lå klart. En beslut
ning, der lå i tråd med kommissoriet, der 
fastslår at fagkundskab og kvalificeret 
viden om Grønland, det grønlandske 
folk, dets historie og kultur skal inddra
ges i arbejdet med at skrive forslaget til 
en forfatning.

Siden den nye sekretariatschef Karen 
Kiær Jakobsen begyndte på sit arbejde i 
Forfatningskommissionens sekretariat 
i sommeren 2020, har hun og resten af 
hendes team  arbejdet for at realisere 
kravet om borgeroplysning og borger
inddragelse.

– Opgaven med borgerinddragelse har 
ligget stille på grund af manglende 
hænder til at løse opgaverne. Nu er vi i 
fuld gang med at færdiggøre en lille bog 
på med titlen »Forfatningsarbejdet  
kort fortalt«, seks videoer i samarbejde 
med Malou Media, denne indstiksavis i 
samarbejde med Mediehuset Sermitsi
aq.AG, og et arrangement eventuelt i 
Nuuk Centeret, hvor vi har planlagt en 
dag med konkurrencer, visning af vores 

produkter og hvor medlemmer af For
fatningskommissionen kan tale om de
res arbejde og svare på spørgsmål, for
tæller Karen Kiær Jakobsen.

»Forfatningsarbejdet 
– kort fortalt«
Den lille bog »Forfatningsarbejdet  
kort fortalt« vil blive husstandsomdelt 
og var under klargøring til at blive trykt 
i starten af oktober 2020. Pjecen han
dler om grundlaget for kommissionens 
arbejde, de vigtigste opgaver i kommis
sionen, hvad betyder begrebet »grund
loven«, hvorfor grønlændere skal have 
en grundlov, borgerinddragelse og 
planerne for 20202021.

– Vores opgave bliver at fortælle lan
dets befolkning, at grundloven først 
træder i kraft, hvis Grønland en dag bli
ver selvstændig. Forfatningsarbejdet 
handler om at bygge et land op fra grun
den, at bygge det op indefra, forklarer 
Karen Kiær Jakobsen.

Forfatningskommissionen har indgå

et en aftale med HSAnalyse til at udfø
re en meningsmåling blandt befolknin
gen. Der er udarbejdet ti spørgsmål, 
som skal vise hvad befolkningen ved om 
forfatningsarbejdet og hvad de mener 
om det.

– Ideen er at foretage to undersøgel
ser. En før borgeroplysningen går i gang, 
og en efterfølgende. I den anledning har 
vi som sagt produceret flere materialer, 
som skal spredes ud til befolkningen. Vi 
har fået lavet bannere, kuglepenne og 
andre gadgets, som vi vil bruge til at 
tale med folk, og holde debatter. Når 
disse ting er udført, skal den anden ana
lyse blive lavet, så vi kan måle om bor
geroplysningen har virket, fortæller Ka
ren Kiær Jakobsen.

Covid-19
Forhåbningen har ellers været at For
fatningskommissionens medlemmer 
kan rejse til at alle de større byer for at 
fortælle om deres arbejde, og give be
folkningen en mulighed for at stille 

Innuttaasunik 
peqataatitsineq aallartippoq

Borgerinddragelse er påbegyndt
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sooq, aaqq.) taamaallaat aaqqissuisin
naavugut. Taamaammat ulloq ataaseq 
marlulluunniit Nuummi ingerlatseqqaar
niarpugut, kingornalu Paamiut Tasiilarlu 
tikissallugit pilersaarpugut. Ittoqqor
toormiit tikissamaarnikuugaluaratsigu 
angalanerulli Islandikkut ingerlasussaa
nera pissutigalugu tamanna massakkut 
pisinnaanngilaq, Karen Kiær Jakobsen 
oqarpoq.

Inatsit tunngaviusussaq pillugu suli
nermik oqariartuutip siaruarternissaa
nut atortussat Inatsit Tunngaviusussaq 
pillugu Isumalioqatigiissitat Allattoqar
fiannit maanna utaqqineqarput. Video
nut arfinilinnut immiussinerit naam
massereerput, atuagaaraq inaarsarne

qaleruttorpoq, nipilersuummik ilisar
naatissamik unammisitsineq naammas
sereerpoq videonullu immiunneqassal
luni allarpassuillu ingerlanneqarlutik.

– Angalanissanut pilersaarusiorner
nut atatillugu Covid19ip ajornartor
siortitsinera neriuppunga taamaatis
sasoq Kommuneqarfik Sermersuup 
avataani illoqarfinnut aamma tikissin
naaniassagatta. Taamaanngippat innut
taasunik peqataatitsinissamut periar
fissiisunik allatut periarfissarsiortaria
qassaagut.

– KNR attavigaarput suliap inernera 
maannamiillu pilersaarutit pillugit 
oqaluttuarnissamut Inatsit Tunngaviu
sussaq pillugu Isumalioqatigiissitat 

ilaa sortaat aallakaatitsinermut peqa
taasinnaanissaat neriuutigalugu. 
Tamanna oqariartuummik siammartere
qataasinnaavoq, Karen Kiær Jakobsen 
oqaluttuarpoq, tamassumunnga ilutigi
tillugu isumalioqatigiissitani suleqati
giissitat sulisullu akornanni attave
qaqatigiinnermik pitsanngorsaasima
soq.

Attaveqaqatigiinneq 
pitsaanerusoq
– Ammanerusumik suleriuseqarnissaq 
atuutilersippara. Illumi susoqarpa? 
Suleqatigiissitat ataatsimiinneranni 
suut oqaluuserineqarpat? Sulisut pillu
git nutaarsiassaqarpa? Ineqi Skourup 
Kielsen siulittaasutut nutaarsiassanik 
septembarimi siullerpaamik allakkior
poq 2020mi januaarimiit septembari
mut susoqarsimaneranik oqaluttuartu
mik. Nutaarsiassanik allakkiaq soquti
gisaqaqatigiinnut nassiunneqarpoq nit
tartakkamullu ilineqarluni. Ataatsimiin
nerit sapinngisamik tamarmik nittar
takkami isumalioqatigiissitallu Face
bookimi qupperneranni oqaluttua
rineqassapput, Karen Kiær Jakobsen, 
attaveqaqatigiinnermik pitsanngorsaa
nermut atatillugu tusagassiornermut 
pisortamik allattoqarfimmi atorfinit
sitsiniartoq oqaluttuarpoq.

– Inatsimmik tunngaviusussamik su
liaqarnermi innuttaasunik peqataatitsi
nermut suliassat ataqatigiissarneqas
sapput tusagassiornermullu pisortap 
suliat naammassineqarnissaat qulak
kiissavai. Tamassuma saniatigut Covid

19eqarnerani innuttaasut qanoq peqa
taatinneqarsinnaanerat eqqarsaatigi
neqassaaq. Assersuutigalugu oqarutta 
Katuami aamma/immaqaluunniit Ilim
marfimmi oqallitsitsiniarutta nappaala
nerup nalaani amerlanerpaamik 100uu
sinnaassapput. Innuttaasunik peqataa
titsiniarnermut tamanna killiliivoq. In
ternet atorlugu oqallitsitsineq aaqqiis
sutaasinnaavoq. Taamaaliornikkut nuna 
tamakkerlugu peqataasoqarsinnaas
saaq, Karen Kiær Jakobsen oqarpoq.

Isumalioqatigiissitat 
qalipaateqanngitsut
Namminiilivinnissamik inatsimmillu 
tunngaviusussamik suliaqarnermik oqa
llinnerit immikkoortinniarlugit inatsim
mik tunngaviusussamik suliaqarnermi 
partiip qalipaataa apeqqutaatinneqan
ngitsoq oqariartuutaavoq. Imaappoq, 
isumalioqatigiissitani ilaasortat su
linerminni partii tunuliaqutertik aallaa
vigissanngikkaat. 

– Tamanna innuttaasunut paat suu
nganarsinnaavoq. Sammisarli aalaja
ngerneqareerpoq. Isumalioqatigiissita
ni ilaasortat Naalakkersuisut suliakkii
nerat aallavigalugu kiisalu Inatsit Tun
ngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissi
tani sulinermut malitassat akuerineqar
simasut aallaavigalugit nuna tamakker
lugu innuttaasut tamaasa sullitissavaat. 
Nunap inuinik ataatsimoorfigineqarsin
naasut ujartorpaat. Sulinermilu matu
mani tassa oqariartuut, Karen Kiær Ja
kobsen naggasiivoq.

spørgsmål og kommentere. Covid19 
pandemien har dog været årsag til at 
kommissionen har måttet bremse hårdt 
for planlægningen.

– Vi vil så gerne holde debatter for så 
mange som muligt. Men kommissions
medlemmerne må ikke rejse på grund af 
Covid19. Med de retningslinjer der er 
fra selvstyret, så kan vi kun arrangere 
noget her i kommunen (Kommuneqarfik 
Sermersooq, red.). Så vi starter med at 
holde en til to dage i Nuuk, og efterføl
gende planlægger vi at komme til Pa
amiut og Tasiilaq. Ittoqqortoormiit hav
de vi ellers også planlagt at komme til, 
men det kan ikke lade sig gøre fordi rej
sen går via Island, siger Karen Kiær Ja
kobsen.

Lige nu afventer Forfatningskommis
sionens Sekretariat de materialer de 
skal bruge til at sprede budskabet om 
forfatningsarbejdet. Optagelserne til 
de seks videoer er færdige, finpudsnin
gen af bogen er i fuld gang, Jinglekon
kurrencen er færdig og skal indspilles til 

videoerne og meget mere.
– Vi håber at de udfordringer Co

vid19 giver i forbindelse med rejse
planlægningerne slutter, så vi kan kom
me ud til andre steder end byerne i 
Kommuneqarfik Sermersooq. Ellers må 
vi finde andre muligheder, som giver 
mulighed for at inddrage landets be
folkning.

– Vi har kontaktet KNR i håb om at få 
medlemmerne af Forfatningskommis
sionen ind til et program om status for 
arbejdet, og hvad planen er fremadret
tet. Det kunne være med til at sprede 
budskabet, fortæller Karen Kiær Jakob
sen, som samtidig har optimeret den in
terne kommunikation både imellem ar
bejdsgrupperne i kommissionen og i se
kretariatet.

Styrker kommunikationen
– Jeg har indført en mere åben arbejds
gang. Hvad sker der i huset? Hvad har 
man talt om under arbejdsgrup
pemøderne? Er der nyt om medarbe

jderne? Ineqi Skourup Kielsen har som 
formand udgivet sit første nyhedsbrev i 
september, som fortæller om arbejdet 
fra januar til september i 2020. Det ny
hedsbrev sendes til interesseorganisa
tionerne og er lagt i hjemmesiden. Vi 
skal så vidt som muligt fortælle om alle 
mødeaktiviteter både i hjemmesiden og 
i kommissionens Facebookside, 
fortæller Karen Kiær Jakobsen, som an
sætter en informationschef i sekretari
atet, for netop at styrke kommunika
tionen.

– Opgaverne i inddragelsen af borger
ne i forfatningsarbejdet skal koordine
res, og den nye informationschef skal 
sikre at de opgaver bliver udført. Der
udover skal der tænkes i hvordan vi kan 
sikre borgerinddragelsen under Co
vid19. Lad os sige, at vi eksempelvis 
arrangerer en debataften i Katuaq og/
eller i Ilimmarfik hvor der højst må være 
100 i samme lokale under pandemien. 
Det sætter en begrænsning i borgerind
dragelsen. En løsning kunne være at 

holde debatten over internettet. På den 
måde kan vi have deltagelse fra hele 
landet, siger Karen Kiær Jakobsen.

Kommission uden partifarve
For at adskille debatten om selvstæn
dighed og forfatningsarbejdet er bud
skabet at forfatningsarbejdet er apoli
tisk. Det vil sige, at medlemmerne af 
kommissionen ikke skal arbejde i kom
missionen ud fra deres partipolitik. 

– Dette kan virke enormt forvirrende 
for befolkningen. Men fokus er fastlagt. 
Kommissionsmedlemmerne er valgt til 
at arbejde for hele landets befolkning 
ud fra Naalakkersuisuts kommissorie 
samt ud fra den vedtagne forretnings
orden for Forfatningskommissionen. De 
søger det der kan samle landets befolk
ning. Og det er budskabet i dette arbej
de, slutter Karen Kiær Jakobsen.

Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissitat sulineranni innuttaasunik 
peqataatitsiniarneq Covid-19 pissutaalluni ajornartorsiutaavoq. Sapinngisarli tamaat 
tamassuma iluatsinnissaa allattoqarfimmi pisortap Karen Kiær Jakobsenip sulisuisalu 
assoruullutik sulissutigaat.

Covid-19 har skabt udfordringer i forbindelse med borgerinddragelsen af 
Forfatningskommissionens arbejde. Sekretariatschef Karen Kiær Jakobsen arbejder dog 
sammen med sit team ihærdigt for at det kan lykkes så godt som muligt.
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Kalaallit Nunaat 
namminersulivilissappat 
aqutseriaasissap qanoq 
ittuunissaa Inatsit 
Tunngaviusussaq pillugu 
Isumalioqatigiissitanit 
isummerfigineqartussat 
ilagaat. USA-misut 
præsidentimik 
qinersisoqartassava, 
inatsisartuni 
amerlanerussuteqarneq 
tunngavigalugu 
ministeriunermik 
toqqaasoqartassava 
imaluunniit allatut 
aaqqiisoqassava?

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Kalaallit Nunaanni namminersortumi 
 inatsisartut inatsisiliortuupput, Naa
lakkersuisut inatsisinik atortitsisuup
put eqqartuussiviillu eqqartuussisuul
lutik. Tamanna Inatsisisartut Naalak
kersuisullu pillugit Inatsisisartut inatsi
saanni kingullermik 2010mi allanngor
tinneqarsimasumi nassuiarneqarpoq. 
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isuma
lioqatigiissitani apeqquterujussuit taa
maammat ilagaat Kalaallit Nunaat nam
minersulivilissappat aqutseriaaseq sor
leq atorneqassanersoq.

Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isu
malioqatigiissitani siulittaasup tullia 
Naalakkersueriaatsillu pillugit suleqati
giissitami siulittaasoq Kuupik Vander

see Kleist oqarpoq, isumalioqatigiissi
tat aqutseriaatsimik aalajangersimasu
mik inassuteqarnissartik suli angun
ngikkaat, taamaakkaluartorli tunnga
viusussatut takorloorneqartut arlallit 
eqqartoreerlugit.  

– Inuiaqatigiinni naalakkersuinikkut 
aqutseriaatsimi »tamat oqartussaaqa
taanerat« tunngavigineqartoq misilitta
gaqarfiusorlu, allamik naapertuilluarne
rusumik taarseruminaappoq. Kisianni 
»tamat oqartussaaqataanerat« assi
giinngissitaartumik aamma atuutsinne
qartarmat, itinerusumik eqqarsaater
suutigigaanni apeqqutit tassunga tun
ngasut allat qaffakaalersarput, Kuupik 
Vandersee Kleist oqarpoq.

Periutsit atuutereersut
Assersuutigalugu oqaatigaa Schweiz
imi tusaamaneqaataasut ilagigaat sor
passuit inunnut tamanut taasissuti
gisassanngortinneqartarnerat, asser
suutigalugu aqquserngit sanaartor
neqarnissaannut tunngasut, ukiunilu 
kingulliunerusuni assersuutigalugu sak
kutuut timmisartussaannik pisinissaq, 
akissarsiat minnerpaaffissaat kiisalu 
meeqqanik kinguaassiuutitigut innimiil
liorsimasut pisinnaatitaaffiinut tunnga
sut inuiannit taasissutigineqarput. 

– Allatut oqaatigalugu tamat oqartus
saaqataanerat assigiinngisitaartumik 
atuutsinneqartarpoq, apeqqutaasarluni 
sinniisutut qinigaasimasut sunik qanor
lu annertutigisunik aalajangersaasin
naassanersut, Kuupik Vandersee Kleist 
nassuiaavoq.

Kalaallit Nunaalli namminersulivilis
sappat aqutseriaatsit pioreersut inger
laannarnissaat Kuupik Vandersee 
 Kleistip ilimagaa.

– Arlariinnik parteeqarsinnaaneq nu
natsinni sungiusimavarput, pisinnaati
taaffiullu tamatuma nangittumik atuu

tiinnarnissaa takorlooruminarluni. Arla
riinnik parteeqarsinnaatitaanerup 
qulakkeertussavaa inuiaqatigiit aaqqis
suussaanerannut ingerlanneqarneran
nullu assigiinngisitaartunik naalakker
suinikkut aallaaveqarluni isummersor
toqarsinnaanissaa.

– Isumaqatigiinniarnikkut amerlane
russuteqarnikkullu naalakkersuinikkut 
aalajangiisinnaatitaaneq (parlamenta
risme) nunatsinni aamma atuutsinne
qarpoq. Taamatut periuseqarneq tamat 
oqartussaaqataannerannut attuumas
suteqarpoq, amerlanerussuteqarlunilu 
isumaqatigiinniareernikkut aalajangii
sinnaanerup qulakkeertussaavaa ikin
nerussuteqartut isummersornerisa 
tusaaniarneqartarnissaat. Tamatuma 
atuutiinnarnissaanik Isumalioqatigiissi
tat inassuteqarumaartut ilimanarner
paajuvoq, Kuupik Vandersee Kleist 
oqarpoq.

Siuttoqarneq
Apeqquterpassuit allat suli paaseqati
giiffiunngitsut annertuumilli Inatsisis
samut Tunngaviusumut sunniuteqartus
sat ilaatigut naalakkersuinikkut allati
gullu siuttoqarnermut tunngasut Kuu
pik Vandersee Kleist oqarpoq, ukulu tul
liuttut pingasut eqqaavai:

1. Nunarput Kunngeqarfimmiit avis
saassava? Assersuutigalugu Island naa
lagaaffittut namminersulereeraluarluni 
ukiuni 1918imiit 1944imut danskit 
kunngiat kunngimittut attatiinnarpaat, 
aatsaallu 1944imi Præsidenteqalerlu
tik. Taassuma annerusutigut Kunngip 
pisussaaffigisimasai tiguai.

2. Nunatsinni Præsidenteqalissaagut? 
Taamaassappallu taassuma pisinnaati
taaffii oqartussaaffiilu suussappat? 
Præsidentip pissaaneqartitaanera su
mut killeqassava? Naalakkersuinikkut 
nammineerluni pissaaneqartitaassava 

imaluunniit naalagaaffik sinnerlugu 
 kiinnertartuuginnassava?

3. Naalakkersuisunut siulittaasuusar
tussat qinerneqartarnerat qanoq 
aaqqissuunneqassava? Præsidenteqas
saguttalu, tassunga naleqqiullugu qa
noq pissaaneqartitaassaava sunillu 
oqartussaaffeqassava?

– Qulaani eqqaaneqartut Isumalioqa
tigiissitani isummersorfigineqassap
put. Apeqqutit pingaarutillit tamarmik 
inaarutaasumik inuiannit taasisitsinik
kut aalajangiiffigineqassapput, taman
nali tikitsinnagu qulaajaanerit, tusar
niaa nerit, isumasioqatigiinnerit apeq
qusersuinerit kiisalu Naalakkersui sut 
Inatsisartullu isummersornerat aqqusa
arneqaqqaassapput, Kuupik Vandersee 
Kleist oqarpoq.

En af de ting, som 
Forfatnings -kommissionen 
skal tage stilling til er, 
hvilken styreform der skal 
være i Grønland, hvis 
Grønland bliver 
selvstændigt. Skal der 
vælges en præsident som i 
USA, en statsminister på 
baggrund af et flertal i 
parlamentet eller en helt 
tredje løsning?

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Styreformen i det selvstyrende Grøn
land i dag er en lovgivende magt hos In

atsisartut, den udøvende magt hos Na
alakkersuisut og den dømmende magt 
hos domstolene. Dette er beskrevet i 
Inatsisartutloven om Inatsisartut og 
Naalakkersuisut, som sidst blev ændret 
i 2010. Et af de store spørgsmål i For
fatningskommissionens arbejde er der
for, hvilken styreform Grønland skal 
have, hvis landet bliver en selvstændig 
stat.

Næstformand i Forfatningskommis
sionen og formand i Arbejdsgruppen 
vedrørende regeringsformer, Kuupik 
Vandersee Kleist, siger, at kommissio
nen endnu ikke er kommet frem til en 
anbefaling om en bestemt styreform, 
men at de allerede har diskuteret man
ge emner som de mener vil være grund
læggende.  

– Det er svært at forestille sig at 
grundlaget for den styreform der er i 
samfundet og det vi har erfaring med, 
»demokratiet«, skulle erstattes med 

noget andet. Men fordi »demokrati« 
forstås og praktiseres på forskellige 
måder, opstår der andre spørgsmål 
frem om emnet, når man tænker dybere 
over det, siger Kuupik Vandersee Kleist.

De eksisterende former
Han nævner eksempelvis at Schweiz er 
kendt for at sætte mange forskellige 
emner til folkeafstemning, for eksem
pel byggeri af veje, og i de senere år har 
der eksempelvis folkeafstemning om 
køb af jægerfly, fastsættelse af mind
steløn samt rettighederne for børn der 
har været udsat for seksuelle krænkel
ser. 

— Sagt på en anden måde, så bliver 
demokratiet benyttet på forskellige 
måder alt efter hvad og hvordan de 
valgte har mulighed for at beslutte, for
klarer Kuupik Vandersee Kleist.

Det er dog styreformerne i Grønland, 
som Kuupik Vandersee Kleist forventer 

vil fortsætte, hvis Grønland bliver selv
stændig en dag.

– Vi er vant til at der kan være flere 
partier her i landet, og det er nemt at 
forestille sig, at dette fortsætter. Mu
ligheden for at der kan være flere parti
er skal sikre, at det er muligt at have 
forskellige holdninger til samfundets 
opbygning og hvordan det drives.

– Muligheden for at foretage politiske 
forhandlinger og tage beslutninger på 
baggrund af flertallet, parlamentaris
me, benyttes også her i landet. Den me
tode handler om demokrati, og mulighe
den for at et flertal kan tage beslutnin
ger efter forhandlinger skal sikre at 
mindretallet kan blive hørt. Der er stor 
mulighed for, at kommissionen vil anbe
fale at dette fortsætter, siger Kuupik 
Vandersee Kleist.

Ledelse af landet
Kuupik Vandersee Kleist siger, at der 

Kalaallit naalagaaffianni aqutseriaasissaq

Styreformen i staten Grønland
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stadig ikke er fælles forståelse for 
mange spørgsmål som kommer til at 
have stor indflydelse på den kommende 
grundlov blandt andet om styreform og 
andre ting om ledelse. Han nævner de 
tre følgende emner:

1. Skal Grønland løsrive sig fra Konge
riget? For eksempel fastholdt Island 
den danske konge som deres konge fra 
1918 til 1944, selvom landet var blevet 
en selvstændig stat, og fik først deres 
første præsident i 1944. Præsidenten 
overtog de fleste af de pligter som Kon
gen havde haft.

2. Skal Grønland have en præsident? 
Og hvis det er tilfældet hvilke rettighe
der og ansvar skal præsidenten have? 
Hvor skal præsidentens magt grænse 
sig til? Skal præsidenten selv have en 

politisk magt eller skal præsidenten 
bare være landets ansigt ud ad til?

3. Hvordan skal valget af formanden 
for regeringen organiseres? Og hvis vi 
skal have en præsident, hvilken magt og 
hvilke ansvar skal formanden for rege
ringen have?

