
   
 

21. september 2020 

 

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til 

Naalakkersuisut. 

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut:  

 

1. Hvor stor en procentdel af de indsatte i de grønlandske anstalter og de grønlandske anbragte i 
Danmark er dømt for seksuelle overgreb og hvor mange af disse er overgreb på børn og unge under 
18 år? 

2. Hvor mange dømte ved grønlandske domstole står på venteliste til afsoning generelt og hvor mange 
er disse er dømt for seksuelle overgreb på børn og unge under 18 år? 

3. Hvor mange sager ved grønlandske domstole afventer domsafsigelse og hvor mange af dem er sager 
om seksuelle overgreb på børn og unge under 18 år? 

4. Hvor mange sager ligger der ved politiet i Grønland og hvor mange af dem omhandler seksuelle 
overgreb på børn og unge under 18 år? 

5. Hvad er belægningsprocenten i hver af de grønlandske anstalter? 
6. Hvilke tiltag har Naalakkersuisut og/eller den danske regering klar, til at gøre noget for at nedbringe 

antallet af seksuelle overgreb på børn og unge i Grønland, foruden det igangværende projekt Killiliisa 
og foruden hjælpen til Tasiilaq? Hvornår forventer man at evaluere på disse projekter?  

7. Hvilke tiltag har Naalakkersuisut og/eller den danske regering klar, til at få gerningsmændene 
anbragt, så børn og unge i Grønland kan få en sikker barndom og ungdom? 

8. Hvilke planer har Naalakkersuisut og den danske regering for at hjælpe ofrene for seksuelle overgreb 
og dennes familie for at komme videre i sit liv? 

 (Demokraternes Inatsisartutgruppe) 

 

Begrundelse 

Vores børn og unge skal kunne vokse op i tryghed og udvikle sig til sunde voksne. Det burde vi 

alle kunne blive enige om. Desværre er det ikke hverdagen for mange i Grønland. Børn og 

unge udsættes for overgreb og det lader ikke til, at diverse tiltag fra Naalakkersuisut eller den 

danske regering, virker. 

 

Debatten om strengere straffe til voldtægtsforbrydere er blusset op igen og i den forbindelse 

vil jeg gerne have fakta på bordet. 

 

Den danske justitsminister oplyser i et brev til Naalakkersuisoq Martha Abelsen, at strengere 

straffe vil få anstalterne til at flyde over med indsatte. Det er i min optik ikke en gyldig 

begrundelse for ikke at give voldtægtsforbrydere deres velfortjente straffe, når vi ved, at det 

er børn og unge som skal betale prisen for, at vi intet gør, for at sikre deres barndom og 

ungdom. 

 

Jeg ønsker at mine spørgsmål må blive besvaret indenfor 10 arbejdsdage. 

 

 


