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8. juni 2021 

 

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:  

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut: 

 

1. Skal Grønland have sin egen arktiske strategi eller skal strategien laves sammen med vores 

partnere i Rigsfællesskabet? 

a. Hvornår påregner Naalakkersuisut at påbegynde arbejdet med en arktisk strategi og 

hvornår forventes det afsluttet? 

b. På hvilket tidspunkt i processen påregner Naalakkersuisut at inddrage Inatsisartut i 

arbejdet? 

 

2. Anser Naalakkersuisut det som en god idé, at unge grønlændere får mulighed for at deltage i 

forsvaret af vores land? 

a. Hvilke fordele og ulemper mener Naalakkersuisut, der er ved at oprette og opbygge 

en forsvarsuddannelse i Grønland? 

 

3. Naalakkersuisut bedes redegøre for, hvordan man i dag støtter unge mennesker, der ønsker at 

tage en uddannelse i Forsvaret? 

a. I 2018 søsatte Forsvaret en hvervningsrundtur i flere byer i Grønland med henblik på 

at få flere grønlandske unge til at aftjene værnepligt. I Nuuk mødte 42 personer op til 

prøve og i 2019 var 22 af dem i gang med deres værnepligt. Hvervningsrundturen blev 

gentaget i 20191. Vil Naalakkersuisut oplyse, hvad planerne er for kommende hverv-

ningsrundture? 

b. Mener Naalakkersuisut, at hvervningsrundture er et godt initiativ? 

c. Har Naalakkersuisut aflyst hvervningsrundture? 

i. Hvis ja, hvor mange unge grønlændere har i så fald fået aflyst en afprøvning? 

d. Hvilke initiativer påtænker Naalakkersuisut at iværksætte med henblik på at få flere 

unge til at aftjene værnepligt? 

 

4. Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggende oplyser, at Grønland ikke er interesseret i dansk, mili-

tær tilstedeværelse i Grønland. Ønsker Naalakkersuisut militær tilstedeværelse fra andre 

lande end Danmark? 

a. Hvis ja, hvilke lande? 

 

5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? 

(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne) 

 

                                                 
1 https://www.dr.dk/nyheder/indland/forsvaret-vil-have-flere-groenlaendere-i-uniform 
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Begrundelse 

Den 6. juni 2021 udtaler Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender følgende til nyhedsmediet TV2: 

 

”Det er muligt, man har hørt den tidligere regering, som havde det smallest mulige flertal i det grønland-

ske parlament. Men man har ikke drøftet pakken med den nyvalgte regering. Vi har en klar strategi om 

demilitarisering, og vi er ikke interesserede i hverken droner, forsvarsuddannelse eller dansk militær til-

stedeværelse i Grønland” 

 

Demokraatit er ikke enig i denne tilgang. Grønlændere er et stærkt og stolt folkefærd, og det er vores 

mening, at mange unge mennesker med stolthed ønsker at være med i forsvaret af vores smukke og 

unikke land. Den arktiske kapacitets pakke åbner netop op for, at langt flere unge grønlændere kan få en 

uddannelse i Forsvaret. En uddannelse, der vel at mærke også vil kunne bruges på det civile arbejdsmar-

ked. 

 

Jeg er lidt nervøs for, at Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender er ved at sige nej tak til nødvendige 

investeringer, der både vil kunne skabe vækst, arbejdspladser og national styrke og stolthed. Det virker 

ikke helt gennemtænkt. 

 

Og det vil forundre mig meget, hvis et enigt Naalakkersuisut vil bakke op om udtalelserne fra 

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender. 

 

Spørgsmålene ønskes besvaret inden for en frist på 10 arbejdsdage. 

 

 

 