– Kommissionen skal tage stilling til 
de emner, som nævnes foroven. Alle 
vigtige emner skal til endelig folkeaf
stemning, men forinden skal vi igennem 
undersøgelser, høringer, seminarer og 
stille spørgsmål og Naalakkersuisut og 
Inatsisartut skal også tage stilling til 
emnerne, siger Kuupik Vandersee 
 Kleist.

– Isumaqatigiinniarnikkut 
amerlanerussuteqarnikkullu 

naalakkersuinikkut 
aalajangiisinnaatitaaneq nunatsinni 

aamma atuutsinneqarpoq. Tamatuma 
atuutiinnarnissaanik Isumalioqatigiissitat 

inassuteqarumaartut 
ilimanarnerpaajuvoq, Inatsit 

Tunngaviusussaq pillugu 
Isumalioqatigiissitani siulittaasup tullia 

Naalakkersueriaatsillu pillugit 
suleqatigiissitami siulittaasoq Kuupik 

Vandersee Kleist oqarpoq.

– Muligheden for at foretage politiske 
forhandlinger og tage beslutninger på 

baggrund af flertallet, parlamentarisme, 
benyttes også her i landet. Der er stor 

mulighed for, at kommissionen vil 
anbefale at dette fortsætter, siger 

næstformand i 
Forfatningskommissionen og formand i 

Arbejdsgruppen vedrørende 
regeringsformer, Kuupik Vandersee 

Kleist.
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KATU
Aviisip matuma ateraa »Katu«, 
tassaasoq qilaatip anaale
rutaa. 

Katu inuiaat Inuit itsarsuarli 
atortorivaat. 

Palasi Chr. Rosing ima allap
poq: »Anaalerutaa katuanik 
(katummik taasarpaat) ilaasa 
puisiusamik nooqartittarpaat 
isuatalu aappaanut natsersuup 
nannulluunniit kigutaa mangul
lugu serratitaqartillugu«.

Ilisimatooq William Thalbit
zer aamma issualaassavarput, 
katuap iluaqutaaneranut ta
kussutissatut: »…Ammassa
limmiut inngerneq nuanna
risorujussuugamikku angutit 
tamangajammik immikkut ullut 
tamaasa inngertarput. Inuu
suttut arnat angutillu nuniallu
tik qaqqaniikkaangamik inn
gertarput…«

H.C. Petersen soqutiginartu
mik paasissutissiisoq nagga
siutigissavarput: »Siulitta 
oqaluttuaanni inuit kisimik 
iverneq ajorput. Uumasuttaaq 
allat inuttulli ivertitaasarput 
»qaqulluukaasik tipittuukaa
sik« eqqaaginnariaqarpoq, 
tassalu kanajoq qaqullullu ivi
gariit. Allermik aqissimillu 
oqaluttuaq qanga iverutitut 
sanallugu inngerutigineqartar
poq«.

KATU
Denne avis hedder »Katu«, 
hvilket er Inuittrommens 
trommestik.

Trommestikken har været 
Inuits udstyr fra oldtiden.

Præsten Chr. Rosing skriver 
således: »Trommestikken kal
des for »katua«, og nogle har 
noget der ligner en sæl på 
spidsen, og på den anden spids 
stikker de en tand af enten en 
klapmyds eller en isbjørn, som 
en form for trylleformular«.

Vi citerer også lige forskeren 
William Thalbizer, som doku
menterer trommestikkens be
nyttelse: »…beboerne i Am
massalik er meget glad for at 
synge trommedans, næsten 
alle mænd synger trommedans 
hver dag. De unge kvinder og 
mænd synger, når de er i fjel
dene for at plukke bær…«

Vi slutter af med en interes
sant oplysning fra H.C. Peter
sen: »I vores forfædres fortæl
linger var det ikke kun menne
skene som sang trommedans. 
Dyrene sang ligesom menne
skene trommedans, og vi kan 
bare nævne »qaqulluukaasik ti
pittuukaasik«, som er en ulk og 
en mallemuk der synger for 
hinanden. Fortællingen om en 
havlit og en rype blev i gamle 
dage fortalt ved at synge med 
trommedans«.
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Demokrati
Udtrykket demokrati består af to bes
tanddele, der er slået sammen på græsk 
(nemlig demos: »folk«, det vil sige den 
mindste enhed inden for kommunerne i 
Attika – og krotos: »magt«) og kan for
mentlig på grønlandsk forklares ty
deligt på følgende vis: den jævne be
folknings ret til at træffe beslutninger 
inden for vigtige samfundsanliggender, 
også kaldt folkestyre.

Det fulde demokrati trådte i vort land 
i kraft i 1948, dengang fik kvinder valg
barhed og stemmeret på lige fod med 
mænd.

Magtens tredeling
Adskillelsen af magten i tre – den lov
givende, udøvende og dømmende magt 
– er gennemført i demokratiske stater 
for at sikre borgerne mod overgreb fra 
myndighederne.

Magtens tredeling er stadfæstet i 
selvstyreloven, hvor der står: »den lov
givende magt [er] hos Inatsisartut, den 
udøvende magt hos Naalakkersuisut og 
den dømmende magt hos domstolene.«

Parlamentarisme
En Naalakkersuisoq, der indkasserer et 
mistillidsvotum fra Inatsisartut, har 
pligt til at træde tilbage. På samme 
måde har formanden for Naalakkersu
isut, der indkassere et mistillidsvotum 
fra Inatsisartut, pligt til at træde til
bage, og give et andet medlem lejlighed 
til at danne et nyt Naalakkersuisut eller 
at udskrive nyvalg til Inatsisartut i 
utide.

Princippet om positiv parlamentaris
me gælder her i landet, det vil sige at et 
flertal i Inatsisartut skal udtrykke sin 
tillid til Naalakkersuisut før den kan 
dannes.

Parlamentarismen blev indført i 1984 
her i landet. Adskillelsen af rammerne 
for den lovgivende og den udøvende 
magt betegnes ofte som indførelsen af 
parlamentarisme i Grønland. Inatsisar
tut og Naalakkersuisut fik i 1988 hver 
sin formand.

Et folk
Et folk defineres som en gruppe per

soner, der besidder karakteristika, der 
adskiller dem fra andre folk. Endvidere 
sigtes med udtrykket »folk« normalt til 
befolkningsgrupper, der er knyttet til et 
særligt landområde.

Kriterier kan også omfatte fælles 
sprog, historie, etnicitet, kultur og reli
gion. Desuden skal der være en følelse 
af social samhørighed, fælles skæbne 
og en fælles kollektiv identitet for, at en 
sådan gruppe kan karakteriseres som 
et folk.

En stat
Når man taler om et folk, kræves endvi
dere et særligt tilhørsforhold til et be
stemt afgrænset geografisk område. 
Dette kriterium skal ses på baggrund af 
den særlige sammenhæng, der traditio
nelt består mellem folk og stat, hvore
fter kommer folket historisk før nation
alstaten. Staten er således det politiske 
og juridiske udtryk for et allerede 
eksisterende folk. Tilknytningen til et 
bestemt territorium tjener endvidere 
som et særkende, hvorved et folk ad
skiller sig fra et andet.

En union
En union med et andet land betyder, at 
en suveræn stat dannes, men at staten 
deler statsoverhoved og eventuelt 
visse andre forhold med en anden stat i 
henhold til en frit forhandlet aftale mel
lem staterne. Unionen mellem Danmark 
og Island, som eksisterede mellem 1918 
og 1944 er et eksempel på dette. 

Dengang var Island en suveræn stat, 
som havde indgået en personalunion 
med den danske konge. Hver parts – det 
vil sige Island og Danmark – suveræni
tet betød at retten til ekstern selvbe
stemmelse blev bibeholdt for begge 
parter. 

Frivillig sammenslutning
Dette er mere kendt i sin engelske 
benævnelse, kaldet free association. I 
henhold til De Forenede Nationers reso
lution 1541 har en sådan ordning blandt 
andet følgende kendetegn: at en aftale 
indgås mellem to stater, der ønsker at 
danne en fælles sammenslutning, om en 
sådan ordning. Parterne har hver deres 

forfatning, men visse af den asso
cierede stats anliggender varetages af 
den anden stat. En free association
ordning kan indgå i overvejelserne som 
en fremtidig mulighed hvis vort land 
skulle vælge fuld suverænitet.

Monarki
Vi kender Danmark bedst blandt 
verdens monarkier. Kongen (kongen 
eller dronningen) er statsoverhoved for 
Kongeriget Danmark, hvor kongetitlen 
er arvelig. Den danske regent er således 
også grønlændernes konge.

Ifølge grundloven er regeringsformen 
indskrænketmonarkisk da Danmark er 
et demokratisk land og fordi der er par
lamentarisme. Derfor har den danske 
regent først og fremmest en symbolsk 
funktion som officiel repræsentant for 
nationen. 

Præsidentstyre
I et land uden en konge – en republik – 
er præsidenten statsoverhoved. Præsi
denter bliver enten valgt af folket eller 
af et parlament. Der er stor forskel på, 
hvilken politisk magt præsidenten har i 
de forskellige lande. I den ene ende 
findes lande, hvor præsidentens rolle er 
af symbolsk og repræsentativ karakter. 
I den anden ende findes lande, hvor 
præsidenten har en meget betydelig 
politisk magt, og hvor præsidenten ud 
over at være statsoverhoved tillige er 
leder af regeringen. Det sidste er for 
eksempel tilfældet i USA.

Selvbestemmelsesretten i 
henhold til folkeretten
De Forenede Nationers pagt og en 
række konventioner fastslår at alle folk 
har ret til selvbestemmelse, og at de i 
kraft af denne frit kan bestemme deres 
politiske stilling og frit varetage deres 
egen økonomiske, sociale og kulturelle 
udvikling. 

Endvidere fastsættes, at alle folk til 
deres egne formål frit kan disponere 
over deres naturgivne rigdomskilder og 
ressourcer uden derved at gøre indgreb 
i forpligtelser hidrørende fra internati
onalt økonomisk samarbejde, der er ba
seret på princippet om gensidig fordel, 

og folkeretten. Et folk må aldrig berø
ves sine eksistensmuligheder.

Grønlands adgang til 
selvstændighed
Det står i Selvstyreloven, at Grønlands 
Selvstyre frit kan indlede en forfat
ningsforberedende proces. Grønland vil 
således inden for selvstyrelovens ord
ning kunne foretage ensidige forbere
delser hen imod selvstændighed. I 
Grønlands overvejelser om selvstæn
dighed kan blandt andet indgå overvej
elser om en ordning i form af en fri sam
menslutning (free association) med 
Danmark. Regeringen har tidligere tilk
endegivet, at det er op til det grønland
ske folk selv at beslutte Grønlands 
fremtid og tilknytningsforhold til Dan
mark. 

En slags Commonwealth-ordning
Finn Lynge skrev i sin bog »Selvstæn
dighed for Grønland?« fra 1998 fælgen
de om Commonwealthordningen:

Lad os foretage det tankeeksperi
ment, at der bliver lagt et forslag på 
bordet i Folketinget, som i alt væsent
ligt vil omdanne det danske rigsfælles
skab til en regulær forbundsstat, der er 
sammensat af tre i princippet ligevær
dige parter.

Disse tre parter har hver sit parla
ment og lovgivningsmagt, hvis myndig
hed hviler på almindelige folkeretlige 
principper i stedet for, som nu, hvor de 
to hjemmestyreordninger udspringer af 
en dansk folketingslov. Folketingets 
fire nordatlantiske mandater bliver 
nedlagt. Derudover har de tre parter 
fælles grundlov, højesteret, valuta, for
svar og dronning.

Der ville altså blive tale om en slags 
Commonwealthordning, hvor vi ville 
slippe for alt det umulige besvær med 
egen nationalbank, eget forsvar og 
egne ambassader i udlandet og overfor 
FN. Økonomisk ville vi have et godt sik
kerhedsnet, og den side af sagen ville 
være i alles interesse.

Ordforklaringer
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Inuinnaat 
naalakkersueqataanerat
Oqaaseq demokrati griikerit oqaasiisa 
marluk (tassa demos: »inuit«, imaappoq 
griikeritoqqani Attikami kommunini 
 inuit immikkoortitigaanerisa minner
saat – aamma krotos: »pissaaneq«) ka
tinneraat erseqqissumik kalaallisut 
oqaatigissagaanni imatungajak oqaa
tigisariaqarnerugunartoq: Inuinnaat 
 inuiaqatigiinnermut pingaaruteqartut 
tungaasigut aalajangiisinnaanermik 
tigummisaqarnerat, aamma oqaatigi
neqartartoq folkestyre. 

Inuinnaat naalakkersueqataanerat ili
vitsoq 1948mi nunatsinni atuutiler
poq, taamanikkut arnat angutitulli 
pisinnaatitaaffeqalermata qinigaasin
naalerlutillu taasisinnaatitaalermata. 

Oqartussaaffiit pingasunut 
immikkoortiternerat
Oqartussat qullersaasa immikkoorti
ternerat – tassa inatsisitigut suliallit, 
naalakkersuinerinnarmik suliallit aam
malu eqqartuussisuutitaasut – naalak
kersuinermik agguaaqatigiinneq naala
gaaffinni demokratiskiusuni atorneqar
poq naalakkersuisunit inuinnaat tu
ngaannut eqqunngitsumik iliortoqarsin
naaqqunagu.

Namminersorneq pillugu inatsimmi 
oqartussaaffiit pingasunut immikkoor
tititernerat ima allanneqarpoq: »inatsi
siliornermik pissaaneq Inatsisartuniip
poq, naalakkersuinissamik pissaaneq 
Naalakkersuisuniilluni aamma eqqar
tuussinissamik pissaaneq eqqartuussi
vinniilluni.«

Inatsisartoqarluni 
naalakkersuineq
Naalakkersuisoq kinaluunniit tatigin
ninnginnermik inatsisartunit takutitsi
vigineqartoq pisussaavoq tunuassallu
ni. Taamatuttaaq naalakkersuisut siulit
taasuat tatiginninnginnermik inatsisar
tunit takutitsivigineqartoq pisussaavoq 
tunuassalluni inatsisartunilu ilaasortaq 
alla periarfissillugu naalakkersuisunik 
nutaanik pilersitsinissaanut imaluunniit 
piffissaq qinersivik naanngikkaluartoq 
nutaamik inatsisartuni ilaasortassanik 
qinersisitsissalluni.

Nunatsinni positiv parlamentarisme
mik taaneqartartoq atuuppoq, tassa 
imaappoq naalakkersuisut pilersinne
qannginnerini inatsisartuni amerlane
russuteqartut taakkuninnga tatiginnin
nertik nalunaarutigisassagaat. 

Inatsisartoqarluni naalakkersuineq 
nunatsinni atuutilerpoq 1984imi. Inat
sisiliortutut aammalu pissaanermik 
 ingerlatsinermut tunngavissaatitaasut 
avissaartinneqarnerat Kalaallit Nu
naan ni inatsisartoqarnermik eqqussi
nertut oqaatigineqarajuppoq. 1988imi 
Inatsisartut Naalakkersuisullu tamar
mik immikkut siulittaasoqalerput. 

Inuiaat
Inuiaat tassaapput inuit ataatsimoortut 
immikkut ilisarnaateqarnertik patsisi
galugu inuiannit allanit allaanerussute
qartut. Tamatuma saniatigut »inuian
nik« oqartarneq tunngatinneqartarpoq 

nunap inuinut nunamik aalajangersima
sumik nunaqartunut.

Aammattaaq pineqartarput oqaase
qatigiinneq, oqaluttuarisaanikkut ataa
siuffeqarneq, sumit kingoqqisuuneq, 
kulturi upperisarlu inuiaat annertuumik 
ataasiuffigisaat. Kiisalu innuttaasut mi
sigisimasarput atukkatigut ataqatigiil
lutik, inuunerminni atugassatik ataatsi
mooqatigiiffigalugit, aammalu ataatsi
moorlutik kinaassuseqarlutik inuiattut 
isigineqassagunik. 

Naalagaaffik
Inuiaat pineqartillugit tassa piuma
sarineqartarpoq nunamut aalajangersi
masumut atasuunissaq. Tamatumani 
tunngaviuvoq inuiaat naalagaaffiillu qa
ngaaniit immikkut ataqatigiittarmata, 
tassa oqaluttuarisaanikkut inuiaat naa
lagaaffik sioqqullugu pioreersarlutik. 
Tassalu naalagaaffik tassaavoq politik
kikkut inatsisitigullu inuiannut pioreer
sunut takussutissaasoq. Nunarsuarmi 
sumut atanerup ilisarnaatigaattaaq 
 inuiaat allaniit allaanerusarmata.

Nunamik allamik 
naalagaaffeqateqarneq
Nunamik allamik naalagaaffeqateqar
neq isumaqarpoq naalagaaffik nammi
nersuissoq pilersinneqartoq, kisianni 
naalagaaffik naalagaaffimmik allamik 
qullersaqaqateqarluni immaqalu aam
ma pissutsit allat ilaannik avitseqate
qarluni, naalagaaffiit akornanni nam
mineq isumaqatigiinniarnermi isumaqa
tigiissut naapertorlugu. Danmarkip Is
landillu naalagaaffeqatigiinnerat 1918
ip 1944llu akornanni atuuttoq matu
mani assersuutissaavoq. 

Taamanikkut Island naalagaaffiuvoq 
danskit kunngiannik kunngeqateqarluni 
nammineq oqartussaassusilik. Illuatu
ngeriit – tassa Island Danmarkilu   im
mikkut nammineq oqartussaanerat 
imaappoq avammut tamanut nammineq 
aalajangiisinnaassusertik attatiinna
raat.

Peqatigiikkumasut
Oqaaseq taanna tuluttut atermigut 
tusaamaneqarneruvoq, taaneqartartoq 
free association. Naalagaaffiit Peqati
giit aalajangersagaat 1541 naapertorlu
gu aaqqissussineq taama ittoq ilaatigut 
ukuninnga ilisarnaateqarpoq: naala
gaaffiit marluusut ataatsimut peqati
giikkumasut akunnerminni taamatut 
aaqqissuussineq isumaqatigiissusiorfi
gisarpaat. Illuatungeriit isumaqatigiis
susiortut naalagaaffittut namminneq 
inatsiseqartarput tunngaviusunik, taa
maattorli ilaat naalagaaffimmit 
isumaqatigiissusiorfigineqartumit 
oqar tussaaffiusut naalagaaffiup aap
paanit isumagineqartarlutik. Free asso
ciationimi aaqqissuussineq 
eqqarsaatigine qarsinnaavoq periarfis
satut siunissami nunatta qinissaga
luarpagu tamakkii sumik namminersu
lernissaq.

Kunngeqarneq
Nunarsuarmi nunat kunngeqarfiit akor
nanni Danmark ilisarisimaneruarput. 

Kunngeqarfiup Danmarkip kunngi 
(kunngi imaluunniit dronningi) quller
paartaraa kunngiussutsimik kingornus
sisartoq. Taama danskit kunngiat ka
laallittaaq kunngigaat. 

Grundlovi malillugu naalakkersuine
rup ingerlanneqarnerani kunngi killilim
mik aalajangiisussaatitaavoq, tassa 
Danmark nunaammat demokratiskiu
soq, aammalu inatsisisartoqarluni naa
lakkersuineq atorneqarmat. Taamaam
mat danskit kunngiat pingaarnerusumik 
taaguutaannapajaatut atuuttuuvoq 
naa lagaaffiup pisortatigoortumik sin
niisorisagaatut. 

Præsidenteqarneq
Nunami kunngeqanngitsumi – kunngiit
suuffimmi – præsidenti naalagaaffiup 
qullerpaartarisarpaa. Præsidentit inun
nit imaluunniit inatsisartunit qinerneqa
rajuttarput. Præsidentip politikkikkut 
qanoq pissaaneqartiginissaa nunani as
sigiinngitsuni assigiinngiiaartorujus
suuvoq. Ilaatigut nunat ilaanni præsi
dentip atuunnera taaguutaannaarpasin
neruvoq nunap sinniisigisagaatut pis
suseqartinneqarnerulluni. Aammali 
nunat ilaanni præsidenti politikkikkut 
pissaanilerujussuusarpoq, naalagaaf
fiup qullerpaartaatut atuuffiup sania
tigut aammattaaq naalakkersuisunut 
siulittaasuusarluni. Taaneqartoq ki
ngulleq assersuutigalugu USAmi taa
maappoq.

Inuiaat inatsisaat 
tunngavigalugit imminut 
oqartussaaffigineq
Naalagaaffiit Peqatigiit Angerfigeqati
giissutaanni isumaqatigiissutaannilu ar
lalinni aalajangersarneqarpoq inuiaat 
tamarmik imminnut aalajangersaaffi
gisinnaasut aammalu tamanna tunnga
vigalugu naalakkersuinikkut inissisi
manertik killilerneqaratik aala
jangersinnaagaat taamatullu nammineq 
aningaasaqarnikkut, inuit atugarisaa
sigut kulturikkullu piorsaanertik killi
lerneqaratik isumagisinnaagaat.

Taamatuttaaq aalajangersarneqarpoq 
inuiaat tamarmik siunertarisaminnut 
atatillugu pinngortitamit pisuussuti
minnik isumalluutinillu killilerneqaratik 
atuisinnaasut nunat tamalaat akornanni 
aningaasaqarnikkut suleqatigiinnerti
gut illugiimmik iluaquteqarsinnaaner
mik tunngavissaqartumik naalagaaffiit 
innuttanut pisussaaffiinut tassuunak
kut killiliisussamik iliuuseqanngikka
luarluni. Inuiaat kikkulluunniit inuussuti
gisinnaasaminnik qaqugukkulluunniit 
arsaagaasinnaanngisaannassapput.

Kalaallit Nunaata 
namminiilivinnissamut 
periarfissai
Namminersorneq pillugu inatsimmi al
lassimavoq Namminersorlutik Oqartus
sat piumagunik inatsimmik tunngaviu
sumik piareersaallutik aallartissinnaa
sut. Taamaalilluni namminersorneq pil
lugu inatsisip iluani Kalaallit Nunaata ki
simiilluni namminiilivinnissani piareer
salersinnaavaa. Namminiilivinnissamik 
Kalaallit Nunaata isumaliutersuutaata 

ilaatut isumaliutigineqarsinnaavoq 
pituttugaanngitsumik Danmarkimut 
atassuteqarnissaq (free association). 
Danmarkimi naalakkersuisut oqaa
tigisarnikuuaat inuiaat kalaallit nam
minneerlutik aalajangissagaat Kalaallit 
Nunaata siunissaata Danmarkimullu 
atassuteqarnerup qanoq ittuunissaa.

Commonwealthimik 
aaqqissuussinermut assingusoq
Finn Lyngep atuakkiamini »Kalaallit Nu
naat namminersortoq?«mi 
1998imeersumi Commonwealth iman
nak allaatigaa:

»Atagu takorlooriartigu Folketingimi 
siunnersuutigineqartoq naalagaaffeqa
tigiinneq allanngortinneqassasoq 
tassaalerluni naalagaaffiit pingasut 
tunngavigisamikkut naligiit kattuffiat. 

Ilaasortaasut taakku pingasut tamar
mik immikkut inatsisartoqassapput 
 inatsisiliorsinnaanermillu piginnaatin
neqarlutik, inuiaat akornanni nalingin
naasumik oqartussaassuseqarnermut 
aalajangersagaasut naapertorlugit naa
lakkersuinikkut pisinnaatitaaffeqarlu
tik, taarsiullugu nunat taakkua nammi
nersornerullutik ingerlatsinerannut 
 maanna atuuttumut danskit folketi
ngianni inatsimmik tunngaveqartumut. 
Atlantikup avannaamiuisa folketingimi 
ilaasortaaffii sisamat atorunnaassap
put. Naalagaaffiit ilaasortaasut taakku 
pingasut ataatsimoorfigisassaat tas
saapput: inatsisit tunngaviusut, quller
saasumik eqqartuussiveqarneq, ani
ngaasaqarneq, illersornissaq kunnge
qarnerlu.

Tamannalu tuluit Commonwealthimik 
aaqqissuussisimanerannut assingus
saaq makkulu naammassiuminaatsut 
persaqusersuutaassanatik: nunatta 
namminerisaminik aningaaserivissua
qarnissaa, illersornissamut sakkutoo
qarnissaa nunanilu allani FNimilu im
mikkut aallartitaqarfeqarnissaa. 
Aningaasaqarnikkut isumannaatsumik 
inissisimassaagut, tamannalu tamatsin
nit kissaatiginartinneqarpoq.«

Oqaatsit nassuiaataat
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Inatsit Tunngaviusussaq pillugu 
 Isumalioqatigiissitani ilaasortat
Medlemmer af Forfatningskommissionen

•  Inatsisit Tunngaviusut pillugit 
 Isumalioqatigiissitani siulittaasoq

•  Naalakkersuisaatsit pillugit Suleqati-
giissitani ilaasortaq, Inatsisit Tunnga-
viusut pillugit Isumalioqatigiissitat

•  Politikkikkut siunnersorti, Siumut

– Isumalioqatigiissitap sulinera sooru-
na pingaaruteqartoq?
– Pingaarnerutinngilara inuttut isuma
ga tusartissallugu. Kisianni nuna nam
miniilivikkiartortoq aqqutaani piareer
sartariaqarpoq namminersulivinnissaq 
isummerfigineqalerpat Inatsisartut 
 piareersimakannersunik sakkussaqar
niassammata.

– Isumalioqatigiissitami sulinermi sam-
misat suut pingaarnerpaappat?
– Imarisai misissoqqissaassallugit pi
ngaaruteqarput. Assersuutigalugu inuit 

pisinnaatitaaffii, aqutseriaatsit tun
ngavissallu allanngorteriaannaan
ngitsut. Paasissutissarpassuit pi
ngaaruteqartut Kalaallit Nunaata naala
gaaffinngorumaarnissaani isummerfi
gineqarsimasussat.

– Isumalioqatigiissitap sulineranut illit 
qanoq tunniussassaqarpit?
– Isumalioqatigiissitani siulittaasutut 
pisussaaffeqarpunga. Inatsisartoqar
nerup naalakkersuinikkullu misilitta
gaqarluarpunga atorluarsinnaasannik. 
Inuunermi misilittakkakka allanit an
nertunerunngikkaluartut suliakkinne
qarpunga suliap unikaallassimasup aal
lartisaqqinnissaanut oqartoqarsinnaa
vorlu sulinera aallartilluarsimasoq. Su
liassaq tunniusimaffigaara siulittaa
soqarfik allattoqarfillu suleqatigalugit.

•  Inatsisit Tunngaviusut pillugit 
 Isumalioqatigiissitani siulittaasup 
tullia

•  Isumalioqatigiissitap 
 siulittaasoqarfiani siulittaasup tullia, 
Inatsisit Tunngaviusut pillugit 
 Isumalioqatigiissitat

•  Naalakkersuisaatsit pillugit 
 suleqatigiissitami siulittaasoq, 
 Inatsisit Tunngaviusut pillugit 
 Isumalioqatigiissitat

•  Pisinnaatitaaffiit pillugit 
suleqatigiis sitani ilaasortaq, 
Inatsisit Tunngaviusut pillugit 
Isumalioqatigiissitat

•  Assigiinngiiaartorpassuarnik 
 sammisaqartunik siunnersorti 
 namminersortoq, pingaartumik 
ICC-mi suliat eqqarsaatigalugit

– Isumalioqatigiissitap sulinera sooru-
na pingaaruteqartoq?
– Isumalioqatigiissitamut suliakkiissu
tigineqartoq nunatsinni siusinnerusuk
kut annerusumik misilittagaqarfiunngi
laq. Pingaaruteqarnerpaatut uanga 
oqaatigerusutara tassaavoq, pissutsit 
manna tikillugu inuiattut isummersorfi
gisanngisagut oqaluuseralugillu qanoq 
inatsisitigut aalajangersaavigineqarsin
naaneri eqqartorlugulu isumaqatigiin
niiutigisarparput.
Allatut oqaatigalugu arlalippassuarti
gut nutaaliornermik sulinerput nassa
taqartussaavoq. Tamanna Namminersu
livissagutta namminersulivissanngikka
luaruttaluunniit pingaaruteqarluinnar
poq. Assersuutigalugu »nunarsuar
mioqataanitsinnut« tunngasut anner
tuu tigut allanut isumagitittarpagut, 
tassa Danmarkip sinnerluta soorlu FN
imi ilaasortaanermigut sullillutalu sin
nerluta isummersortarpoq. Nunarsuat
sinni pisorpassuit namminerisatsinnik 

isummersorfigineq ajorpagut il.il.
Isummerfigisariaqartunik sungiunnia
gassatsinnik assersuutissarpassuaqar
poq, isumaqarpungalu inuiattut »ili
vitsutut« tamanullu akisussaassuseqar
tutut eqqarsartariaaseq isummersor
tarnerlu sungiunniagassarigipput.

– Isumalioqatigiissitami sulinermi sam-
misat suut pingaarnerpaappat?
– Immikkut pingaarutilinnik taakkartu
isinnaanngilanga Inatsimmi Tunngaviu
sumi aalajangersakkat tamarmik pi
ngaaruteqartussaammata imminnullu 
ataqatigiittussaammata. Pingaarute
qarporli Inatsisip Tunngaviusup inuiaqa
tigiinni naleqartitat sinaakkutissaannik 
aalajangersaavigineqarnissaa, aamma 
pingaaruteqarluinnarpoq ullormiit ullor
mut allanngortinneqarsinnaannginnis
saa. Tassa allanngorartumik nunap 
oqar tusaasuinit aalajangersaavigine
qar sinnaasut pissutsillu allanngorarneri 
naapertorlugit allanngorartunik isum
mersorfigineqartussat Inatsimmi Tun
ngaviusumi sammineqassanngillat.

– Isumalioqatigiissitap sulineranut illit 
qanoq tunniussassaqarpit?
– Isumalioqatigiissitani partiinit 
ilaasor tassatut toqqagaagaluarluta ta
matta immikkut suliakkiissutip suliari
neqarnerani tunniussassaqarnerput 
tunngavigalugu toqqagaasimavugut. 
Uanga toqqagaaninnut pissutaasut 
tassaapput suliassanut tunngasunik mi
silittagaqalersimanera, pingaartumik 
pisinnaatitaaffinnut, nunat tamalaat 
akornanni suleqatigiinnermut inuiaqati
giinnilu pissutsinut tunngasunik ilisima
saqarnera.

•  Formand for 
Forfatningskommissionen

•  Medlem af Arbejdsgruppen 
vedrørende Regeringsformer, 
Forfatningskommissionen

•  Politisk rådgiver, Siumut

– Hvorfor er kommissionens arbejde 
vigtig?
– Det er ikke vigtigt at fremhæve mine 
personlige holdninger om emnet. Men 
når et land ønsker selvstændighed, må 
landet forberede sig, så Inatsisartut 
har næsten helt klare værktøjer til, når 
der skal tages stilling til om landet skal 
blive selvstændig.

– Hvilke emner er de vigtigste i kommis-
sionens arbejde?
– Det er vigtigt at undersøge indholdet 

grundigt. Eksempelvis menneskerettig
heder, styreformer og grundlag, som 
ikke bare lige kan ændres. Rigtig mange 
oplysninger, som Grønland skal tage 
stilling til, hvis landet bliver selvstæn
digt. 

– Hvad kan du bidrage med til kommis-
sionens arbejde?
– Jeg har en forpligtelse som formand 
for kommissionen. Jeg har gode erfarin
ger med lovgivnings og politisk arbej
de. Selvom jeg ikke har større menne
skelige erfaringer end andre, så har jeg 
fået til opgave at genstarte arbejdet, 
som var gået i stå, Og man kan sige, at 
mit arbejde er kommet godt i gang. Jeg 
er engageret i arbejdet i samarbejde 
med formandskabet og sekretariatet.

Ineqi Skourup Kielsen Kuupik Vandersee Kleist 
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•  Isumalioqatigiissitat siulittaasoqar-
fianni ilaasortaq, Inatsisit Tunngaviu-
sut pillugit Isumalioqatigiissitat

•  Pisinnaatitaaffiit pisussaaffiillu pil-
lugit Suleqatigiissitani siulittaasoq, 
Inatsisit Tunngaviusut pillugit 
 Isumalioqatigiissitat

• Inatsisartunut ilaasortaq
• Demokraatini siulittaasup tullia

– Isumalioqatigiissitap sulinera sooru-
na pingaaruteqartoq? 
— Taamaalluni namminiilivinnissatsin
nut allorialerutta inatsiseqartussaa
vugut tunngaviusumik. Taannalu suliari
varput taamanikkussamut atorneqar
nissaa piareerumallugu. 

– Isumalioqatigiissitami sulinermi sam-
misat suut pingaarnerpaappat? 
– Tamarmik pingaaruteqaqaat, inuiattut 
pingaartitagut naleqartitagut, ataatsi
moorfigisinnaasagut, illersornissaq, nu
namik pinginnittussaatinaanerit, eriagi
sassat, ilaqutariinneq meerar tagullu 
immikkut pingaartutut taasusuppakka, 
soorunami pisussutitta illersornissaat 
nunarsuarmioqataanissarpullu. 

– Isumalioqatigiissitap sulineranut illit 

qanoq tunniussassaqarpit? 
– Aallaqqaataaniilli peqataavunga, 
eqqaamasakka naapertorlugit kisiar
taallunga qinikkani aallaqqaataaniilli 
peqataasutut inissisimavunga. 
Pingaartippara suliaq aallartitaq aala
jangiussarlu naammassinissaata tu
ngaanut peqataaffigissallugu. Aamma 
suliaq oqittuinnaanngilaq pingaaqaarlu 
aamma aalajaannissaq suliami taamak 
pingaaruteqartigisumi. Sapinngisara 
tamaat partiinnit Demokraatinit aallar
titaallunga issianinni pingaartitagut 
 inuttut kiffaanngissutsip annaane
qannginnissaa pingaartillugu oqariar
tuuteqartuarpunga. Kalaallit siunissami 
namminersulerunik inuttut pituttu
gaanatik kiffaanngissusermillu inuu
nerminnik peqarlutit nunaminni ilusiler
sueqataanissaat pingaarteqaara. Aam
ma allanut tulluussaannartussaan
nginnissaat anguniakkama pingaar
nersaraat. Soorunamilu Kalaaleq nuna
mini illersugaalluni, kinguaallu pitsaa
nerpaamik nunami ingerlatitseq qit
tussa tut akisussaaffimminnik ilisi
maarinnittut inatsisitigut sinaakkusis
sallugit suliarissallugu aal lartitaavunga 
sulia raaralu.

•  Medlem af Formandskabet, 
Forfatningskommissionen

•  Formand for Arbejdsgruppen 
vedrørende Rettigheder og Pligter, 
Forfatningskommissionen

•  Medlem af Inatsisartut 
•  Næstformand for Demokraatit

– Hvorfor er kommissionens arbejde 
vigtig?
– Når vi skal til at tage skridtet til selv
stændighed skal vi have en grundlov. 
Den arbejder vi med for at have den klar 
til når den skal i brug. 

– Hvilke emner er de vigtigste i kommis-
sionens arbejde?
– De er alle meget vigtige, det vi som 
folk finder vigtige og vores værdier, de 
ting vi kan være fælles om, forsvar, 
ejendomsretten til landet, bevarings
værdige, familieliv og børn vil jeg næv
ne som særligt vigtige og selvfølgelig 
beskyttelse af vores ressourcer og at 
være del af globaliseringen. 

– Hvad kan du bidrage med til kommis-
sionens arbejde?
– Jeg har været med fra starten. Så vidt 
jeg husker er jeg den eneste, som har 
være med fra starten. 
Det er vigtigt for mig at være med til at 
afslutte det påbegyndte og besluttede 
arbejde. Det er ikke en nem opgave, og 
det er vigtigt at være beslutsomme i så 
vigtigt et arbejde. Som repræsentant 
for mit parti Demokraatit, gør jeg alt 
hvad jeg kan for at tydeliggøre vores 
partis budsskab om, at den personlige 
frihed ikke mistes. Jeg finder det 
enormt vigtigt, at grønlænderne ikke er 
bundet og har frihed til at være del af 
hvordan vores land bliver formet, den 
dag Grønland bliver selvstændig. En af 
de vigtigste mål jeg også har er, at vi 
ikke bare skal tilpasse os andre. Og jeg 
har fået til opgave at sætte rammerne 
for den lovgivning som skal beskytte 
Kalaaleq (en grønlænder, red.) i hans 
eget land, og hvor efterkommerne har 
forståelse for at lede landet.

•  Næstformand for 
Forfatningskommissionen

•  Næstformand i formandskabet, 
Forfatningskommissionen

•  Formand for arbejdsgruppen 
vedrørende Regeringsformer, 
Forfatningskommissionen 

•  Medlem af arbejdsgruppen 
vedrørende Rettigheder og Pligter, 
Forfatningskommissionen

•  Selvstændig konsulent indenfor 
 mange forskellige områder, især om 
ICC’s arbejde

– Hvorfor er kommissionens arbejde 
vigtig?
– I det grønlandske samfund har vi ikke 
de store erfaringer med den arbejdsop
gave kommissionen har fået. Det vigtig
ste i den nuværende proces er, at vi dis
kuterer emner og sager som vi som 
samfund ikke er vant til at tage stilling 
til. Efter diskussionerne og overvejel
serne skal vi så beslutte, hvordan vi kan 
foreslå en lovtekst om emnet.
Sagt på en anden måde, så vil vores ar
bejde være nyskabende på mange om
råder. Dette er meget vigtigt uanset om 
vi bliver selvstændige eller ej. Eksem
pelvis lader vi i dag Danmark varetage 
vore interesser og pligter vi har, som 
borgere i den verden vi er en del af. Dan
mark varetager vore interesser og ud
trykker holdninger på vore vegne, f.eks. 
i FN. Vi ytrer ikke selv vores holdninger 
til mange af de ting der sker i verden 

omkring os osv.
Der findes mange eksempler på ting vi 
skal vænne os til, og jeg mener, at vi skal 
vænne os til at være et »helt« folk som 
kan tænke og ytre sig og påtage os det 
ansvar som påhviler os som et folk.

– Hvilke emner er de vigtigste i kommis-
sionens arbejde?
– Jeg kan ikke nævne et enkelt vigtigt 
emne, fordi alle emner i Grundloven 
kommer til at være vigtige og hænge 
sammen. Men det er vigtigt, at vores 
fælles værdier udgør rammerne til 
grundloven, det er også meget vigtigt 
at grundloven er langtidsholdbar, så det 
ikke er nødvendigt at ændre den i tide 
og utide. Det vil sige, at Grundloven ikke 
skal beskæftige sig med emner som 
landets myndigheder kan have forskel
lige holdninger til, holdninger som kan 
ændre sig alt efter hvordan forholdene 
ændrer sig.

– Hvad kan du bidrage med til kommis-
sionens arbejde?
– Selvom vi er valgt af partierne som 
medlemmer af kommissionen, er vi ble
vet valgt ud fra hvad vi kan byde ind 
med i forhold til den opgave der er gi
vet. Årsagen til at jeg blev valgt, tror 
jeg, er de erfaringer jeg har fået igen
nem tiden, primært hvad angår rettig
heder, internationalt samarbejde og 
forholdende i samfundet.

Nivi Olsen
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Inatsit Tunngaviusussaq pillugu 
 Isumalioqatigiissitani ilaasortat
Medlemmer af Forfatningskommissionen

•  Nunanut allanut sillimaniarnermullu 
tunngasut pillugit suleqatigiissitani 
siulittaasoq, Inatsisit Tunngaviusut 
pillugit Isumalioqatigiissitat

•  Inatsisartuni ilaasortaq, 
Nunatta Qitornai

•  Inatsisartuni Nunanut allanut 
 sillimaniarnermullu 
 ataatsimiititaliami siulittaasoq

– Isumlioqatigiissitap sulinera sooruna 
pingaaruteqartoq?
– Tunngaviusumik inatsiseqalernissaq 
Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut 
 siunnersuusiarisimavara. Inuiaat naa
lagaaffinngoriartortut piareersarnermi 
tunngaviusumik pingaartitat, sinaakku
tit inatsisillu piareersartussaavaat. Pi
ngaartut pungaarnersaraat tunngaviu
sumik inatseqarneq taannaammat 
 inuiassuartut naalagaaffinngornermi 
aallaavissaq, tunngavissaq. 

– Isumalioqatigiissitami sulinermi sam-
misat suut pingaarnerpaappat?
– Uannut inuttut politikeritut innuttaa
sutullu oqaluttuarisaanitsinnik eqqum
maarissutut aammalu nunasiaataane
rup nalaanit atukkat anaanatigut tusar
tarsimallugit sunniutaalu takusinnaallu
git, inuiattut anguniagaq annerpaaq 
 angujumallugu assorooqataasuuvunga. 
Isumaga naapertorlugu anneru sumik 
anguniagassaqanngilaq  inuiaassuserput 
pitillugu. 

– Isumalioqatigiissitap sulineranut illit 
qanoq tunniussassaqarpit?
– Piumassutsinnik sulivunga, piffissaq 
angisooq atorpara inuttullu nukikka 
tunniussaraakka anguniakkamut anner
paamut. 
Inuiattut allannguutinit tamanit allan
nguutaasussaq suliaraarput.

•  Formand for Arbejdsgruppen 
vedrørende Udenrigs- og Sikkerheds-
politik, Forfatningskommissionen

•  Medlem af Inatsisartut, 
Nunatta Qitornai

•  Formand for Intsisartuts Udenrigs- og 
Sikkerhedspolitisk Udvalg

– Hvorfor er kommissionens arbejde 
vigtig?
– Jeg har foreslået at Inatsisartut tager 
en beslutning om at udarbejde en 
grundlov. Kommissionen skal forberede 
de grundlæggende værdier, rammerne 
og loven for et folk på vej til statsdan
nelse. Det vigtigste i prioriteringen er 
at have en grundlov, da det vil være ud
gangspunktet, grundlaget, for et folks 
statsdannelse. 

– Hvilke emner er de vigtigste i kommis-
sionens arbejde?
– Jeg har som person, både som politi
ker og som borger, fokus på vores histo
rie, og har hørt om forhold fra koloniti
den af min mor, og har set konsekven
serne af det. Jeg er med til at kæmpe 
for det største mål for et folk. Når det 
kommer til vores folk, så mener jeg, at 
der ikke er et større mål. 

– Hvad kan du bidrage med til kommis-
sionens arbejde?
– Jeg arbejder frivilligt, jeg bruger 
enormt meget tid og giver mine person
lige ressourcer til det største formål. 
Vi arbejder med en ændring af alle æn
dringer, som et folk kan ændre.

Aleqa Hammond

•  Nunanut allanut sillimaniarnermullu 
tunngasut pillugit Suleqatigiissitani 
ilaasortaq, Inatsisit Tunngaviusut 
 pillugit Isumalioqatigiissitat

•  Inatsisartunut ilaasortaq, 
Partii Naleraq

•  Inatsisartuni Nunanut Allanut 
Sillimaniarnermullu 
Ataatsimiititaliami ilaasortaq

•  Nunanut allanut niuernermik 
immikkut ilisimalasittut ilinniarneq, 
Copenhagen Business School

•  Timmisartortartoq

– Isumlioqatigiissitap sulinera sooruna 
pingaaruteqartoq?
– Inatsisit Tunngaviusut pillugit suliaq 
pingaaruteqarpoq kunngeqarfimmiit 
nunasiaataasimaneq kipitinneqarniar
pat. Danskit kunngeqarfiat inatsiseqar
poq tunngaviusumik, nunap inui aperi
nia git peqataaffigilernikuusarput. 
 Nunat tamalaat nunasiaateqarunna
aqqusinermik peqqussutaasa ingerla
teqqinnissaa piffissanngormat.

– Isumalioqatigiissitami sulinermi sam-
misat suut pingaarnerpaappat?

– Isumalioqatigiissitani nunat allat sule
qatiginissaasa qulakkeernissaa pingaa
ruteqarpoq, kisianni aamma uagutsin
nut aallaavigaluta innuttaassuseqaler
sitsisinnaanissaq eqqummaariffigissa
varput.
Kinaassuseqarneq allanik mattussi
nerunngilaq, kinaassuseqarlunili nunar
suarmioqataasinnaanerulluni. Kunnge
qarfimmiit nunarput anippat, 
 innuttaasut pisinnaatitaaffii kisiannili 
aamma pisussaaffii ersarissarneqar
nissaat pingaaruteqarpoq. 

– Isumalioqatigiissitap sulineranut illit 
qanoq tunniussassaqarpit?
– Peroriartorninni inersimasutullu sulif
feqartarsimaninni, minnerunngitsu millu 
ilinniaqqissimanera ilutigalugu maanna
mut tunniussassakka inatsisilerinermi, 
nunanut allanut niuernermut sillima
niarnermullu tunngassuteqaqaat. Tun
niussarli immaqa pingaarnerpaat tas
saavoq qununanga nunatsinnik nuna
siaateqarusuttut illuatungilersinnaa
gakkit, inatsisit oqaluttuarisaanerlu 
tun ngavilersuutigisinnaallugit.

•  Medlem af Arbejdsgruppen vedrøren-
de Udenrigs- og Sikkerhedspolitik, 
Forfatningskommissionen

•  Medlem af Inatsisartut, Partii Naleraq
•  Medlem af Inatsisartuts Udenrigs- og 

Sikkerhedspolitisk Udvalg 
•  Erhvervsøkonomisk specialisering i 

International Business (HDIB), 
Copenhagen Business School

•  Pilot

– Hvorfor er kommissionens arbejde 
vigtig?
– Hvis der er et ønske om at kappe for
bindelsen til kongerigets kolonialisering 
er det vigtigt at arbejde med en forfat
ning. Det danske kongerige har en 
grundlov, som vi er blevet en del af uden 
at blive spurgt. Det er på tide at fort
sætte det internationale påbud om af
kolonialisering.

– Hvilke emner er de vigtigste i kommis-
sionens arbejde?
– Det er vigtigt at sikre internationalt 

samarbejde i kommissionen, men vi skal 
også være opmærksom på, at vi skal 
tage os selv som udgangspunkt når der 
skal kunne gives statsborgerskab.
Identitet er ikke at udelukke andre, men 
det handler om at have en identitet som 
en del af globaliseringen. Det er vigtigt 
at tydeliggøre befolkningens rettighe
der, men også dens forpligtelser, når 
vores land kommer ud af Kongeriget.

– Hvad kan du bidrage med til kommis-
sionens arbejde?
– Mine erfaringer fra min barndom og 
min arbejdserfaring, samt min videre 
uddannelse indtil nu gør, at det jeg kan 
bidrage med emner som lovgivning, 
handel med andre lande og sikkerhed. 
Men det vigtigste jeg nok kan bidrage 
med er, at jeg uden tøven kan opponere 
imod de lande som ønsker at okkupere 
vores land, og kan argumentere ved at 
benytte lovgivningen og historien.

Pele Broberg
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Immikkut ilaasortat ilisimasaminnik ilanngussissapput

Tilforordnede bidrager med specialviden
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(PK) Inatsit Tunngaviusussaq pillugu 
Isumalioqatigiissitat suliaasa inernat 
sapinngisamik peqqissaarunneqarlunilu 
tamakkiisuunissaanut isumalioqatigiis
sitani ilaasortat sulinerannut ikorfar
tuisussanik immikkut ilisimasanik aal

lertoqarsinnaavoq.
Naalakkersuisut aamma Inatsit Tun

ngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissi
tat tamarmik immikkut Inatsit Tunnga
viusussaq pillugu Isumalioqatigiissitani 
immikkut ilaasortassanik marlunniit si

samanut toqqaasinnaapput.
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isu

malioqatigiissitat toqqarsimavaat: 
Rosannguaq Rossen, Daniel Thorleif
sen, Sara Olsvig aamma Inuuteq Holm 
Olsen. 

Naalakkersuisut toqqarsimavaat: 
Mininnguaq Kleist, Lida Skifte Lennert 
aamma Skúli Magnusson.

(PK) For at resultatet fra Forfatnings
kommissionens arbejde kan blive så 
grundig og fyldestgørende som muligt, 
er der mulighed for at indhente special

viden til at støtte op om kommissions
medlemmernes arbejde.

Naalakkersuisut og Forfatningskom
missionen kan hver udpege to til fire fa

ste tilforordnede til Forfatningskom
missionen.

Forfatningskommissionen har valgt 
Rosannguaq Rossen, Daniel Thorleif

sen, Sara Olsvig og Inuuteq Holm Olsen. 
Naalakkersuisut har valgt: Minin

nguaq Kleist, Lida Skifte Lennert og 
 Skúli Magnusson.

Rosannguaq Rossen
Pisinnaatitaaffiit pisussaaffiillu pillugit 
Suleqatigiissitani immikkut ilaasortaq, 
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumali
oqatigiissitat
Oqaatsit, Atuakkialerinerup aamma Tu
sagassiuutit pillugit immikkoortumi ad
junkti, Ilisimatusarfik
Issittumi piorsarsimassutsit, oqaatsit 
inuiaqatigiinnilu pissutsit pillugit Ph.d.

Tilforordnet medlem af Arbejdsgrup
pen vedrørende Rettigheder og Pligter, 
Forfatningskommissionen
Adjunkt i Afdeling for Sprog, Litteratur 
og Medier, Ilisimatusarfik
Ph.d. i Arktiske Studier – kultur, sprog 
og samfundsforhold

Daniel Thorleifsen
Nunanut allanut sillimaniarnermullu 
tunngasut pillugit Suleqatigiissitani im
mikkut ilaasortaq siulittaasullu tullia, 
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumali
oqatigiissitat
Pisortaq, Nunatta Katersugaasivia 
 Allagaateqarfialu
Cand.mag. Oqaluttuarisaaneq & 
 Kalaallit oqaasii piorsarsimassusaalu, 
Aarhus Universitet, 1991

Tilforordnet medlem og næstformand i 
dens Arbejdsgruppe vedr. Udenrigs og 
sikkerhedspolitik, Forfatningskommis
sionen
Direktør i Nunatta Katersugaasivia 
 Allagaateqarfialu (Grønlands 
 Nationalmuseum & Arkiv)
Cand.mag. i Historie & Grønlandsk 
sprog og kultur, Aarhus Universitet, 
1991

Sara Olsvig
Pisinnaatitaaffiit pisussaaffiillu pillugit 
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Med en central rolle i den 
internationale udenrigs- og 
sikkerhedspolitik bør 
Grønland indgå 
sikkerhedsaftaler, hvis 
Grønland bliver selvstændig. 
Det mener formand for 
Forfatningskommissionen 
Ineqi Skourup Kielsen

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Når man ser på et verdenskort, kan 
Grønland for uvedkommende virke kold 
og ubeboelig, med den massive indland
sis. Kortet viser, at verdens største ø 
ligger afsides i den nordligste halvkugle 
med Canada på den ene side og Island 
på den anden side. Ganske uskyldigt, og 
nemt at glemme, når fokus tit er på 
Amerika, Europa, Rusland og i de 
seneste årtier, Kina.

Virkeligheden er bare noget andet, 
når man tænker udenrigs og sikker
hedspolitisk. Ser man på en globus fra 
oven, ligger Grønland nemlig centralt 
mellem Amerika og Rusland. Under den 
kolde krig havde den amerikanske mili
tærbase i Pituffik en central rolle i 
overvågningen af især det daværende 
Sovjetunionens aktiviteter. 

Militærbasens rolle er ikke blevet 
mindre med årene. Radarstationen er 
blevet opgraderet, og i 2019 tilbød den 
amerikanske præsident, Donald Trump, 
at købe Grønland af Danmark. En inte
resse, som igen satte Grønland på ver
denskortet

– Hvis et lands befolkning har givet 

deres accept til at landet skal blive en 
selvstændig stat, så skal man være i 
stand til at beskytte landet fra udefra
kommende magter. Derfor er det 
enormt vigtigt at forberede sig grun
digt, siger formand for Forfatnings
kommissionen, Ineqi Skourup Kielsen.

Mange overvejelser – endnu
Forfatningskommissionen er langtfra 
færdig med at overveje hvilken løs
ningsmodel der skal vælges, hvad angår 
udenrigs og sikkerhedsområdet, hvis 
Grønland vælger at blive selvstændig. 
Flere spørgsmål skal overvejes. Hvor
dan skal Grønland beskyttes? Hvilken 
ordning skal der overvejes, når Grøn
land ligger så centralt sikkerhedsmæs
sigt globalt? Skal der indgås partnersk
aber med andre stater?

Næstformand i Forfatningskommis
sionen, Kuupik Vandersee Kleist, siger:

– Det er meget vigtige spørgsmål der 
skal overvejes grundigt. Men det kan 
ikke svares på nuværende tidspunkt, 
for Forfatningskommissionen er i gang 
med at se på alle mulighederne, så vi 
kan ikke komme med et forslag endnu.

Så længe Grønland er en del af Rigs
fællesskabet er det det danske forsvar, 
som sikrer suverænitetshævdelsen i 
Grønland og dens farvande. Derudover 
er Danmark – og dermed Grønland – 
medlem af NATO, den internationale or
ganisation for politisk og militært for
svarssamarbejde. Dette er med til at 
sikre, at Grønlands rettigheder som en 
del af Rigsfællesskabet beskyttes in
ternationalt.

En selvstændig stat
Der er dog lang vej endnu, inden uden
rigs og sikkerhedsområdet kan blive til 

et rent grønlandsk anliggende. Så 
længe Grønland er en del af Rigsfæl
lesskabet, så ligger det ansvarsområde 
i den danske stat, og dermed den dan
ske regering. 

Forfatningsarbejdet er det, som skal 
være grundlaget for statsdannelsen. 
Men det er ikke nok, at landets befolk
ning eventuelt har godkendt en stats
dannelse. Den globale verden har også 
noget at sige, siger Kuupik Vandersee 
Kleist:

– Et selvstændigt folk er et folk som 
har myndigheden og ansvaret i alle for
hold i et land. Som lever og leder deres 
eget land på baggrund af fælles værdi
er.

– Hvad kræves der for at være et selv-
stændigt land?

– Det er svært at svare på nuværende 
tidspunkt, men jeg kan nævne to ting. 
Det er at, landets befolkning skal i fæl
lesskab have lysten til at have et selv
stændigt land. Og så skal det globale 
samfund have accepteret landets selv
stændighed. Man kan forestille sig, at 
dette sker igennem FN. Derudover skal 
Grundloven selvfølgelig været god
kendt af landets befolkning, siger Kuu
pik Vanderse Kleist.

Ineqi Skourup Kielsen bygger videre 
på Kuupik Vandersee Kleists udtalelse:

– Et selvstændigt land er et land hvis 
befolkning har krævet selvstændighed, 
og som er blevet accepteret som sådan 
af resten af verden. Et land, som ikke 
styres af et andet land, men som er un
derlagt internationale aftaler.

Ingen magtovertagelse
Det er magtpåliggende for formanden 
for Forfatningskommissionen, at Grøn
land kan forblive et helt land, hvis 

landets befolkning har taget beslutning. 
Ineqi Skourup Kielsen siger følgende på 
side 25:

»Udover at beskytte befolkningens 
medbestemmelsesret, skal forfatnin
gen også beskytte landet i at blive delt 
op. Forfatningen skal sikre, at en stat 
ikke bliver delt op af udefrakommende 
magter eller af landets egen befolkning. 
Eksempelvis ved at USA og Canada de
ler Grønland imellem sig eller ved at lan
dets regioner, såsom Nordgrønland, 
Østgrønland eller Sydgrønland løsriver 
sig fra resten af landet. En forfatning 
skal samle landet.«

Det er et område, som Forfatnings
kommissionen tager alvorligt i sit arbej
de. Der er derfor nedsat en arbejds
gruppe, som særskilt ser på udenrigs 
og sikkerhedsområdet.

– Et land skal være i stand til at be
skytte sig selv eller have indgået aftaler 
om sikkerhed og forsvar med et andet 
land. Det er i den forbindelse vigtigt at 
være en del af den globaliserede verden. 
Vi skal være i stand til at finde allierede. 
Ikke kun militært, men også hvad angår 
handel, uddannelse og kultur, forklarer 
Ineqi Skourup Kielsen, og fortsætter:

– Når Grønland ligger så centralt i ver
den, så er det vigtigt at have et samar
bejde med eksempelvis USA, Canada el
ler Danmark, hvis Grønland en dag bliver 
selvstændig. For det vil være så ærger
ligt, at Grønland blev okkuperet dagen 
efter at landet blev en selvstændig stat. 
Derfor er det så vigtigt at forberede sig, 
og være en del af den globaliserede ver
den, slutter Ineqi Skourup Kielsen.

Grønland bør ikke stå alene
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Inatsit Tunngaviusussaq pillugu 
Isumalioqatigiissitani siulittaasup tulliata 
Kuupik Vandersee Kleistip massakkut 
oqaatigisinnaanngilaa Kalaallit Nunaat 
avataani pissaanernit qanoq 
illersorneqassanersoq: – Inatsit 
Tunngaviusussaq pillugu 
Isumalioqatigiissitanit periarfissat 
misissorneqaleruttorput, taamaammat 
siunnersuuteqanngikkallarpugut.

Næstformand i Forfatningskommissionen, 
Kuupik Vandersee Kleist, kan på 
nuværende tidspunkt ikke sige, hvordan 
Grønland skal beskyttes fra 
udefrakommende magter: 
– Forfatningskommissionen er i 
gang med at se på mulighederne, så 
vi har ikke et færdigt forslag endnu.

Kalaallit Nunaat ilaatigut USAP illersorneqarneranut qitiuvoq. Amerikamiut præsidentiata Donald Trumpip soqutiginninnini takutippaa 
2019-imi aasakkut Kalaallit Nunaata Danmarkimit pisiarinissaa neqeroorutigimmagu.

Grønland ligger centralt i forsvaret af blandt andet USA. Den amerikanske præsident Donald Trump viste interesse i sommeren 2019, da 
han tilbød Danmark at købe Grønland.
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Nunani tamalaani nunanut 
allanut sillimaniarnikkullu 
tunngatillugu Kalaallit 
Nunaata qitiusumik 
inissisimanera pissutigalugu 
Kalaallit Nunaat 
namminiilivissappat 
sillimaniarnikkut 
isumaqatigiissute-
qartariaqarpoq. Taama 
Inatsit Tunngaviusussaq 
pillugu 
Isumalioqatigiissitami 
siulittaasoq Ineqi Skourup 
Kielsen isumaqarpoq

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Nunarsuup assinga isigigaanni Sermer
suaqarnera pissutigalugu Kalaallit Nu
naat ilisimanninngitsunut nillerpasillu
nilu najugaqarfigineqarsinnaanngitsu
tut isikkoqarsinnaavoq. Nunap assinga
ta takutippaa nunarsuarmi qeqertani 
annersaasoq nunarsuup avannaaniittoq 
Canada illuaniilluni Islandilu aappaani. 
Sumik isumaqarpasigani puigoqqa
jaanarsinnaasoq Amerika, Europa, Rus
land ukiunilu qulikkaani kingullerni Kina 
ukkatarineqarnerusarneranni.

Pissutsilli piviusut allaapput nunanut 
allanut sillimaniarnermullu tunngatil
lugu eqqarsaraanni. Globusi qulaaniit 
isigigaanni Kalaallit Nunaat Amerikap 
Ruslandillu qeqqanniippoq. Sorsunne
rup nillertup nalaani amerikamiut Pituf
fimmi sakkutooqarfiat Sovjetunioniusi
masumi pisunik nakkutilliinermut qitiul
luinnarsimavoq. 

Sakkutooqarfiup atorneqarnera ukiut 
ingerlaneranni annikinnerulersimanngi
laq. Radareqarfik nutarterneqarsima
voq 2019imilu aasakkut amerikamiut 
præsidentiata Donald Trumpip Kalaallit 
Nunaata Danmarkimit pisiarinissaa ne
qeroorutigaa. Soqutiginninneq Kalaallit 
Nunaata nunarsuarmi inissisimaneranik 
ersersitseqqittoq.

– Nunap inuisa nunagisamik naala
gaaffinngornissaa akuerisimappassuk 
nunap avataani pissaanernit illersorsin
naasariaqarpoq. Taamaammat piareer
sarluarsimanissaq pingaaruteqarpoq, 
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isuma
lioqatigiissitani siulittaasoq Ineqi 
 Skourup Kielsen oqarpoq.

Eqqarsaatissarpassuit – suli
Kalaallit Nunaata namminiilivinnissaa 
aalajangiunneqassappat nunanut alla
nut sillimaniarnikkullu tunngatigullu qa
noq aaqqiissuteqartoqarnissaa pillugu 
eqqarsaatersuutigineqarnerat Inatsit 
Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqati
giissitanit naammasseqqajarneqanngi
laq. Apeqquterpassuit eqqarsaatigi
neqassapput. Kalaallit Nunaat qanoq il
lersorneqassava? Kalaallit Nunaata il
ler sornissakkut nunarsuarmi taamak qi
tiutigisumik inissisimanera eqqarsaati

galugu aaqqiissutit suut eqqarsaatigi
neqassappat? Naalagaaffinnik allanik 
suleqateqarnissamik isumaqatigiis
suteqartoqassava?

Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isu
malioqatigiissitami siulittaasup tullia 
Kuupik Vandersee Kleist oqarpoq:

– Apeqqutit pingaarutilerujussuit 
eqqarsaatigilluarneqassapput. Apeq
qutilli massakkut akineqarsinnaanngil
lat, periarfissammi Inatsit Tunngaviu
sussaq pillugu Isumalioqatigiissitanit 
misissorneqaleruttormata massakkut 
siunnersuuteqarsinnaanngikkallar
pugut.

Kalaallit Nunaat Naalagaaffeqatigiin
nermiitillugu Danmarkimi illersornis
saqarfiup Kalaallit Nunaata killeqarfii
nik imartaanillu nakkutilliinissaq qulak
keerpai. Tamassuma saniatigut Dan
mark – taamalu aamma Kalaallit Nunaat 
– NATOmut ilaasortaavoq, nunani ta
malaani naalakkersuinikkut sakkuto
oqarnikkullu illersornissamik suleqati
giinnermut kattuffissuarmi. Kalaallit 
Nunaata Naalagaaffeqatigiinnerup ilaa
tut nunani tamalaani illersorneqarnis
samut pisinnaatitaaffiinik qulakkeerin
nippoq.

Naalagaaffik namminiivittoq
Nunanulli allanut illersorissamullu tun
ngasut Kalaallit Nunaannit taamaallaat 
isumagineqarsinnaalernissaanut suli 
aqqut takeqaaq. Kalaallit Nunaata Naa
lagaaffeqatigiinnermiinnerani sulias
saqarfik tamanna Danmarkimi naala
gaaffimmit, taamalu Danmarkimi naa
lakkersuisunit akisussaaffigineqarpoq. 

Inatsimmik tunngaviusussamik sulia
qarneq naalagaaffinngornissamut tun
ngaviusussaavoq. Innuttaasulli nunap 
namminiilivinnissaanik akuerseratar
sinnaanerat naammanngilaq. Nunar
suarmioqatigiit aamma oqaasissaqar

tut Kuupik Vandersee Kleist oqarpoq:
– Inuiaqatigiit Namminersortut tas

saassapput pissutsinut tamanut oqar
tussaallutillu akisussaaffeqartut. Nu
nami namminermi inuiattut ataatsi
moorluni naleqartitat tunngaviusut 
 naapertorlugit inuunermik naalakker
suinikkullu aqutsinermik ingerlatsiffiu
sut.

– Nunatut namminersortuuniaraanni 
sunik piumasaqaatitaqarpa?

– Apeqqut sukumiisumik massakkut 
akiuminaappoq, taamaakkaluartorli 
marlussunnguit assersuutitut oqaati
gisinnaavakka. Piumasaqaatit pingaaru
tillit ilagaat, siullermik inuiaat isumaqa
tigillutik piumassuseqarluarlutillu nam
minersortunngorusunnissaat, aamma; 
nunatut namminersortutut nunarsuar
mioqataasut sinnerinit akuerineqarnis
saq, tamatumani FN aqqutigalugu akue
rineqarnissaq takorlooruminarnerpaa
juvoq. Tamatuma saniatigut soorunami 
Tunngavisumik Inatsisissaq tamanit 
akuerineqarsinnaasoq atuutsinneqar
tussaavoq, Kuupik Vandersee Kleist 
oqarpoq.

Kuupik Vandersee Kleistip oqarnera 
Ineqi Skourup Kielsenip ilaterpaa:

– Nuna namminersortoq tassaavoq 
nunarsuarmioqatigiinnit akuerisaasoq 
inuiaanit namminersulernissamut peq
quneqarsimasoq. Nuna namminersor
toq allanit qulangersimaneqanngitsoq, 
nunanili tamalaani isumaqatigiissutinik 
atuutsitsisussaalluni.

Pissaanermik 
tigusisoqassanngilaq
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isuma
lioqatigiissitani siulittaasup pingaartil
luinnarpaa Kalaallit Nunaat namminiili
vissappat nunap ilivitsuuginnarnissaa. 
Ineqi Skourup Kielsen quppernermi 25
imi ima ilaatigut oqarpoq:

»Innuttaasut aalajangeeqataasinnaa
titaanerannik illersuinerup saniatigut 
nunap aggulunnginnissaanik inatsit 
tunngaviusoq illersuissaaq. Naalagaaf
fiup avataani pissaanernit nunalluunniit 
nammineq innuttaasuinit avinne
qannginnissaa inatsisip tunngaviusup 
qulakkiissavaa. Assersuutigalugu USA
p Canadallu Kalaallit Nunaat avissan
ngilaat imaluunniit nunap immikkoortui, 
soorlu Avannaa, Tunu Kujataaluunniit 
nunap sinneranit avissaassanngilaq. 
 Inatsisip tunngaviusup nuna ataatsi
moortissavaa.«

Suliassaq tamanna Inatsit Tunngaviu
sussaq pillugu Isumalioqatigiissitat su
lineranni pingaartilluinnarneqarpoq. 
Taa maammat nunanut allanut sillima
niarnermullu tunngasunik suliaqartus
samik suleqatigiissitaliortoqarsimavoq.

– Nuna imminut illersorsinnaasaria
qarpoq nunamilluunniit allamik isuman
naallisaanermut illersornissamullu isu
maqatigiissuteqarluni. Tassunga atail
lugu nunarsuarmioqataanissaq taa
maammat pingaaruteqarpoq. Ilissar
siorsinnaasariaqarpugut. Sakkutooqar
nikkuinnaanngitsoq, kisiannili aamma 
niuernikkit, ilinniartitaanikkut kulturik
kullu, Ineqi Skourup Kielsen nassuiaa
voq, nangillunilu:

– Kalaallit Nunaat nunarsuarmi taa
mak qitiutigisumik inissisimatillugu Ka
laalit Nunaat ullut ilaanni namminiilivi
lissappat assersuutigalugu USAmik, 
Canadamik Danmarkimilluunniit suleqa
teqarnissaq pingaaruteqarpoq. Uggor
nassaqaarmi Kalaallit Nunaata nammi
niilivilernerata aqaguani tiguarneqas
sappat. Taamaammat piareersarluar
nissaq nunarsuarmioqataanissarlu 
pingaaruteqaqaaq, Ineqi Skourup Kiel
sen naggasiivoq.

Kalaallit Nunaat kisimiissanngilaq
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– Kalaallit Nunaat namminiilivilissappat nunanut allanut sillimaniarnikkullu suleqatissarsinissaa isumagissavarput. Uggornassaqaarmi 
Kalaallit Nunaata namminiilivilernerata aqaguani tiguarneqassappat, Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissitani siulittaasoq 
Ineqi Skourup Kielsen oqarpoq.

– Vi skal sørge for, at Grønland kan indgå udenrigs- og sikkerhedspolitiske alliancer, hvis Grønland bliver en selvstændig stat. Det vil være 
så ærgerligt, at Grønland blev okkuperet dagen efter at landet blev selvstændigt, siger formand for Forfatningskommissionen, Ineqi 
Skourup Kielsen.
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Jette Andersen
jette@ag.gl

Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isuma
lioqatigiissitani siulittaasoq Ineqi Skou
rup Kielsen oqarpoq inatsisip tunnga
viu sussap suliarinerani inuusuttut 

peqataatinneqassasut. Nuummi Ilisima
tusarfimmi, Niuernermik Ilinniarfimmi 
GUXimilu ilinniartut inatsit tunngaviu
sussaq pillugu suliaqarneq qanoq 
isumaqarfigineraat taamaammat 
aperineqarput. Inatsit tunngaviusussaq 
namminersulivinnissaq innuttaasunit 
kissaatigineqassappat atuutilertussaq.

Jette Andersen
jette@ag.gl

Formanden for Forfatningskommis
sionen Ineqi Skourup Kielsen siger at de 
unge skal inddrages i forfatningsarbej

det. Studerende på universitetet, 
Handelsskolen og GUX i Nuuk, er derfor 
blevet spurgt om hvad de siger til for
fatningsarbejdet. En forfatning, der 
skal træde i kraft, hvis befolkningen øn
sker selvstændighed.

Inuusuttut isumaqarput

Det mener de unge

Lars Boassen

Nunatsinni iluartumik inuussagaanni qallu
naatut inooriaaseqartariaqarpoq. Uagut 
kalaallit nammineq oqaatsigut atorlugit 
 inatsit tunngaviusussaq suliarineqarnera 
pissanganarpoq. Nunarput isorartoorujus
suuvoq, ujaqqanik mineralinik kuultinik al
laallu diamanteqarsinnaalluni. Oqaanna
raanni nuna tamaat aningaasanik ulikkaa
raluarpoq uninngaannartunik. Aamma imeq 
kuuginnartoq nunarsuarmi immaqa peqqin
narnerpaaq imaanilu aalisakkat nunarsuar
mi ilaanni peqqinnarnerpaallutik. Uanga 
eqqarsaatigisarpara namminiilivinnissa
mut piareeqqanissamut siuttussaq apeqqutaasoq.

Hvis man skal have et godt liv, skal man have en dansk levestil. Derfor bliver det 
spændende med en forfatning på vores eget sprog. Vores land er stort og fyldt 
med sten, mineraler, guld og der kan ovenikøbet vise sig, at være diamanter. Man 
kan sige, at vores land er fyldt med penge, der bare står stille. Vi har nok verdens 
sundeste vand og fisk, der er noget af det mest rene i hele verden. Jeg tænker al
tid, at selvstændighed kommer an på vores leder.

Arnavaraq Heilmann
Suli namminersulivinnissamut piare
eqqanngilagut. Ingattaqaaq uani maannak
kut sammisatsinni anguniagaq Nuummi 
2030mi inuit 30.000it tikinniarneqartut. 
Pissakinnerusunulluunniit inissaateqaa
vinngitsoq, suut tamarmik aserfallassima
sut. Imaassinnaavoq assartuineq pisiassal
lu akikinnerulissasut, kisianni piareersi
manngilagut. Napparsimmaveqarfilluunniit 
eqqarsaatigiinnarlugit. Aqutsisinnaaner
put suli killeqarnermik, suullu tamarmik tu
kattorujussuullutik, soorlu inunnik isuma
ginninnermut tunngasut. Inuit taamak 
amerlatigisut, soorlu 2030mi anguniarneqassappat, suliassarujussuuvoq. Man
nakkut namminersulivinnissaq eqqarsaatigiunnaalaartariaqarpoq suliassat amer
lanerit oqimaannerujussuit suliareqqaartariaqaramik.

Vi er ikke klar til selvstændighed. Vi beskæftiger os lige nu med Nuuk i 2030, hvor 
målet er 30.000 indbyggere. Der er ikke engang boliger til de laveste i samfundet. 
Boligerne er forfaldne. Men det kan da godt være, at transport og indkøb ville blive 
billigere, men vi er ikke forberedte. Bare tænk på sundhedsvæsenet. Der er så 
mange begrænsninger for hvordan vi styrer vores land og styringen er så rodet, 
når man tænker på det sociale område. Hvis der skal være så mange mennesker i 
Nuuk i 2030, så skal der arbejdes meget på det først. Derfor bør man ikke tænke 
på selvstændighed nu, for der er mange andre tunge områder, der først skal på 
plads.

Mattaaraq Olsen
Inuiaqatigiinnut ammanerusumik 
eqqartorneqartarsinnaagaluarpoq 
 suullu aqqutissat ingerlavigisinnaasut. 
Inuiaqatigiit tamaasa peqataatillugit 
ammasumik eqqartorlugu tiguaasin
naanissaq taanna aamma pinerullugu.
Suleqatigiilluarutta namminiilivinnis
saq anguneqarsinnaasoq ilimagivara, 
kisianni piffissami qaninnerusumi ta
korloorsinnaanngilara. Nunarput ineri
sarlualaariarlugu ilinniartullu amerlas
siilaariarlugit nammineersinnaanngo
rut ta ammariartuaarnissaa takorloorsinnaavara.

Arbejdet med forfatningen og hvilke veje, der kan tages, burde være mere 
åbne og debatteres meget mere. Hele befolkningen skal være med inde over 
og debattere åbent, også med hensyn til at kunne fange opmærksomheden. 
Jeg tror på, at vi kan opnå selvstændighed, hvis vi alle arbejder godt sammen, 
men jeg ser det ikke i den nærmeste fremtid. Vi skal først udvikle landet og 
have flere uddannede borgere, så kan jeg godt se et selvstændigt Grønland 
for mig.

Maria-Dorthea Bentsen
Isumaqarpunga suli piareersimanngit
sugut nunatsinni ilinniartitaaneq suli 
appasippallaarami. Namminiilivissa
gutta ilinniarnikunik suli amigaate
qaqaagut. Siunissami namminiilivinnis
saq takorloorsinnaavara inuiaqatigiit 
silaqassutsimikkut atuillualerunik. Sin
nassagaajuartilluta susoqarnavianngi
laq, soorlu isumaginninnikkut ikiorser
neqartartut inuusuttuaqqallu ilinniar
nerminnik unittooqqasut siuarsaaqa
taanngippata, siunissami qanittumi 
namminiilivinnissaq takorloorsinnaanngilara.

Jeg mener ikke, at vi er klar til selvstændighed i landet endnu. Uddannelses
niveauet er for lavt og vi har for få uddannede hænder, hvis vi skal være selv
stændige. Jeg kan se os blive selvstændige, hvis vi som samfund begynder at 
bruge vores fornuft. Så længe, vi bliver lullet i søvn, kommer det ikke til at 
ske. Hvis folk på socialhjælp og unge, der stopper med deres uddannelser, 
ikke er med til at forme fremtiden, ser jeg ikke Grønland blive selvstændig.

Maritta Andersen
Namminersulivinnissaq oqaluuseri
lertinnagu Kalaallit Nunaanni pissa
rititaasut arlaqartut amigaatigine
qarput. Aningaasassaqartariaqar
poq innuttaasullu arlalinnik pigin
naasaqaleqqaartariaqarput. Asser
suutigalugu Illersorneq pillugu aki
sussaaffik tigusimanngilarput 
sanarfinissaanullu nukissanik ami
gaateqarpugut. USA Ruslandilu 
oqaluuserineqangaatsiarsimapput. 
Arlaannik pisoqassagaluarpat immitsinnut illersorsinnaavugut? Namminer
sulivinnissaq taamaammat uanga isinnit uatsi aatsaat pisinnaavoq. Pissariti
taasunilli atuillualerutta Kalaallit Nunaat siunissami namminersulivissima
soq takusinnaavara. Sioqqat pillugit suliaqaqqammerpugut Sermiliillu ka
ngerluani 14 millardingajannut sioraqarpoq. Aallartisarneqaraluarpat taman
na ataatsimoortumik tapiissutit sinnerujussuarpaat.

Der mangler en del ressourcer i Grønland, før der kan blive snak om selv
stændighed. Der skal nogle penge på bordet først, og befolkningen skal først 
have en del kompetencer. For eksempel har vi ikke hjemtaget Forsvaret og vi 
har ikke nogle ressourcer til at bygge det op. Der har været en del snak om 
USA og Rusland. Kan vi forsvare os selv, hvis der sker et eller andet? Så fra 
mit synspunkt, er selvstændighed langt fremme i fremtiden. Men jeg kan 
godt se et selvstændigt Grønland i fremtiden, hvis vi begynder at udnytte 
ressourcerne. Nu har vi lige haft et projekt om sand og der ligger for næsten 
14 milliarder i Sermilikfjorden. Hvis det bliver sat i gang, er det jo langt over 
bloktilskuddet.
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Kevin Møller Johansen
Massakkuugallartillugu namminiilivin
nissaq piviusorsiortumik periarfis
saasorinngilara, tassami isertitsissu
tigisartakkagut aqutsinerlu piareer
simaffiginngilagut, inuiaqatigiinnimi 
piginnaasarpassuit suli amigatigaagut 
taamaammallu Danmarkimut nunanul
lu allanut aasariaqartarlugit. Inatsit 
tunngaviusussaq pillugu sulinerup aal
lartinneqarsimanera aallarniutaavoq. 
Arlaatigut aallartittoqartariaqarpoq eqqissisimasumillu aallartikkaanni 
ajunngitsoq isumaqarpunga. Ullummi arlaanni atuutilissaaq, neriuppunga. 
Tamannali pissappat kalaallit sulisartoqarnerat sukateriffigineqartariaqar
poq. Assersuutigalugu ukiup affaata ingerlanerani ullut pingasut nammarsi
masimagaanni oqaloqatiginnittoqarsinnaavoq. Ukiumut ulluni 120ni nap
parsimasinnaatitaaneq arlalinnit atornerlunneqartarpoq. Aappaatigulli SIK 
tunngavigalugu aningaasarsiat kajuminnanngillat. 

Jeg synes ikke, at selvstændighed er en reel mulighed på nuværende tids
punkt, med de indtægtskilder vi har, og den styring vi ikke selv er klar til end
nu, i forhold til at vi stadig mangler mange kompetencer i samfundet, og der
for alligevel skal bruge mange ressourcer på at hente kompetence fra Dan
mark eller andre lande. At arbejdet på en forfatning er gået i gang, er en 
start. Man skal starte et sted, så jeg synes, det er okay, at man starter på det 
stille og roligt. Det skal jo træde i kraft på et tidspunkt, forhåbentlig. For at 
det kan ske, skal den grønlandske arbejdssamfund strammes op. For eksem
pel kunne man komme til samtale, hvis man har flere end tre sygedage på et 
halvt år. De 120 lovlige sygedage om året, bliver misbrugt af mange. På den 
anden side, så er SIKlønnen heller ikke motiverende. 

Angutitsiaq Knudsen

Sulinerup qanoq ingerlanera apeqqutaa
voq. Naalakkersuinikkut qanoq isumaqas
sanerluta paaseqqaassavarput. Nunap tu
nisaasa ataatsimut nalingat pingaarner
paavoq, akilerarutit akitsuutillu erseqqis
sarneqarsimassallutik. Ineqarnikkut pis
sutsit misissoqqissaarneqassapput kiisalu 
ilaatigut nunanut allanut politikkimik aki
sussaaffik tigussavarput. Tamanna Dan
markimit isumagineqarpoq, massakkullu 
namminiilivinnissamut piareersimanngitsu
gut isumaqarpunga.

Det kommer an på, hvordan arbejdet kommer til at skride frem. Vi skal finde ud af, 
hvilke politiske holdninger, vi skal have. Det vigtigste er bruttonationalproduktet, 
hvor vi skal have klarlagt skat og afgifter. Boligsituationen skal under lup og blandt 
andet udenrigspolitikken skal hjemtages. Den bliver stadig varetaget af Danmark, 
så lige nu synes jeg ikke, at vi er klar til selvstændighed.

Aviâja Olesen Jakobsen
Inatsit tunngaviusussaq pillugu suli
nerup aallartissimanera ajorinngila
ra. Namminiilivinnginnermi qanoq 
isumaqarneq suullu ingerlateqqinne
qassanersut eqqarsaatiginissaannut 
taava piffissaqarpoq. Inatsit tunnga
viusussaq pillugu sulinerup qanoq 
pissarsissutigineqassaneranut inuit 
ataasiakkaat apeqqutaapput, kisian
ni ilikkagaqarfiusinnaavoq.

Jeg synes, det er ok, at forfatningsarbejdet er gået i gang. Så har man tid til at 
tænke over hvad man synes og hvad man skal gå videre med, før selvstændig
hed. Det kommer an på den enkelte, hvad de vil have ud af forfatningsarbej
det, men man kan lære af det.

Katharina Saandvig Qvist
Oqassaanga Kalaallit Nunaata namminiili
vinnissaa utaqqissuteqqaarneqartariaqar
toq piariivinnissatta tungaanut. Nunatum
mi aningaasaqarnikkut sunniutit sooruna
mi amerlasoorujussuusut takussavarput. 
Taamaammat namminiilivinnissap ukiua
lunni utaqqissunneqarnissaa pitsaaneru
gunarpoq. Kisianni inatsimmik tunngaviu
sumik peqalernissaa isumassarsiatsialaa
soq isumaqarpunga.

Jeg vil sige, at Grønland helst skal vente med selvstændighed til vi er helt klar til 
det. For der er selvfølgelig mange økonomiske konsekvenser, som vi vil se som land. 
Så det er nok bedst at vente nogle år med selvstændighed. Men jeg synes, at det 
virkelig er en fed ide, at der kommer en forfatning.

Aka Paarnuuna 
Sørensen Jensen

Namminiilivinnissaq utaqqissunneqarta
riaqarsoraara. Namminiilivinnissamik ta
korluukkamut iluaqutaasussamik piler
saarusioqqaartoqassaaq. Assersuutigalugu 
nammineq aatsitassarsiorfeqalernissaq su
lissutigineqarsinnaavoq. Piareersarsima
nata namminiilivissanngilagut. Namminiili
vinnissaq piareersaqqaarneqassaaq.

Jeg synes selvstændighed skal vente. I ste
det skal man finde en plan, der hjælper vi
sionen om selvstændighed. Der skal findes penge med de ressourcer, vi har. Vi kan 
for eksempel arbejde på at få egne miner. Selvstændighed koster jo også rigtig 
meget. Vi skal ikke hoppe ud i selvstændighed, uden at være forberedte. Man skal 
forberede sig på selvstændighed.

Nikki Nielsen
Inatsisit tunngaviusussat suliarineqar
nerat ajorinngilara, torrak. Piareersima
suusinnaavoq, kisianni suli piffissaasoq 
isumaqanngilanga. Inatsisit malitagut 
ajunngillat. Nunatsinnut naleqquttumik 
inatsisinik tunngaviusussanik suliaqar
sinnaanersut takussallugu soqutiginar
poq. Namminiilivinnissarpulli uatsilaaq, 
piffissanngorpat. Aningaasaqarnikkut 
immitsinnut aatsaat napatissinnaale
rutta suliassaqarfiillu suli tigusimanngisagut tigoreerutsigit.

Jeg har ikke noget imod, at arbejdet på en forfatning er i gang, det er godt. Den 
kan bare stå klar, men jeg mener ikke, at tiden er inde til selvstændighed endnu. 
Vi kører fint nu. Jeg er spændt på at se, om de kan lave en forfatning, der passer 
til vores land. Men selvstændighed må vente. Vi skal først kunne stå på egne ben, 
rent økonomisk, og hjemtage de områder, vi ikke har hjemtaget endnu.Nicholas Rosing-Petersen

Unneqqarillunga oqassaguma inatsisit 
tunngaviusussaq pillugu sulineq isummer
figisimanngilara. Sulinermi pisut pissa
nganarput neriuppungalu avissaartuut
toqannginnissaa pillugu tamanut pitsaa
nerpaassasoq. Tassa neriuutiginerpaasara.
Taamaammat isummerfigisimanngiliuk?
Taamaannguatsiarpoq. Aamma marloqiu
saagama. Danskisut oqaluppunga kalaal
lisulli aamma pisinnaallunga, taamaammal
lu illugiinnit persarineqartutut misiginarlu
ni. Taamaammat attorusunngilara.

Jeg har ikke rigtig en holdning til, at forfatningsarbejdet er gået i gang, hvis jeg 
skal være helt ærlig. Jeg synes, det er spændende, hvad der sker med arbejdet og 
jeg håber egentlig bare, at bliver det bedste for alle, så der ikke kommer splid. Det 
er det eneste, jeg håber, der ikke sker. 
Er det derfor, du ikke rigtig har en holdning til det?
Det tror jeg. Også fordi jeg er lidt dobbelt. Snakker dansk, men kan også grøn
landsk, så jeg synes, man er som en lus mellem to negle. Så det rører jeg helst ikke.
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»Kalaallit Nunaanni Inatsit 
Tunngaviusoq« pillugu 
Nukakkuluk Kristensen 23-
illu allat Inuusuttut 
Inatsisartuanni 2017-imi 
oqallisigaat. Qaqugu 
atuutilissanersoq isuma-
qatigiissutiginngilaat 
suliniulli upperaat

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumlio
qatigiissitat Kalaallit Nunaata inatsisis
saanik tunngaviusussamik suliaat Ka
laallit Nunaat siunissami namminersuli
vilissappt inuusuttunit atugarineqar
tussaavoq.

Nukakkuluk Kristensen 22nik ukiulik 
Inuusuttut Inatsisartuanni 2017imi De
mokraatillu Inuusuttaanni politikkikkut 
suliaqarsimavoq. Innaallagisserisutut 
ilinniarnini Danmarkimi naammasseq
qammerlugu Nunatsinnut uteqqammer
poq. Isumaalu suli ersarilluinnarpoq; 
inuusuttut nunatta siunissaraat.

– Inuusuttut taakkuupput Kalaallit 
Nunaannik siunissami ingerlatsisussat. 
Taakkuupput namminersulivinneq 
eqqunneqarpat inersimasuujumaartus

sat – qaquguussanersoq apeqqutaallu
ni. Uagut inuusuttuusugut piffissami 
tassaniittussaavugut. Taamaammat pe
qataatinneqarnissarput pingaarute
qaqaaq, Nukakkuluk Kristensen, ilisima
sanik tunngaveqarluni aalajangiinissap 
pingaaruteqassusaanik erseqqissaate
qarluni oqarpoq.

– Isumalioqatigiissitat siunnersuu
taanni paasissutissat sunniutissaalu 
pillugit ilisimasaqarnissaq pingaarute
qarpoq. Aalajangiisinnaanissatsinnut 
pitsaasumik tunngaveqartariaqar
pugut. Inuusuttut taamaammat eqeer
simaartariaqarput. Inatsillu tunngaviu
sussaq pillugu sulinermi inuusuttut 
toqqaannartumik sunneeqataatinne
qanngippata politikkikkut sunniute
qaqataaniarnissamut aamma periarfis
saqarpoq. Aqqutissarsiornissaq apeq
qutaaginnarpoq, Nukakkuluk Kristen
sen nassuiaavoq.

Namminersulivinnissaq 
piviusorsiorpoq
Nukakkuluk Kristensen inuusuttut 23it 
allat peqatigalugit Inuusuttut Inatsisar
tuanni 2017imi peqataavoq, Qule
qutarineqarluni »Kalaallit inatsisaat 
tunngaviusoq: Kalaallit inatsisaanni 
tunngaviusumi suut ilanngutissallugit 
pingaaruteqarpat?«. 

Inaarutaasumik nalunaarummi eqi
mattat ilaat siulleq inatsimmik tunnga
viusussamik sulinerup namminersulivi

lernissaq aqqutissiussagaa nalunaar
poq. Eqimattat aappaat Danmarkimut 
ataannarnissaq nalunaarutigaat. 
Pingajuisa inatsimmik tunngaviusussa
mik suliaqarneq pillugu paasissutissii
nermut atatillugu tamat oqartussaaqa
taanerannik internetsikkut isertarfim
mik pilersitsisoqaqquaat. Sisamaallu 
 inatsimmut tunngaviusumut taarsiul
lugu innuttaasut atugaat pillugit tun
ngaviusumik nalunaarnissamik sulia
qaqqusillutik.

Sammiviit assigiinngitsorujussuit si
samat, soorlu Inatsisartuni inuiaqati
giillu sinnerini isummat aamma assi
giinngiiaarluinnartut.

– Inuusuttut Inatsisartuanni eqimat
tani ingerlaannaq namminersulivile
rusunngitsunut ilaavunga. Allanik 
ilaqarpugut sukkanerpamik namminer
sulivilerusuttunik. Uanganngitsoq. Su
liassaqarfiit tigusimanngisagut tigunis
saannut piginnaasat amigaatigaagut. 
Aningaasaqarneq ataqatigiittariaqar
poq – aamma ukiumoortumik tapiis
suteqarani. Politiit eqqartuussiviillu 
akissaqartissavagut. Kalaallit Nunaatali 
ullut ilaanni namminersulivilernissaa pi
viusorsiorsoraara. Aamma ukiualuit 

 qaangiuppata pigaluarpat, Nukakkuluk 
Kristensen oqarpoq, nangillunilu:

– Sapinngittorsuarnik peqarpugut. Ki
sianni ilinniarluarsimasut Danmarkimiit 
angerlartinnissaannut pikkorinnerusa
riaqarpugut. Taakkuuppummi nammi
nersulivilernissamut sulinitsinnut peqa
taasinnaasut, oqarpoq.

Ilinniarsimasut amerlanerusut anger
lartinnerisa amerlanerusullu sulilersin
nerisa saniatigut Nukakkuluk Kristen
sen isumaqarpoq, inatsimmik tunnga
viu sussamik suliaqarnermi inuussutis
sarsiuteqarlutik namminersortut 
eqqarsaatigineqartariaqartut.

– Inuussutissarsiuteqarlutik nammi
nersortut akileraarutitigut pillarne
qassanngillat. Suliffissanik pilersit
sisuupput akileraarutitigullu isaatit
sisuullutik. Pisortani sulisut akileraaru
tigineqartunit aningaasarsiaqarput 
taak kunanngaanniillu akileraartarlutik. 
Inuiaqatigiinni aningaasaqarnermut 
 inuussutissarsiuteqartut namminersor
tut taamaammat pilersuisuupput. Taak
kuupput Kalaallit Nunaata namminersu
livilernissaanut aqqutissiuisussat, 
Nukakkuluk Kristensen nassuiaavoq.

Nukakkuluk Kristensen 
debatterede »Grønlands 
Grundlov« sammen med 23 
andre i 
Ungdomsparlamentet i 
2017. Hvornår grundloven 
skal gælde fra, var de langt 
fra enige om, men tror på 
projektet

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Forfatningskommissionens arbejde om 
Grønlands kommende grundlov er et ar
bejde, som de unge kan komme til at 
leve under, hvis Grønland bliver 
selvstændig en gang i fremtiden.

22årige Nukakkuluk Kristensen har 
været politisk aktiv både i Inatsisartuts 
Ungdomsparlament i 2017 og i Demo
kraternes Ungdomsafdeling. Nukakku
luk Kristensen er hjemme i Grønland 
igen efter netop at have færdiggjort sin 
elektrikeruddannelse i Danmark. Hold

ningerne er stadig klare; de unge er lan
dets fremtid.

 De unge er dem, som kommer til at 
lede landet i fremtiden. Dem som kom
mer til at være de voksne som indfører 
selvstændigheden – alt efter hvornår 
det sker. Det er os unge, som kommer til 
at være til stede til den tid. Derfor er 
det altid vigtigt at have os med, siger 
Nukakkuluk Karl Kristensen, som slår 
fast hvor vigtig vidensbaseret beslut
ning er.

– Det er vigtigt at kende til fakta og 
hvilke konsekvenser kommissionens 
forslag kommer til at have. Grundlaget 
skal være i orden for at vi kan tage en 
beslutning. Det er derfor at de unge skal 
være på mærkerne. Og hvis de unge 
ikke får direkte mulighed for at have 
indflydelse på forfatningsarbejdet, så 
er der mulighed for at forsøge at have 
politisk indflydelse. Det handler om at 
finde vejene, forklarer Nukakkuluk Kri
stensen.

Selvstændighed er realistisk
Nukakkuluk Kristensen deltog sammen 
med 23 andre unge i Inatsisartuts Ung
domsparlament i 2017, som det år 

havde overskriften »Grønlands grund
lov: Hvad er vigtigt at få med i en grøn
landsk grundlov?«. 

I slutdokumentet erklærer den ene 
gruppe, at forfatningsarbejdet skal 
bane vejen for fuld selvstændighed. En 
anden gruppe vil bevare forbindelsen til 
Danmark. Den tredje vil have etableret 
en demokratiportal i forbindelse med 
informationsarbejdet i forfatningsar
bejdet. Og den fjerde gruppe vil have at 
der udarbejdes et socialt charter før 
der udarbejdes en grundlov.

Fire meget forskellige retninger, lige 
så forskellige som der er holdninger i In
atsisartut og resten af samfundet.

– Jeg var med i den gruppe i Inatsisar
tuts Ungdomsparlament, som ikke øn
skede selvstændighed med det samme. 
Der var andre, som ønskede selvstæn
dighed hurtigst muligt. Det gør jeg ikke. 
Vi mangler kompetencer til at kunne 
hjemtage de områder vi ikke har ansva
ret for endnu. Økonomien skal hænge 
sammen – også uden bloktilskud. Vi 
skal have råd til politi og retsvæsen. 
Når det er sagt, så mener jeg at det er 
realistisk at Grønland en dag bliver 
selvstændig. Også hvis det kommer in

denfor de næste par år, siger Nukakku
luk Kristensen, og fortsætter:

– Vi har mange, som har kompetencer
ne. Men vi skal være bedre til at få de 
højtuddannede hjem fra Danmark. Det 
er dem som kan være med i vores arbej
de for selvstændigheden, siger han.

Udover at få flere uddannede hjem og 
få flere i arbejde, så mener Nukakkuluk 
Kristensen, at de private erhvervsdri
vende skal tænkes ind i forfatningsar
bejdet.

– De private erhvervsdrivende skal 
ikke straffes med skat. De skaber ar
bejdspladser og bidrager med skatte
indtægter. De ansatte i offentlige myn
digheder og institutioner får løn fra de 
samme skatteindtægter og betaler 
skat af det. Derfor er det de private er
hvervsdrivende, som bidrager til sam
fundsøkonomien. Det er dem, som kom
mer til at bane vejen for et selvstæn
digt Grønland, forklarer Nukakkuluk 
Kristensen.

Inuusuttuusugut 
namminersulivinnissaq 
eqqutissavarput

Vi unge kommer til at indføre selvstændighed
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Inatsit Tunngaviusussaq 
pillugu Isumalioqatigiissitat 
allattoqarfianni 
ilinniartutut ikiorti 
Arnaaraq Hansen 
isumaqarpoq, inuusuttut 
inatsit tunngaviusussaq 
pillugu sulinermik 
ilisimasakippallaartut

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Arnaaraq Hansen Ilisimatusarfimmi 
 inuiaqatigiilerinermik ilinniarpoq. Sulia
mi iluani ilisimasaqarnerulernissamik 
soqutigisaqarnini aallaavigalugu Inatsit 
Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqati
giissitat allattoqarfianni ilinniartutut 
ikiortinngornissamut qinnuteqarnera
nut pissutaavoq.

– Soqutigisakka inuit pisinnaatitaaf
fiinut nunanullu allanut politikkimut 
tunngasuupput, tamannalu isumalioqa
tigiissitat suliaannut naapertuulluar
poq. Ilinniartutut ikiortitut sulininni ili
simasaqarnerulernissara suliallu allat
torsimaffianut iluaqutaanissaa naat
sorsuutigaara, Arnaaraq Hansen oqar
poq.

Arnaaraq Hansenip bachelorinngor
niutissaminik allalluni januaarimi 2021
imi aallartissaaq, allaaserissallugu 
Danskit Kalaallit Nunanut Avannarler
nut akisussaaffiinik annertuumik 
tigum miaqarnerat qanoq Nunatsinnut 
isumaqarnersoq. Sammisaq Inatsit 
Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqati
giissitani nunanut allanut sillimaniar

nermullu tunngasut pillugit suleqatigiis
sitami suliarineqartunut arlaatigut as
sigiissuteqarsinnaasoq.

– Naalagaaffiup ataani nunatut Ka
laallit Nunaanni nunanut allanut sillima
niarnikkullu tunngasutigut annertune
rusumik nammineersinnaassagutta, 
uatsinniit suut pisariaqartinneqassa
nersut misissussallugit misissoqqis
saassallugillu uannut soqutiginarpoq. 
Minnerunngitsumik suliassaqarfinni 
 taakkunani »pissaaneqarnerulernissa
mut« pissaaneq suna allaqqassanersoq, 
Arnaaraq Hansen oqarpoq.

Ilisimasat qitiupput
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isuma
lioqatigiissitat sulinerat Kalaallit Nu
naata namminiilivinnissamut aqqutaa
nut oqaluttuarisaanikkut tunngaviussa
soq Arnaaraq Hansen isumaqarpoq.

– Suliarujussuuvoq oqaatsitsinnut 
 inuillu pisinnaatitaaffiini suut atuutis
sanerannut ilaatigut tunngassuteqar
toq. Suliap imarisaanut innuttaasut ma
linnaanissaat taamaammat pingaaruti
lerujussuuvoq. Nunatut namminersulivi
lissagutta oqariartuutigineqartut sam
mivii tamaasa tusassallugit pingaarute
qarlunilu soqutiginarpoq, Arnaaraq 
Hansen nassuiaavoq.

Inatsit tunngaviusussaq pillugu suli
neq pillugu nalinginnaasumik ilisimasat 
amigartut Arnaaraq Hansen isumaqar
poq.

– Inatsit tunngaviusussaq pillugu suli
neq inuit paatsuukkajuttarpat isu
maqarlutik »aqagu namminiilivissaa
gut«. Taamaanngilaq. Suliamut ikor
fartuilluta inuiattut kivitsissagutta su
liap imarisaanik inuusuttut amerlane
rusut ilisimasaqartariaqarput. Ukiut 
tallimat, ukiut qulit ukiulluunniit 50it 
qaangiuppata namminiilivissagutta

luunniit sunar piaq inatsit tunngaviusus
saq pillugu sulinermi aallaaveqarnersoq 

inuusuttut ilisimasariaqarpaat, Arnaa
raq Hansen naggasiivoq.

Studentermedhjælper i 
Forfatnings kommissionens 
Sekretariat Arnaaraq 
Hansen mener, at de unge 
ved for lidt om 
forfatningsarbejdet

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Arnaaraq Hansen studerer samfunds
videnskab i Grønlands Universitet, Ilisi
matusarfik. Interessen for at udvide sin 
viden indenfor sit fag fik hende til at 
søge stillingen som studentermed
hjælper i Forfatningskommissionens 
Sekretariat.

– Mine interesser ligger indenfor 
menneskerettigheder og udenrigspoli
tik, hvilket passer meget godt med de 
emner som kommissionens arbejder 
med. Som studentermedhjælper for
venter jeg, at jeg kommer til at udvide 
min viden indenfor mit fag samtidig 
med, at det vil hjælpe på mit CV, siger 
Arnaaraq Hansen.

Arnaaraq Hansen skal starte med at 
skrive sin bacheloropgave i januar 2021, 
som handler om, hvad det betyder for 
Grønland, at Danmark varetager Grøn
lands ansvar i Norden. Et emne, som på 
en eller anden måde kan have sammen
fald med arbejdet i Forfatningskommis
sionens arbejdsgruppe vedrørende 
udenrigs og sikkerhedspolitik.

– Hvis vi som subnation skal have fle
re autonomier indenfor udenrigs og 

sikkerhedspolitikken i Grønland, er det 
interessant for mig at undersøge og 
analysere, hvad der kræves fra vores 
side. Ikke mindst hvilket magt der skal 
stå til for at få »mere magt« indenfor 
disse områder, siger Arnaaraq Hansen.

Viden er nøglen
Forfatningskommissionens arbejde 
kommer ifølge Arnaaraq Hansen til at 
være et historisk grundlag for Grøn
lands vej til selvstændighed.

– Det er et stort arbejde, som blandt 
andet handler om vores sprog og hvad 
der skal gælde i forhold til menneske
rettigheder. Det er derfor enormt vig
tigt, at landets befolkning følger med i 
arbejdets indhold. Hvis vi som land skal 
blive selvstændig, er det vigtigt og in
teressant at skulle høre om alle vinkler 

på de budskaber der er, forklarer Arna
araq Hansen.

Generelt mener Arnaaraq Hansen, at 
der er for lidt viden om forfatningsar
bejdet.

– Folk misforstår som regel forfat
ningsarbejdet, som om at vi skal blive 
»selvstændige i morgen«. Sådan forhol
der det sig ikke. Hvis vi som folk skal 
løfte opgaven samlet, så er der behov 
for flere unge som ved mere om arbej
dets indhold. Uanset om vi bliver selv
stændige om 5 år, 10 år eller først om 
50 år, så bør de unge vide hvad forfat
ningsarbejdets kerne er, slutter Arna
araq Hansen.

Inatsit tunngaviusussaq pillugu sulinermik 
inuusuttut ilisimasaqarnerussapput

De unge skal vide mere om forfatningsarbejdet

– Paatsoortoqaqqunagu inatsit tunngaviusussaq pillugu suliap imarisaanik inuusuttut 
amerlanerusut ilisimasaqarnissaat pingaaruteqarpoq, Arnaaraq Hansen, Ilisimatusarfimmi 
inuiaqatigiilerinermut ilinniartoq Inatsillu Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissitat 
allattoqarfianni ilinniartutut ikiorti, oqarpoq.

– For at undgå misforståelser er det vigtigt at flere unge kender til forfatningsarbejdets 
indhold, siger Arnaaraq Hansen, studerende i samfundsvidenskab på Ilisimatusarfik og 
studentermedhjælper i Forfatningskommissionens Sekretariat.
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Vidste du, at grønlænderne 
ellers 
har haft en egen grundlov? 
Nej vel!

Af Jakob Møller Lyberth

Vi er i Nuuk, året er 1863. Forstander
skabet, de første kommunalpolitikere, 
er just oprettet. 1850erne så mange 
fattige og folk i nød i Nuuk distriktet, 
mange grønlændere så miserable ud. Og 
hvad gør man ved det?

Dengang var der kun et lille antal 
grønlændere, der kunne tale dansk, ikke 
engang 2 procent af befolkningen. De 
vigtigste erhverv var fangst, og nogle 
steder fiskeri. Den vesteuropæiske ci
vilisation var ved at vinde indpas, inden 
for produktion og handel. Grønlænder
nes ældgamle kultur var ved at miste 
indflydelse.

I Europa, herunder også i Danmark, 
var der revolutioner med frihedsbud
skaber. Den danske grundlov af 1849, 
der var positivt stemt over for folke
styret, var trådt i kraft. Det danske ene
vælde var stadig i kraft i Grønland. Og 
hvad gør man ved det?

Tanken om at grønlænderne skal have 
deres egen lov var ikke ny, det begyndte 
tilbage i 1700tallet. Men i 1850/1860
erne var grundlaget for at forsøge sig 
med at nedfælde et skrift, hvis form lå 
tæt op ad en grundlov til stede, og For
standerskabet tog sit snit til at tage 

denne opgave på sig.
Forstanderskabet begyndte med at 

indsamle retningslinjer og materiale, 
som de kunne bruge i arbejdet med at 
skrive en grundlov, for eksempel gen
nem Paarsisut – den grønlandske del af 
Forstanderskabet.

Og således nedfældede man, med Sa
muel Kleinschmidt (18141886) som 
pennefører, »Gamle skikke og vedtægter 
umistelige for grønlænderne, men for de 
yngre ved at gå i glemmebogen«, som 
ifølge nogle historikere er at betragte 
som grønlændernes første grundlov.

Den første, og vigtigste, bestemmel
se lyder således: »Den vigtigste familie
enhed er forældre og børn.«

Den næste er denne: »De nærmeste 
enker og forældreløse bor sammen med 
fangerne og hjælper dem.«

Der er i alt 25 bestemmelser, hvoraf 
de sidste lyder således:

»Alle børn skal fra de kan sanse, væn
nes til sandheden, så de ikke ødelægges 
af tomheden; de skal opdrages til at 
være himmelboere« (24. bestemmelse), 
og den sidste 25. bestemmelse sådan:

»Børnene skal fra barnsben også væn
nes til deres opgaver: drengene til al 
slags fangst og pigerne til kvindesysler.«

»Gamle skikke og vedtægter« kan læ
ses på Forfatningskommissionens 
hjemmeside www.tunngavik.gl.

For de, som ønsker at vide mere, kan 
anbefales »Af tilbøielighed er jeg grøn
landsk. Om Samuel Kleinschmidts live 
og værk« af Henrik Wilhjelm. Det Grøn
landske Selskab, København 2001.    

Grønlændernes 
 første grundlov

FORKLARING FRA 
FORSTANDERSKABET 
I NUUK 
»Vi tilsynsmænd vil, sammen 
med opsynsmændene, minde 
alle om disse gamle skikke og 
vedtægter og opfordre dem 
som fortsat vil opføre sig godt i 
overensstemmelse dermed, til 
at holde fast ved dem og forma
ne dem der ikke opfører sig or
dentlig i overensstemmelse 
med dem, til at høre op med at 
være genstridige.«

Foråret 1863, 
Forstanderskabet i Nuuk

NUUMMI 
MISISSUISUT 
ERSEQQISSAATAAT
»Uagut Misissuisugut Paarsisut 
ilagalugit ileqqutoqaasut ta
makku tamanut eqqaasissutigi
niarpavut, taakkuninnga suli 
 ileqqoqarluarniartut kajumis
saarumallugit ileqqumikkut 
aalajangeqqullugit, taakkunin
ngalu ileqqoqarluarunnaarsut 
oqaanniarumallugit killormut 
iliorunnaariartoqqullugit.«

Upernaaq 1863, 
Nuummi Misissuisut

GENOPFRISKET I 
1913
(PK) »Gamle skikke og vedtæg
ter« blev gentrykt i sin helhed i 
Atuagagdliutit nr. 10, 31. januar 
1913, med en forklaring fra For
standerskabet om de gamle 
skikke og vedtægters tilblivel
se, samt en forklaring fra davæ
rende redaktør for avisen om 
hvorfor de blev genbragt.

1913-IMI EQQAASIT-
SISSUTIGINEQARTUT
(PK) »Ileqqutoqqat« tamar
miutillugit Atuagagdliutit nor
mu 10, 31. januar 1913imi 
naqeqqinneqarput Misissuisut 
ileqqutoqqat pilersinneqarne
rannut nassuiaataat, kiisalu 
saqqummerseqqinnerannut 
aaqqissuisuusimasup nas
suiaataa ilanngullugit.

»Ileqqutoqqat« taamni ukiunik 40-nik pisoqaassuseqartut 
Atuagagdliutinit 1913-imi naqeqqinneqarput.

Atuagagdliutit gentrykte de daværende 40 år gamle 
»Gamle skikke og vedtægter« i 1913.
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Nalunngiliuk kalaallit 
namminerisaminnik 
inatsimmik tunngaviusumik 
peqarsimagaluartut? 
Ilaa naamik!

All. Jakob Møller Lyberth

Nuummiippugut, 1863imi. Misissuisut, 
tassa kommunalpolitikerit siulliit, piler
sinneqaqqammerput. 1850ikkunni 
Nuup pigisaani piitsut ajorsartullu 
 ingasalluinnarsimapput, kalaalerpassuit 
nallinnarsillutik. Taavami?

Taamanikkut kalaallit danskisut paa
si sinnaasut ikittuaraarsuupput, 2 pro
centit angumasimanngilaat. Inuussutis
sarsiutit pingaarnersarivaat piniarneq, 
ilaannilu aalisarneq. Nunat Killiit 
atugartuussusiat malunniukkiartorpoq, 
tunisassiornikkut niuernikkullu. Kalaal
lit kulturitoqaat aanngariartuaalersi
mavoq.

Europami, aammalumi Danmarkimi, 
mumisitsinerit kiffaanngissuseqarner
mik oqariartortut ingerlapput. Danmar
kimi inatsit tunngaviusoq inuinnaat naa
lakkersueqataanerannik akuersaartoq 

1849imi atuutilerpoq. Nunatsinni 
danskit kunngiata kisermaassinera suli 
atuuppoq. Taavami?

Kalaallit namminerisaminnik inatsise
qartariaqarnerannik isuma nutaajunngi
laq, 1700kkunnili isumaalersimavoq. 
1850/1860ikkunnili tunngavissaqaler
simavoq Misissuisut malittarisassaasa 
saniatigut inatsimmut tunngaviusumut 
pissutsimigut qanittumik pi
lersitseriarnissamut, tamannalu Misis
suisut suliassamissut tigusimavaat. 

Inatsisissamut Tunngaviusumut na
joqqutassaminnik atugassaminnillu ka
tersillutik Misissuisut aallartipput, 
 soorlu Paarsisut – Misissuisut kalaaler
saat – aqqutigalugit. 

Taamaallutik Samuel Kleinschmidt 
(18141886) allattoralugu taassuma 
 allappaa »Ileqqutoqaasut. Kalaallinit 
iperagassaanngitsut, kingulliit ilaannut 
aanngalersut«, historikerit ilaannit ka
laallit tunngaviusumik inatsiseqqaavat
tut taaneqartartoq. 

Aalajangersakkat siullersaat, pi ngaar
nersaallu, unaavoq: »Pingaarnerusumik 
inoqutigiissut tassa: angajoqqaat qitor
natik ilagalugit.« 

Tullia unaavoq: »Aamma taava uillar
nerit iliarsuillu qanigisaasa piniartut 

 inoqutigisarpaat ikiortigalugillu.«
Aalajangersakkat katillugit 25upput, 

kingulliit ukuullutik: 
»Merlertunnguit nungullugit sianileq

qaarnerannit ilumoornermut sungiusar
tariaqarput, piunngitsuliornermut 
aseroqqunagit; qilammiusussatut pe
rorsagaassapput« (aalajangersagaq 24), 
kingulliullunilu aalajangersagaq 25 
 imaattoq:

»Aamma taava merlertut meeraane
rannit suliarisassaannut sungiusartaria
qarput; nukappiannguit piniagassanut 

tamanut, niviarsiannguillu isumagisas
saanut tamanut.«

»Ileqqutoqqat« Inatsisit Tunngaviusut 
pillugit Isumalioqatigiissitat nittarta
gaanni www.tunngavik.glimi atuarne
qarsinnaapput.

Paasisaqarnerorusuttunut innersuus
sutigineqarsinnaavoq Henrik Wilhjelm
ip atuakkiaa »Af tilbøielighed er jeg 
grønlandsk. Om Samuel Kleinschmidts 
live og værk«. Det Grønlandske Selskab, 
København 2001.    

Kalaallit inatsisaat tunngaviusoq siulleq

FORKLARING FRA DAVÆRENDE REDAKTØR FOR 
DET GAMLE ATUAGAGDLIUTIT LARS MØLLER
»Engang i denne sommer i 1912 udsendte én af kommunerne i Sydgrønland 
en meddelelse: En opfordring om at Atuagagdliutit bringer mere stof, der 
helst kunne gavne grønlænderne mere. Men det er ikke altid lige nemt at op
fylde et sådant ønske. Men I ser gang på gang, at de mere dygtige blandt 
vore landsfæller bidrager med skriftlige indlæg om deres overvejelser, som 
de mener vil være til gavn hvis de blev fulgt. Og de kan vitterligt gøre gavn, 
fordi de ofte indeholder gode anbefalinger. Men selv om formaninger og an
befalinger kan være til gavn hvis de bliver fulgt, nøjes de fleste med at læse 
dem som ren og skær underholdning uden at tillægge dem nogen betydning 
og uden at tænke på om de kan få gavn af dem, fordi de ikke tænker over at 
man kan få gavn af dem ved at følge dem.

Men jeg vil ellers gerne henvise til de mennesker, som fremførte et ønske 
om mere gavnligt stof, for det er i sandhed umuligt nu at komme med anbe
falinger der reelt kunne gøre gavn, fordi det er kommet så vidt at anbefalin
ger med et godt formål slet ikke bliver fulgt længere. Af den grund bringer 
vi nu disse ”Gamle skikke og vedtægter”, som tilsynsmændene har indsam
let for lang tid siden tilbage i 1863, i Atuagagdliutit, fordi denne ældgamle 
tryksag ikke er mere til at opdrive; men fordi disse hører til blandt grønlæn
dernes vigtigste skikke og vedtægter fra gammel tid og fordi de ellers er 
nemme at følge for den nye generation, og fordi de ellers kan være til gavn. 
De forsagte ældre mennesker, som har gjort sig deres overvejelser og som 
er rige på erfaringer, er alle sammen døde for længst. Af den grund er det 
ønskeligt at folk til fulde forstår indholdet i det, der bliver fremført i disse, 
fordi de er anbefalinger til lutter forbedringer.«

L.M. [Lars Møller]

ATUAGAGDLIUTITOQQANI AAQQISSUISUP 
LARS MØLLERIP ERSEQQISSAATAA
»Aasaq manna 1912 Sinerissami Kujallermi kommuneqarfiit ilaanni nalu
naartoqarpoq: Atuagagdliutit kalaallinut iluaqutaanerujumaartunik imaqar
neroqqugaluarlugit. Kissaatigisarli tamanna naammassiniassallugu ajor
nanngitsuunngilaq. Takusarpasili ukiorpassuit tamangajaasa kalaaleqatitta 
pillaqqinnerusut isumaliutigisatik kalaallinut tamanut malinneqarpata ilua
qutaajumaarsorisatik allallugit ilannguttaannaraat. Iluaqutaasinnaassa
qaallu, unnersuutaalluartunik ilaqartaqimmata. Kisiannili oqaaqqissaarutit 
unnersuutillu malinneqarunik iluaqutaasinnaagaluartut, amerlanerit 
 atuaannartarpaat iluaqutissarsiffiginiarnagit suunngitsuutiinnarlugit aliik
kutariinnarlugit atuartarlugit, massa malinneqarpata iluaqutissarsiffigine
qarnissaat isumaliutigineq ajoramikku.

Ikkuli iluaqutaanerujumaartunik kissaateqartut unnersuukkumagaluar
pakka, ilumulli massakkut iluaqutaavissussanik unnersuussilluarnissaq 
ajornarsivippoq, iluarnerusunik unnersuussutaagaluit allaat malinneqarneq 
ajulivimmata. Tamanna pillugu ukua »Ileqqutoqaasut« ukioq 1863 Nuummi 
taamanersuaq Misissuisut katersugaat, massakkut Atuagagdliutinut ila n
nguppagut, taamanersuarli naqitigaasut nungummata; taakkuli kalaallit 
itsaanit ileqqutoqaasa pingaarnerit ilagimmatigik kingullernullu malikkumi
nassagaluarmata, iluaqutaajumaaraluarmatalu. Taakkuninnga katersuisut 
eqqaasitsiniartullu utoqqaat titsiitsut isumaliortullu misigisaqaqisut qa
ngali tamarmik toqoreerput. Tamanna pillugu ukunani oqaatigisat paasil
luarniaqqunaraluaqaat, iluarsiartornissaannarmut unnersuussutaammata.«

L.M. [Lars Møller]

Kalaallit tunngaviusumik inatsiseqqaavat ilaatigut sanngiitsortaasunik 
ikiuunnissamik meeqqallu qanoq perorsarneqarnissaannik innuttaasunut 
ilitsersuisimavoq.

Grønlændernes første grundlov skulle blandt andet vejlede befolkningen til at 
hjælpe de svage og hvordan børnene skulle opdrages.
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Inatsimmi tunngaviusumi 
malittarisassat imak 
ersaritsigissanngillat 
pissaanermik 
taamungaannaq atorner-
luisoqarsinnaanera 
pinngitsoortinneqar-
sinnaassalluni. 
Malittarisassiornerlu 
ataatsimoorluni 
suliarineqassaaq 
innuttaasunit 
tigulluarneqassappat – 
tamaanngippat ajutuussaaq. 
Taama oqarpoq Jens Wendel 
Hansen, 
oqaluttuarisaanermut ph.d. 
Iisimatusarfimmilu 
adjunktiusimasoq

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Qinikkat innuttaasullu akornanni oqal
linneq sakkortusinnaasarpoq. Kalaallit 
Nunaat namminersulivilissanersoq, qa
qugu, qanoq piumasaqaatillu suut iluan
ni illuatungeriinnit miloriunneqaqat
taartarpoq sissami malittut uteqat

taarlutik. Ullut ilaanni qatsungasarpoq 
ullulli ilaanni anorlerluni – ilaanni ano
rersuarujussuarluni.

Oqallittoqaleruttornerani Inatsit 
Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqati
giissitat oqaluttuarisaanermi suliassa
mik pingaarnerpaamik suliaqarput. Ka
laallit Nunaat namminersulivilissappat 
inatsisissaanik tunngaviusussamik su
liaqaleruttorput. Kisianni sooruna inat
simmik tunngaviusussamik suliaqarneq 
taamak pingaaruteqartigisoq? Oqalut
tuarisaanermut ph.d. Ilisimatusarfim
milu adjunktiusimasoq Jens Wendel 
Hansen nassuiaavoq:

– Nunat tamarmik allassimasunik al
lassimanngitsunilluunniit qanoq pissu
seqarnissamut malitassaqarput. Mali
tassat taakkua ilaatigut takutippaat in
nuttaasut naalagaaffimmilu oqartussat 
qanoq pisinnaatitaaffeqarlutillu pisus
saaffeqarnesut. Assersuutigalugu inat
sisartut inatsisiliortuupput, naalakker
suisullu inatsisitigut akisussaatinniarlu
git naalgaaffiup eqqartuussivianut su
liassanngortissinnaallugit, nakkutigalu
gillu naalakkersuisut piumasaarsun
nginnissaat. Taamannak periarfissa
qanngippat pissaanermik tigummiaqar
tut inatsisit avataanni iliuuseqaratar
sinnaanerannik nassataqarsinnaavoq, 
Jens Wendel Hansen nassuiaavoq.

Kalaallit Nunaat namminerisimanik 
 inatsiseqanngilaq tunngaviusumik. Dan
markip Kunngeqarfiata Inatsisaata 
Tunngaviusup Namminersorlutillu Oqar

tussaqarnerup inatsisaata Kalaallit Nu
naanni taamungaannaq aqutsiso qan
nginnissaanik qularnaaripput. 

Pisariusumik katitigaq
Nunami taamak siammasitsigisumik in
oqarfilimmi innuttaasut siaruaqqasut 
katersornissaannut, ikinnerussuteqar
tut assigiinngissutsillu soorlu oqaatsi
tigut peqataatinnissaannut Inatsit 
Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqati
giissitat annertuumik suliassaqarput. 
Allatut oqaatigalugu, inatsisip tunnga
viusussap inuiaqatigiit pisariusumik 
katitigaasut tamakkerniartussaavai.

– Kalaallit Nunaanni innuttaasut nu
nap sananeqaataatigut oqaatsitigullu 
assigiinngisitaarpoq. Assersuutigiin
narlugu Kitaa Tunulu, kiisalu danskisut 
kalaallisullu oqaasillit akornanni assi
giinngitsorujussuupput. Inatsimmi tun
ngaviusumi tamarmik inissaqartinne
qartussaapput. Apeqqutit ilanngunne
qartussat tassaapput: Inuiaqatigiinni 
ikinnerussuteqartut qanoq illersugaap
pat? Arlaat pingaarneruppat? Pisortati
goortumik oqaatsit suussappat – Kitaa
ni oqaatsit? Taamaassappallu inuiaqati
giinni tamarmik tassunga maleruutis
sapput, Jens Wendel Hansen oqarpoq.

Taamannak oqarnera Inatsit Tunnga
viusussaq pillugu Isumalioqatigiissita
nut Naalakkersuisut suliakkiutaannut 
naleqquttorujussuuvoq:

»Oqaluttuarisaaneq aallaaviulluni ka
laallit kulturiat, kalaallit oqaasii kinaas

susaallu akuunerulersitsiniarnermi 
tunngavigineqassapput, tassa nunap 
 inoqqaaviniit tunngavillit. Tunngaviusu
milli inatsisissami Kalaallit Nunaata kil
liffiani nalitsinni inuusut allatullu tunu
liaqutaqarlutik nunami najugaqartor
passuit eqqarsaatigilluinnarneqassap
put.«

Inatsisit tunngaviusut 
ineriartornerat
Nunat inatsisaanni tunngaviusuni periu
serineqartut ukiut ingerlaneranni ine

Reglerne i en grundlov skal 
ikke være klare, så man 
undgår vilkårlig 
magtudøvelse, og for at et 
lands befolkning kan tage 
reglerne til sig, skal de helst 
laves i fællesskab – ellers 
går det galt. Det fortæller 
Jens Wendel Hansen, ph.d. i 
historie og tidligere adjunkt 
i Ilisimatusarfik

Paornánguak Kleist
muku1974@gmail.com

Diskussionerne blandt landets politik
ere og befolkningen går til tider højt. 
Spørgsmål om Grønland skal blive 
selvstændig, samt hvornår, hvordan og 
på hvilke præmisser kastes frem og til
bage, som bølgerne på en strand. Nogle 
dage er der vindstille, mens det blæser 
andre dage – nogle gange helt til storm

styrke.
Midt under diskussionerne er Forfat

ningskommissionen i gang med en hi
storisk vigtig opgave. Det er i gang med 
at udarbejde en forfatning, som skal bli
ve Grønlands Grundlov, hvis landet bli
ver selvstændig en gang i fremtiden. 
Men hvad er det der gør, at forfatnings
arbejdet er så vigtigt? Ph.d. i historie og 
tidligere adjunkt i Ilisimatusarfik, Jens 
Wendel Hansen, forklarer:

 Alle lande har et sæt spilleregler om 
de er nedskrevet eller ej. De spilleregler 
viser blandt andet hvilke rettigheder og 
pligter landets befolkning og statsinsti
tutionerne har. Eksempelvis har parla
mentet den lovgivende magt og har be
føjelserne til eksempelvis at hive mini
stre til en rigsret for at stille dem til ju
ridisk ansvar og for at kontrollere, at 
ministrene ikke gør hvad der passer 
dem. Hvis man ikke har den mulighed, ri
sikerer man at den der har magten, ikke 
holder sig indenfor loven, forklarer Jens 
Wendel Hansen.

Grønland har ikke sin egen forfatning. 
Danmarks Kongeriges Grundlov og selv
styreloven sikrer i dag, at der ikke er et 

vilkårligt styre i Grønland. 

Komplekst samfund
I et land med så spredt en bosætnings
form har Forfatningskommissionen en 
stor opgave i at skulle samle den 
spredte befolkning, inkludere alle mi
noriteter og forskelligheder i eksempel
vis sprog. Sagt på en anden måde; den 
kommende grundlov skal dække over et 
komplekst samfund.

– Grønland har en sammensat befolk
ning både geografisk og sprogligt. Ek
sempelvis er der stor forskel mellem 
vest og øst, og mellem de dansk og 
grønlandsksprogede. De skal alle sam
men rummes i en forfatning. Følgende 
spørgsmål skal tages med i betragtning: 
Hvordan er mindretallene i samfundet 
beskyttet? Er der nogle med forrang? 
Hvilket sprog skal være det officielle 
sprog – vestgrønlandsk? Og så må alle i 
samfundet så indordne sig under det, 
siger Jens Wendel Hansen.

Den udmelding flugter godt med det 
kommissorie, som Naalakkersuisut har 
udstukket til Forfatningskommissio
nen:

»Historisk betragtet vil udgangs
punktet for inddragelsen af kultur, 
sprog og identitet være grønlandsk, 
hvilket vil sige det oprindelige grøn
landske folks. Men forfatningen skal 
tage fuldt hensyn til, at der i nutidens 
Grønland findes mange borgere med an
den baggrund.«

Forfatningens udvikling
Principperne for et lands forfatning har 
udviklet sig gevaldigt gennem årene. 
Fra at have et enevældigt styre med en 
konge eller en fyrste som overhoved 
kom der, ifølge Jens Wendel Hansen, en 
rimelig enighed omkring år 1900 om, i 
hvert fald formelt, at sikre et de
mokratisk styre. 

– Folkeviljen kom til udtryk tidligere, 
især i 1800tallet, hvor valgret var 
mere snævert. Det folkelige ønske var 
en mere bred valgret. Der kom en stadig 
større accept af, at folket skulle have 
ret til at stemme. Dette var en stor æn
dring i historien, for tidligere var det 
kun adelen og de rige som havde en 
særlig position. 

– Eksempelvis har Storbritannien en 

Inatsit tunngaviusoq nunap 
periusissaanut malitassaavoq

En grundlov er et lands spilleregler

– Inatsit tunngaviusoq innuttaasunit 
tamanit tapersersorneqassaaq piviusumik 
atuutsinneqarsinnaassaguni, Jens Wendel 
Hansen, oqaluttuarisaanermut ph.d. 
Iisimatusarfimmilu adjunktiusimasoq 
oqarpoq.

– En grundlov skal have hele befolkningens 
støtte, før den kan fungere i praksis, siger 
Jens Wendel Hansen, ph.d. i historie og 
tidligere adjunkt i Ilisimatusarfik.
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riar tungaatsiarsimapput. Kunngimik 
fyrstemilluunniit qullersaqarluni kiser
maassilluni aqutsineq periuserineqa
riarluni 1900up nalaani tamat oqartus
saanerat tunngavigalugu aqutsinerup 
qulakkeerneqarnissaa isumaqatigiissu
tigineqakannersimasoq Jens Wendel 
Hansen oqarpoq. 

– Inuiaat piumasaqarnerat siusinneru
sukkut saqqummerpoq, pingaartumik 
1800ukkunni, qinersisinnaatitaasut 
ikinnerugallarmata. Inuiaat kissaatigaat 
qinersisinnaatitaasut siammasinne
rulissasut. Inuiaat taasisinnaatitaane
rat akuerineqariartuinnarpoq. Tamanna 
oqaluttuarisaanermi allannguut anner
tuvoq, siornatigummi akimarngit pisu
ullu kisimik immikkut inissisimasimap
put. 

– Assersuutigalugu Tuluit Nunaat 
ukiu nik 800nik pisoqaassusilimmik 
 inatsiseqarput tunngaviusumik, inatsi
sartui marluullutik kunngimit fyrstemil
luunniit qullersaqartut. 1909mi inatsi
sartut qulliusut (overhuset) oqallisaap
put, inissat kingornuttakkat ittangagi
neqarlutik. Inatsisartut qulliusut pis
saa nerat ilanngarneqarpoq 1999imilu 
inissat kingornunneqarsinnaasut sivi
suu mik oqallisaareerlutik ikilingaatsiar
neqarlutik, Jens WendelHansen oqalut
tuarpoq.

Marloqiusamik inatsisartoqarnermik 
periuseq ullutsinnut tikillugu nalingin
naapput, inatsisartuni allerni (underhu
set) inuiaat piumasaat inissisimallutik 
inatsisartunilu qullerni allanit sinnii so
qarlutik. Kunngiitsuuffik USA 1788imi 
inatsiseqalersimagaluartoq tunngaviu
sumik, naalagaaffiup inatsisartui suli 
marlunnut aveqqapput – senati aamma 
repræsentanternes hus.

– Nunap qanoq aqunneqarnissaa pil
lugu eqqarsaatigisassarpassuupput. 
Danmarkimi marlunnik inatsisartoqar

poq landstingi 1953imi atorunnaarsin
neqarnissaata tungaanut. Marlunnik 
 inatsisartoqarnissaq pisariaqanngitsoq 
isumaqatigiissutigineqarsimavoq. Nu
nat allat suli taamannak ingerlatsipput, 
Jens WendelHansen oqarpoq.

Inatsit tunngaviusoq nutaaliaq
Inatsimmi tunngaviusumi nutaaliami 
pissaanermik atueriaatsit nalinginnaa
sumik pingasuupput: Naalakkersuiner
mik suliallit, inatsisiliortut eqqartuussi
viillu. Pissaanernik taakku akornanni 
agguaanermut inatsit tunngaviusoq 
atorneqartarpoq. Inatsit tunngaviusoq 
aamma innuttaasut pisinnaatitaaffiinik 
nalinginnaasumik imaqartarpoq, asse
ruutigalugu oqaaseqarnissamut naq
iterinissamullu kiffaanngissuseqarneq 
tusagassiornerup pituttugaannginnis
saanik qulakkeerisoq. 

– Inatsimmik tunngaviusumik sulia
qarnermut atatillugu eqqarsaatiginis
saanut naleqquttut arlaqarput. Naalak
kersuinikkut aaqqissuussaaneq qanoq 
ittuussava, kikkut qinersisinnaatitaas
sappat qanorlu ingerlanneqassappat? 
Assersuutigalugu inatsisartut naalak
kersuisunik nakkutilliisuupput, naalak
kersuisut inatsisissanik suliaqartuullu
tik inatsisartunit akuerineqartussanik 
qinersinissamillu suaarutiginnissinnaa
suullutik. Arlaannaalluunniit taamaalil
luni namminersorsinnaanngilaq, Jens 
WendelHansen oqarpoq, erseqqissaa
tigalugulu inatsimmik tunngaviusussa
mik suliaqarnermi nunap ilisarnaatis
saa nik eqqarsaateqarnissaq pingaaru
teqartoq.

– Nunap ilisarnaatai suuppat? Nuna
mik piginnittussaaneq atuutissava? 
 Inuiattut erinarsuut suussava? Danmar
kimi Inatsit Tunngaviusumi nunani kil
lerni periuseq malillugu nunamik pigin
nittussaaneq ilaavoq. Kalaallit Nunaanni 

ataatsimoortumik nunamik piginnittuu
neq atuuppoq. Tamassuma inatsimmi 
tunngaviusumi naqissusernissaa pissu
sissamisoorsinnaavoq. Pingaarnertut 
pisinnaatitaaffiit, pisussaaffiit naalak
kersuinikkullu aaqqissuussaaneq si
naakkuserneqassapput.

– Inatsimmik tunngaviusumik sulia
qarnermi akimmiffissaqarpa eqqumaf
figisariaqartunik?

– Inatsist tunngaviusoq imaaliallaan
narlugu allanngortinneqarsinnaassan
ngilaq, kisianni qeratavallaassanngilaq 
taamaassappat pisoqalipallassammat. 
Tamanit isumaqatigiissutigineqassaaq 
inatsit tunngaviusoq inatsisinit allanit 
pingaarnerummat. Inatsisit allat malin
naassapput inatsit malinninngippat 
inat sit tunngaviusoq qaqugukkulluun
niit ajugaajuaannartussaassalluni. 
Tamanna tunngaviusumik periusaavoq 
malinneqartariaqartoq.

– Pingaarnerpaavorli inatsisip tun
ngaviusup piviusumik atuutsinneqarsin
naanissaa. Innuttaasunit soqutaan
ngitsutut napertuilluanngitsutulluunniit 
isigineqarluni ataqqineqanngippat in
nuttaasunit malikkuminaatsorujussuus
saaq. Pingaartumik innuttaasut qulaa
tiinnarlugit atuutsinneqalerpata, taava 
piviusumik ingerlatsinermit inatsimmut 
tunngaviusumut ungasissorujussuus
saaq. Tamannalu ajornartorsiutinik pi
lersitsissaaq, Jens Wendel Hansen nas
suiaavoq.

Ikinnerussuteqartut nipaat
Inatsisartut inatsisartunut qinersinew 
pillugu saqqummersitaanni imannak al
lassimavoq:

» Kalaallit Nunaat 1998imilli qinersi
vinnut ataasiakkaanut agguagaajun
naarpoq. Taamaalilluni nunarput qiner
siviuvoq ataasiinnaq, tamannalu qiner
sisinnaatitaanerup tamanut naligiimmik 

atuunnissaanik periutsimut naapertuul
luni. Taamatut ilusiliinikkut Inatsisartut 
sulineranni nuna tamakkerlugu naalak
kersuinikkut pingaarnertut isiginiagas
sat siuarsarneqarnissaat kissaatigine
qarpoq. Taamaalillutik Inatsisartunut 
ilaasortat najugartik salliutillugu naa
lakkersuinikkut suliaqartussaanngillat 
aammalu nunap immikkoortuini immik
kut soqutigisanik erseqqissaateqarna
tillu sinniisuuffeqassanatik Kalaallit 
Nunaannulli tamarmut pitsaanerpaa
sussaq sulissutigisussaallugu.«

Allannguisoqanngikkallarmat Inatsi
sartunut qinersisoqaraangat nunap im
mikkoortuinit sinniiseqarnissaq qulak
keerniarlugu qinersiviit arfineq pinga
suusimapput. Inatsisartut ukiaanerani 
2011imi ataatsimiinneranni qinersiviit 
arfineq pingasunngorteqqinneqarnis
saat ikinnerussuteqartut kissaatigaat. 
Tamanna itigartinneqarpoq.

Ikinnerussuteqartut imaluunniit as
sersuutigalugu isorliunerusuneersut 
pisinnaatitaaffii qulakkeerniarlugit taa
sinerat nukittunerulersinniarneqassap
pata tamanna ajornartorsiutaasinnaa
soq Jens WendelHansen isumaqarpoq.

– Ikinnerussuteqartut immikkut ittu
mik taasisinnaatitaanissaat naleqqut
tuunersoq apeqqutaavoq. Assersuuti
galugu Libanonimi aalajangersimapput 
præsidenti katuuliussasoq minister
præsidentilu muslimiussasoq. Taamaa
liornikkut immikkoortut naalagaaffim
mik aqutsinermi tamarmik sinniiseqar
tinneqarput tamannali pissutigalugu 
nunap ataatsimoortinniarnera ajorn
akusoortorujussuuvoq. Ikinnerussute
qartut nipaat nunallu ataatsimoortumik 
ingerlasinnaanissaa qulakkiissallugit 
oqimaaqatigiissitsiniarneruvoq, Jens 
WendelHansen oqarpoq. 

800 år gammel forfatning med to kamre 
og med kongen eller fyrsten som det 
øverste overhoved. I 1909 kom overhu
set til diskussion, fordi man anså de ar
velige pladser for gammeldags. Overhu
sets magt blev derefter beskåret, og i 
1999 blev de arvelige pladser efter 
langvarige diskussioner skåret kraftigt 
ned, fortæller Jens WendelHansen.

Tokammersystemet har været helt al
mindeligt op til vore dage, hvor folkevil
jen lå i underhuset, mens overhuset så 
skulle repræsentere noget andet. Selv
om republikken USA fik sin forfatning i 
1788, så er landets kongres den dag i 
dag bygget op med to kamre – senatet 
og repræsentanternes hus.

– Der er mange overvejelser der skal 
tages med hensyn til hvordan et land 
skal styres. Danmark havde selv to 
kamre indtil landstinget blev nedlagt i 
1953. Der var enighed om at det ikke 
var nødvendigt med to kamre. Andre 
lande har det stadig, siger Jens Wendel
Hansen.

Moderne forfatning
Der er normalt tre typer magtudøvelse i 
en moderne forfatning: Den udøvende 
magt, den lovgivende magt og den døm
mende magt. Forfatningen bruges til at 
fordele magten mellem dem. Derudover 

indeholder en forfatning normalt også 
noget om borgernes rettigheder, f.eks. 
ytrings og trykkefrihed, som sikrer en 
uafhængig presse. 

– Der er flere ting, som er relevante at 
overveje i forbindelse med forfatnings
arbejdet. Hvilken slags politisk system 
skal der være, hvem skal have valgret 
og hvordan skal de foregå? Eksempelvis 
kontrollerer parlamentet regeringen, 
mens regeringen normalt tager initiati
vet til lovgivning, der skal vedtages i 
parlamentet og også ofte kan udskrive 
valg til parlamentet. Så ingen af delene 
kan gøre, hvad de vil, siger Jens Wendel
Hansen, som fastslår vigtigheden af at 
overveje, hvad der skal kendetegne en 
nation i forbindelse med forfatningsar
bejdet.

– Hvad er det som skal kendetegne 
nationen? Skal der være ejendomsret? 
Hvilken nationalsang skal der være? 
Danmarks Riges Grundlov bygger på et 
vestligt princip med ejendomsret. Der 
er fælles ejendomsret i Grønland. Det 
kunne være oplagt at slå fast i en kom
mende forfatning. Der skal primært 
sættes rammer for rettigheder, pligter 
og politisk system.

– Er der mulige fælder, som man skal 
være opmærksom på i forbindelse med 
forfatningsarbejdet?

– En grundlov skal ikke være let at 
ændre, men hvis den er for stiv, vil den 
hurtigt også blive gammeldags. Der skal 
være bred enighed om, at grundloven 
står over alle love. Andre love skal un
derordne sig, sådan at grundloven altid 
vinder, hvis en lov ikke følger den. Det 
er et grundlæggende princip, som er 
vigtig at følge.

– Vigtigst af alt er, at grundloven skal 
fungere i praksis. Hvis den ikke bliver 
respekteret i befolkningen, fordi be
folkningen føler, at den er uvedkom
mende eller uretfærdig, så er det svært 
at få folket til at følge den. Især hvis 
principperne mases ned over hovedet 
på befolkningen, så er der langt fra for
fatning til praksis. Og det vil skabe pro
blemer, forklarer Jens Wendel Hansen.

Mindretallets stemme
I Inatsisartuts publikation om valg til In
atsisartut står følgende:

»Siden 1998 er Grønland ikke længere 
inddelt i valgkredse. Hele landet udgør 
dermed kun én valgkreds, hvilket er i 
harmoni med princippet om at valgret
ten er lige for alle. Med denne konstruk
tion har man ønsket at fremme overord
nede landspolitiske aspekter i Inatsis
artuts arbejde. Medlemmerne af Inatsi
sartut skal således ikke føre lokalpoli

tik og ikke fremhæve eller repræsente
re regionale særinteresser, men arbejde 
for hele Grønlands bedste.«

Før ændringen var der otte valgkred
se ved valg til Inatsisartut for at sikre 
at alle regioner blev repræsenteret. Un
der en efterårssamling i 2011 ønskede 
et mindretal i Inatsisartut at få valg
kredsene tilbage til de otte. Dette blev 
underkendt.

Hvis der skulle blive et ønske om at 
give mindretallet eller eksempelvis 
yderdistrikterne, en stærkere stemme 
for at sikre deres rettigheder, så mener 
Jens WendelHansen, at det kan blive en 
udfordring.

– Spørgsmålet er, om det er hensigts
mæssigt at give et mindretal en særlig 
stemme. Eksempelvis har man i Libanon 
valgt, at præsidenten altid er katolik, 
mens ministerpræsidenten altid er mus
lim. Det gør, at begge grupper er repræ
senteret i statsstyret, men det har også 
vist sig enormt svært at skabe en enhed 
i landet, hvis der er en opdeling på den 
måde. Det er en balanceakt på den ene 
side at sikre mindretallets rettigheder, 
men samtidig også at få landet til at 
fungere som en helhed, siger Jens Wen
delHansen. 
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Innuttaasut apeqqutissarisinnaasaat 
Inatsit Tunngaviusussaq pillugu 
Isumalioqatigiissitat allattoqarfianit 
akineqarsimapput

(PK) »Ilisimasanik tunngaveqarluni aalajangiisoqassaaq«. Oqaaseqatigiit annertuunik pingaa
rutilinnillu aalajangiisoqassatillugu atorneqartarpoq. Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumalio
qatigiissitat sulinerannut tamanna aamma atuuppoq.

Innuttaasut apeqqutigisinnaasaasa ilaannut Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqati
giis sitat allattoqarfiannit taamaammat akissuteqarsimapput. 

– Apeqqutit immikkut ilisimasalinnit inissarujussuaq atorlugu akineqarsinnaasut imartuumik 
akiuminaapput. Tulliuttut taamaammat aqqutissiuisumik akissutitut isigineqassapput, Jakob 
Møller Lyberth, Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissitat allattoqarfianni immik
koortortami pisortaq oqarpoq.

Apequtaakkajuttut akissutaat
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Inatsit tunngaviusoq suua?
Inatsit tunngaviusoq tunngavimmigut naalagaaffiup qullersaani 
aaqqissugaanerup pilersinneqarneranik ingerlanneqarneranillu 
malittarisassanik imaqarpoq. Naalagaaffiup qullersaani aaqqis
sugaanera naalagaaffimmi qullersamik, inatsisiliortunik, naa
lakkersuisunik eqqartuussiviillu qullersaannik pingaartumik 
sanarfineqartarpoq. Imaappoq, pissaanermik agguaanermut 
tunngaviusut aalajangersarnerannik naalagaaffiullu qullersaasa 
aaqqissugaanerisa akornanni sunniivigeqatigiinnerannik taa
maallaat inatsit tunngaviusoq imaqartariaqarluni. 

Tamatuma saniatigut intsimmi tunngaviusumi malittarisassat 
inatsisinit nalinginnaasunit qaffasinnerusumik atuuffeqarput, 
nalinginnaasuninngarnit immikkut ittumik pisariunerusumillu 
periuseqarluni aatsaat allanngortinneqarsinnaallutik. Imaap
poq, nunap inatsisai inatsimmi tunngaviusumi aalajangersarne
qartunut akerliusinnaanngillat. Aamma isumaqarpoq, inatsim
mit soorlu Inatsisartunit allanngorteqattaarneqarsinnaasumit 
nutaamik inatsimmik tunngaviusumik suliaqarnissaq allanngor
titsinissarluunniit ajornarnerussasoq. 

Danmarkip Naalagaaffiata Inatsisaa Tunngaviusoq assersuu
tigiinnarlugu aatsaat allanngortinneqarsinnaavoq inatsit tun
ngaviusussaq folketingimit akuerineqarpat, kingornalu nunap 
naalakkersuisuinit tamanna taperserneqarpat nutaamik folke
tingimut qinersisitsisoqarpat. Tamassuma kingorna siunnersuut 
allannguuteqartinnagu folketingimi ilaasortanit nutaanit akue
rineqassaaq kingornalu innuttaasunut ukiup affaa qaangiutsin
nagu taasisitsissutigineqarluni. Qinersisartut ikinnerpaamik 40 
procentit taasiartorsimassapput amerlanerussuteqartullu 
 akuersippata inatsit kunngimit aalajangersarneqassaaq inatsil
lu tunngaviusoq atuutilerluni. 

Periuseq assingusoq Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumali
oqatigiissitat missingersuusiaanni saqqummiunneqartussami 
ilangunneqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.

Ataatsimut oqaatigalugu inatsimmi tunngaviusumi naalagaaf
fiup aaqqissuussaaneranut aqutsineranullu aalajangersakkat 
pillugit tunngaviusumik aalajangersarneqarput. 

Taalliortorpalaartumik oqaatigissagaanni inatsit tungaviusoq 
inatsisit tamarmiusut anaanagaat; naalakkersuisut politikkik
kut biibileraat; inuiaat inunngorsimanerannut uppernarsaati
gaat; kiisalu »peqatigiiffik Kalaallit Nunaat«a ileqqoreqqusa
raa.

Sooq inatsit tunngaviusoq pilersinneqassava? 
Kalaallit Nunaata naalagaaffinngornissamut 
piareernissaanut sooq utaqqineqassanngila?
Naalagaaffik allakkiami ataatsimi inatsimmik tunngaviusumik 
peqartariaqavissunngilaq. Naalagaaffinnik arlalinnik assersuu
tissaqarpoq allakkiani arlalinni inatsiseqartunik tunngaviusunik. 
Assersuutini ilisimaneqarnerpaagunartoq tassaavoq Tuluit Nu
naat pisortatigoortumik inatsimmik tunngaviusumik peqanngit
soq, naalagaffimmi inatsit tunngaviusoq atorneqartoq ileqquni 
atorneqartuniimmata inatsisinilu ataasiakkaaniillutik. Nunanut 
pisortatigoortumik inatsisinik tunngaviusunik peqartunut, 
 soorlu Danmarkip Naalagaaffiani Inatsimmut Tunngaviusumut 
sanilliullugu Tuluit Nunaat ajornerusumik inissisimanngilaq. 

Apeqqummut akissut toqqaannarpoq. Naalagaaffik Kalaallit 
Nunaat inatsimmik tunngaviusumik piareersimatitaqarani pi
lersinneqarnissaa takorlooruminaappoq. Taamaalisoqarsin
naavoq, kisianni peqarpat iluaqutaassaaq.

Nunani tamalaani misilittakkat aamma takutippaat nunat 
 inatsimmik tunngaviusumik suliaqarnermut piffissaqarluarsi
magaangata pitsaanerpaasartoq. Oqartoqartarneratut, tua
viorneq tuaviupilunneruvoq. Inatsit tunngaviusoq eqqarsarluaq
qaarnani tuaviuunneqarpat ajutoorneq inatsimmillu tunngaviu
sumik suliaqarneq ataqatigiittut misilittakkat takutippaat. 
 Inernera naammaannassaaq – tunngaviusumik inatsit amigaati
lik, ilaatigut ajorluinnartunik amigaatilik, sammivissanik pi
ngaarutilinnik immikkuualuttunilluunniit isumaqatigiinnissamut 
pif fissaqarsimannginneq pissutigalugu ajornartorsiutit apeq
qutillu pingaaruteqartut aaqqiissutissaqartinneqarnatik.

Kalaallit Nunaannut tunngatillugu Naalakkersuisut aalajanger
simapput Kalaallit Nunaat ullormi namminersulivilerpat atuuti
lertussamik, inatsimmut tunngaviusumut missingiummik sulia
qartoqassasoq. 

Inatsit tunngaviusussaq piareersarlugu sulineq 
sooq aallartinneqarsimava?
Qaffasinerpaamik naalakkersuinikkut aalajangiisoqarpoq. Ka
laallit Nunaata Inatsisissaanik tunngaviusumik siunnersuummik 
piareersaateqartussamik Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isu
malioqatigiissitat pilersinneqarnissaat Inatsisartut 2016imi 
akuersissutigaat.

Suliarli tamarmi aallartippoq, Kalaallit Nunaata inatsit tun
ngaviusussaq pillugu isumalioqatigiissitanik pilersitsinissamut 
tunngaviusussamik Naalakkersuisut nassuiaasiornissaannik 
 peqqusissallutik Inatsisartut 2011mi aalajangermata. Sulineq 
Naalakkersuisuusimasunit aallartinneqarpoq 2013imilu qi
nersisoqareernerani Naalakkersuisunngortut suliamik nangitsil
lutik. 

2014imili qinersisoqaqqittussanngormat suliaq naammassi
neqarsimanngilaq. Nassuiaasiorluni sulineq kingorna unitsinne
qarpoq.

2015imi ukiakkut ataatsimiinnermi »Kalaallit Nunaata Inatsi
sissaanik Tunngaviusumikk suliaqartussamik isumalioqatigiissi
tamik kingusinnerpaamik 2016ip naalernerani Naalakkersui sut 
pilersitseqqullugit« Naalakkersuisut Inatsisartunit peqquneqar
put.

Tassa Inatsit Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissitat 
Kalaallit Nunaata inatsisissaanik tunngaviusumik missingersuu
siorlutik massakkut inaarsaanerannut tunngaviusoq. 

Kalaallisut sooq allanneqassava?
Apeqqut paasinartoq ataasiinnarmilli akineqarsinnaanngitsoq.

Siullermik, naleqassutsimut tunngassuteqarpoq. Inuiaat im
minnut ataqqisut imminnut qiviarsinnaasariaqarput oqarlutillu 
uagununa inatsiserput tunngaviusoq. Nunap inatsisaani pingaar
nersaasoq nunami inunnguuseralugu oqaatsit atorlugit sooruna
mi allassimassaaq, taamaanngippat pissusissamisuussanngilaq.

Tullertut, oqaluttuarisaanermut tunngassuteqarpoq. Inatsit 
Tunngaviusussaq pillugu Isumalioqatigiissitani suliassat nas
suiarneranni allassimavoq inatsit tunngaviusoq kalaallit inuiaat 
kulturiannik, oqaasiinik kinaassusaannillu tunngaveqarlunilu si
naakkuserneqarsimassasoq. Inatsit tunngaviusoq inuiaat ki
naassusaannik, naalagaaffiup naleqartitaannik ilusilersueqa
taassaaq. Naalagaaffimmilu oqaatsit ilisarnaatini sakkortuner
paapput, aamma maani nunami.

Pingajuattut, kalaallisut oqaatsit naalagaaffimmi atatitsisuu
nissaanik qulakkeerinninnissamik tunngassuteqarpoq. Kalaallit 
Nunaata naalagaaffiani kalaallisut oqaatsit pisortatigoortuu
nissaat qularutissaagunanngilaq, inatsisip tunngaviusup igaf
fimmi oqaatsitut nalilerneqangajalluinnarsimasutut allanneqar
nissaa pingaarnerusinnaanngilaq.
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Forfatningskommissionens 
sekretariat har svaret på nogle 
af de mulige typiske spørgsmål, 
som borgerne kan sidde inde med

(PK) »Beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag«. Denne sætning bliver brugt hver gang 
der skal tages en stor og vigtig beslutning. Dette er også gældende i forbindelse med Forfat
ningskommissionens arbejde.

Forfatningskommissionens sekretariat har derfor svaret på nogle af de typiske spørgsmål, 
som en borger kan sidde med. 

 Det er ikke muligt at svare fyldestgørende på hvert spørgsmål, som eksperter ellers kan 
bruge megen plads på at besvare og forklare. Følgende er derfor kun tænkt som vejvisende 
svar, siger Jakob Møller Lyberth, afdelingschef i Forfatningskommissionens sekretariat.

Få svar på typiske spørgsmål
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Hvad er en grundlov?
Helt grundlæggende, så indeholder en forfatning et sæt regler 
for de øverste statsorganers tilblivelse og virksomhed. De 
øverste statsorganer er navnlig bygget op med et statsoverho
ved, en lovgivende forsamling, regeringen og højesteret. Det be
tyder, at en forfatning nødvendigvis skal begrænse sig til at 
fastsætte principperne for magtdelingen og samspillet mellem 
disse øverste statsorganer. 

Derudover har reglerne i en forfatning en højere gyldighed end 
de almindelige love, idet de kun kan ændres ved en særlig og 
vanskeligere fremgangsmåde end de almindelige. Det betyder, 
at landets love ikke kan være i modstrid med grundlovens be
stemmelser. Det betyder også, at til forskel fra en lov, som ek
sempelvis Inatsisartut kan ændre efter forgodtbefindende, skal 
det være sværere at vedtage et forslag til en ny grundlovsbe
stemmelse eller en helt ny grundlovsrevision. 

Danmarks Riges Grundlov, som er Danmarks forfatning, kan 
for eksempel først ændres, når et forslag til en ny grundlovsbe
stemmelse er vedtaget af folketinget, og hvis regeringen ønsker 
at støtte forslaget, udskrives der et nyvalg. Herefter skal det 
nye folketing vedtage forslaget uden ændringer, og skal efter
følgende til afstemning hos vælgerne inden der er gået et halvt 
år. Når flertallet af mindst 40 procent af vælgerne har stemt ja 
til ændringen, bliver loven stadfæstet af kongen og bliver her
med den gældende grundlov. 

Lignende fremgangsmåde forventes at blive indarbejdet i det 
udkast Forfatningskommissionen kommer til at fremlægge.

Alt i alt kan man sige, at en grundlov er en lov, der indeholder 
de grundlæggende bestemmelser for en stats organisation og 
styre. 

Hvis man skal sige det lidt mere poetisk, kan man sige at en 
grundlov er alle loves moder; at den er en politisk bibel for en re
gering; at den er en fødselsattest for et folk; og at den er en 
vedtægt for »foreningen Grønland«.

Hvorfor skal der være en grundlov? 
Og hvorfor ikke vente med det til 
Grønland er klar til at danne en stat?
Strengt taget er det ikke nødvendigt for en stat at have en 
grundlov i ét dokument. Der findes eksempler på stater, hvis 
grundlov består af flere dokumenter. Nok det mest kendte ek
sempel er Storbritannien, der ikke har nogen formel forfatning, 
idet den materielle forfatning er indeholdt i sædvaneret og en
keltstående love. Det betyder ikke at landet er ringere stillet 
end lande, hvor den materielle forfatning er indeholdt i en for
mel forfatning, for eksempel Grundloven i Danmark. 

Svaret på det stillede spørgsmål er ligefrem. Det er svært at 
forestille sig Staten Grønland blive til uden at have en grundlov 
klar. Det kan godt lade sig gøre, men alt andet lige ville det være 
en fordel.

Internationale erfaringer viser også, at det er bedst for et 
land, at man bruger god tid på et forfatningsarbejde. Hastværk 
er som bekendt lastværk. Erfaringsmæssigt er der også en 
sammenhæng mellem krise og forfatningsarbejde, med den risi
ko at opgaven med at udforme en grundlov hastes igennem, 
uden brug af den sunde fornuft. Resultatet er herefter – en 
grundlov med mangler, i nogle tilfælde grove mangler, hvor store 
og vigtige problemer eller spørgsmål henstår uløste, fordi man 
ikke havde tid til at nå frem til enighed om enten de store linjer 
eller detaljerne.

I tilfældet Grønland er det Naalakkersuisut, der har besluttet 
at der skal udarbejdes et udkast til en forfatning for Grønland, 
der skal træde i kraft den dag Grønland bliver en selvstændig 
stat. 

Hvorfor er det grundlovsforberedende arbejdet 
blevet sat i gang?
Der foreligger en politisk beslutning på højeste plan. Inatsisar
tut vedtog nemlig i 2016 et forslag om at nedsætte en Forfat
ningskommission, hvis opgave er at forberede et forslag til 
Grønlands Grundlov.

Men det hele startede da et enigt Inatsisartut allerede i 2011 
besluttede at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegø
relse til Inatsisartut, som skal danne grundlag for en beslutning 
om at nedsætte en grundlovskommission for Grønland. Arbej
det blev påbegyndt under det daværende Naalakkersuisut og 
blev efter valget i 2013 videreført af et nyt Naalakkersuisut. 

Arbejdet var dog ikke afsluttet, da der igen blev udskrevet 
valg i 2014. Arbejdet på redegørelsen blev herefter indstillet. 

Under efterårssamlingen i 2015 pålagde Inatsisartut Naalak
kersuisut »at præsentere en Redegørelse for nedsættelse af en 
grønlandsk forfatningskommission for Inatsisartut i 2016, såle
des at Grønlands Selvstyre på et efterfølgende oplyst grundlag 
kan træffe beslutning om en eventuel nedsættelse af en forfat
ningskommission for Grønland.«

Det er baggrunden for at Forfatningskommissionen lige nu er 
ved at finpudse et udkast til Grønlands Grundlov. 

Hvorfor skal den skrives på grønlandsk?
Et forståeligt spørgsmål, men der er ikke kun ét svar på det.

For det første handler det om værdighed. Et folk med respekt 
for sig selv bør kunne se sig selv i spejlet og sige, at det er mit 
eget, vores grundlov. Landets vigtigste lov skal naturligvis skri
ves på modersmålet, alt andet ville være nærmest naturstridigt.

For det andet handler det om historie. I kommissoriet for For
fatningskommissionen står der, at forfatningen skal være base
ret på og danne ramme om det grønlandske folks kultur, sprog 
og identitet. En grundlov er med til at forme et folks identitet, 
dets nationale værdier. Og sprog er vel nok det stærkeste sym
bol for national enhed, også her i landet.

For det tredje handler det også om at sikre grønlandsk som et 
statsbærende sprog. Der er vist ingen tvivl om at grønlandsk 
skal være det officielle sprog i Staten Grønland, og hvad er mere 
bydende end at dens forfatning er skrevet på et sprog, der en 
overgang var i fare for at få status som et køkkensprog.
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Ved I hvad en grundlov er? 
En grundlov indeholder 
regler om hvordan et land 
skal styres

Af Jakob Møller Lyberth

Grundloven fortæller om hvordan mag
ten i landet er delt i tre dele; dem der la
ver lovene, dem der ifølge lovene leder 
landet og dem der dømmer. Grundloven 
fortæller også om hvordan de hver især 
skal gøre det. 

Befolkningens rettigheder bliver også 
bestemt i en grundlov. De rettigheder 
gælder for alle, også for børn og unge. 

Alle love og regler i en stat skal følge 
landets grundlov. En grundlov kan ikke 

bare lige ændres.
Der har været grundlove siden oldti

den. Grækerne var det første folk, som 
fik lavet en grundlov. Den første grund
lov for indbyggerne i Athen indeholdt 
blandet andet sådanne regler:

1. at kun adelen skulle regere, og ikke 
folket

2. at folket og adelen skulle behandles 
lige ved retssager og lovgivning, 

3. at forældre skulle lære deres børn 
et erhverv,

4. at børn skulle tage sig af deres for
ældre når de blev voksne,

5. at fattige ikke skulle gøres til sla
ver og at slaver skulle behandles or
dentligt.

Senere besluttede indbyggerne i 
Athen, at demokratiet skulle indføres, 
det vil sige, at adelens enevælde blev 

stoppet, og at folket skulle være med til 
at bestemme.

Grundloven i Danmark
Demokrati, personlig frihed og borger
rettigheder er nu om dage grundlovs
beskyttet.

Vi kender bedst til grundloven i den 
danske stat, så vi fremhæver nogle be
stemmelser som eksempel: 

1. den personlige frihed er ukrænke
lig. Ingen dansk borger kan på grund af 
sin politiske eller religiøse overbevis
ning eller sin afstamning underkastes 
nogen form for frihedsberøvelse(§ 71), 

2. enhver er berettiget til på tryk, i 
skrift og tale at offentliggøre sine tan
ker, dog under ansvar for domstolene. 
Censur og andre forebyggende for
holdsregler kan ingensinde påny indfø

res. (§ 77), og
3. borgerne har ret til uden forudgå

ende tilladelse at danne foreninger i et
hvert lovligt øjemed. (§ 78).

Grønland er en del af den danske stat, 
så Grundloven er også gældende her. 
Men Inatsisartut besluttede i 2016, at 
forberedelsen af en kommende grund
lov skal sættes i gang, som skal gælde 
når Grønland bliver en stat.

Når den er klar, skal den i høring, og 
børn og unge skal i den forbindelse også 
høres. Spørgsmålet bliver, om børns 
rettigheder bliver taget med i Grøn
lands kommende grundlov – se, det er 
værd at diskutere.

Nalunngilisiuk inatsit 
tunngaviusoq sunaasoq? 
Inatsit tunngaviusoq 
naalagaaffiup qanoq 
ingerlanneqarneranut 
malittarisassanik 
najoqqutarine-qartussanik 
imaqarpoq

All. Jakob Møller Lyberth

Oqartussaaffiit pingasunut immikkoor
titernerat, tassa inatsisiliortunut, inat
sisinik atortitsisunut aamma eqqar
tuussisunut – inatsimmi tunngaviusumi 
oqaluttuarineqartarpoq, qanorlu inger
latsisussaanerat. 

Innuttaasut pisinnaatitaaffii inatsim
mi tunngaviusumi aamma aalajanger
saaffigineqartarput. Pisinnaatitaaffiit 
innuttaasunut tamanut, aamma meeqqa
nut inuusuttuaqqanullu, atuupput. 

Naalagaaffiup inatsisai suulluunniit 
inatsimmik tunngaviusumik eqqortit
sisuusussaapput. Inatsit tunngaviusoq 
imaasiallaannaq allanngortinneqarsin
naanngilaq.

Qangarsuarli inatsiseqartarpoq tun
ngaviusunik. Inuiassuit akornanni grii
keritoqqat siulliupput inatsisiliorsima
sut tunngaviusumik. Athenimiut inatsi
saat tunngaviusoq siulleq aalajanger
sakkanik ukuninnga ilaatigut imaqarsi
mavoq:

1. inuinnaat oqaasissaqartinnagit aki
marnit kisimik naalakkersuisuussasut

2. eqqartuussisoqaraangat inatsisi
liortoqaraangallu akimarnit inuinnaallu 
naligiimmik pineqartassasut, 

3. angajoqqaat qitornatik inuussutis
sarsiornermut ilinniartissagaat,

4. meeqqat inersimalerunik angajoq
qaatik isumagissagaat,

5. inuit piitsut inussianngortinneqas
sanngitsut inussiaasullu ajunngitsumik 
pineqartassasut.

Athenimiut kingusinnerusukkut aala

jangerput inuinnaat naalakkersueqataa
nerat eqqunneqassasoq, tassa akimar
nit kisermaassiunnaassasut innuttaa
sulli aamma oqaasissaqaqataalissasut.

Danmarkip inatsisaa 
tunngaviusoq
Maanna kikkulluunniit oqaasissaqaqa
taanerat, inuup kiffaanngissuseqarnera 
innuttaasutullu pisinnaatitaaffiit assi
giinngitsut inatsisitigut tunngaviusu
tigut illersugaapput. 

Danmarkip naalagaaffiata inatsisaa 
tunngaviusoq nalunnginnerugatsigu 
tassani aalajangersakkat ilaat asser
suutitut taassavagut: 

1. inuup kiffaanngissusia ajortumiit
saaliugassaalluinnassaaq. Danmarkimut 
innuttaasoq kinaluunniit naalakkersui
neq upperisarsiornerluunniit pillugit 
isumani, nagguigisaniluunniit pissuti
galugit, sukkulluunniit namminersorsin
naanerminik arsaarneqarsinnaanngilaq 
(§ 71), 

2. kinaluunniit naqitikkatigut, allakka

tigut oqalugiarnikkulluunniit isumami
nik tamanut tusagassiisinnaavoq eqqar
tuussisutigulli pisuutinneqaatigisinnaa
saminik (§ 77), aamma

3. innuttaasut pisinnaatitaapput 
 akuerineqaqqaarnatik inatsisinut aker
liunngitsumik siunertaqarlutik peqatigi
iliornissaminnut (§ 78).

Kalaallit nunarput Danmarkip naa
lagaaffiata ataaniimmat Grundloven 
tassa maanna atuuppoq. Inatsisartulli 
2016imi aalajangerput Kalaallit Nunaat 
siunissami naalagaaffinngorpat atuuti
lersussamik inatsimmik tunngaviusus
samik piareersaasiortoqalissasoq.

Taanna piareerpat innuttaasunut 
tusarniutigineqartussaammat meeqqat 
inuusuttuaqqallu aamma akuutinneqas
sapput. Apeqqutaasussat ilagissajun
narsivaat meeqqat pisinnaatitaaffii Ka
laallit Nunaata inatsisaani tunngaviu
sussami ilaatinneqassanersut – oqalli
sissaqqik. 

MEEQQANUT INUUSUTTUAQQANULLU:

Inatsit tunngaviusoq

TIL BØRN OG UNGE:

Grundlov

Kalaallit Nunaata inatsisissaa 
tunngaviusussaq innuttaasuni 
tusarniutigineqalerpat meeqqat 
inuusuttullu aamma tusarneqassapput.

Børn og unge skal også høres, når 
Grønlands kommende grundlov skal  
i høring blandt befolkningen. 

A
R

K
IV

FO
TO

: 
LE

IF
F 

JO
S

EF
S

EN


