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Tak for spørgsmålene. Spørgsmålene er gengivet nedenfor, efterfulgt af en samlet besvarelse. 

Spørgsmål til Naalakkersuisut: 

1. Hvilke lande har kontaktet Grønland for at finde inspiration i vores kriminallov? 
a. Er der blandt disse lande nogen, som direkte har udtrykt et ønske om at kopiere vores 

tilgang til kriminallov? 
i. I så fald, hvilke lande? 

b. Hvis ingen eller meget få lande har ønsket at kopiere vores kriminallov, hvad betyder 
det så, når Naalakkersuisut siger at "hele verden kigger på os"? 

i. I forhold til antallet af lande, der har henvendt sig i dette spørgsmål, vil 
Naalakkersuisut så fastholde udtrykket "hele verden kigger på os"? 

Naalakkersuisut har ikke modtaget officielle henvendelser fra andre landes regeringer vedrørende vores 
kriminallov, hvilket heller ikke var det, der blev henvist til med besvarelsen i Inatsisartut-salen den 12. oktober 

i forbindelse med behandlingen af pkt. 157 om ændring af kriminallov. 

Henvisning gik på den interesse, der løbende er fra forskerverden, medier og fagfolk, der finder vores unikke 
kriminallov interessant. Ingen lande i verden har for alvor fået bugt med hverken kriminalitet eller problemet 
med recidiv (tilbagevenden til kriminalitet). Samtidig peger forskningen entydigt på, at straf i sig selv ikke har 
nogen effekt i forhold til at begrænse eller forebygge kriminalitet eller recidiv. Formålet med straf er både at 

sanktionere den kriminelle handling, men også at sende et signal til ofre, pårørende og samfundet om, at 
kriminalitet ikke er acceptabelt, og at den kriminelle handling har en konsekvens. 
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Da forskning viser, at straf i sig selv ikke modvirker recidiv, og da det samtidig som samfund er vigtigt at tage 
afstand fra kriminalitet, skal der ske en afvejning af hensynet til ofrene samt retsfølelsen på den ene side og 
resocialiseringen på den anden side for at finde et niveau, der både sikrer, at den kriminelle handling 
sanktioneres, og at man undgår, at gerningsmanden forankres i en kriminel løbebane. I den henseende er den 

grønlandske kriminallov unik og derfor genstand for opmærksomhed fra omverdenen. 

Interessen omhandler primært resocialiseringstanken og dermed gerningsmandsprincippet, hvor der tages 
udgangspunkt i gerningsmandens samlede situation frem for kun at fokusere på gerningen. Det drejer sig 
blandt andet om henvendelse fra forskere, der ønsker at lave research til deres forskning. Det drejer sig om 
medier, både skrevne og andre, der laver historier om vores kriminallov. En af de mere omtalte er selvfølgelig 
Netflix-dokumentarserien "Inside the World's Toughest Prisons" fra januar 2021, men det er blot et udsnit af 
de artikler og indslag, der produceres, hvoraf de fleste har fokus på netop gerningsmandsprincippet. Af andre 
større medieaktører har også CNN, BBC og AIJazeera haft indslag om den grønlandske kriminallov. Når disse 
medier sætter fokus på netop den grønlandske kriminallov, er det, fordi der er tale om en anden tilgang end 
den gængse. Endeligt har den grønlandske kriminallov interesse for fagfolk bredt, måske særligt fra 
socialsektoren. 

Naalakkersuisut anerkender, at vores retssystem ikke nødvendigvis er perfekt, men er samtidig af den 
opfattelse, at der endnu ikke findes gode og klare alternativer. Ideen om, at vi bærer et fælles ansvar for vores 

borgere, også de kriminelle, er vigtig. At kriminelle under deres afsoning gives mulighed for at udvikle sig og 
ændre sig, må være til alles fordel. Samtidigt er det lige så vigtigt, at der tages afstand fra den kriminelle 
handling. 

Justitsområdet har optaget mig personligt, siden jeg tog min psykologpraktik i Herstedvester Fængsel, og 
siden har arbejdet med emnet fra forskellige vinkler, både fra ofres vinkel og fra indsattes vinkel. Disse 

erfaringer er vigtige at trække med ind i det politiske liv, ligesom der rundt omkring i landet på tilsvarende vis 
er borgere, der kan bidrage med både professionelle og personlige erfaringer med vores justitsområde. 

Naalakkersuisut ønsker en god og oplyst debat, hvor vi også inddrager lokalbefolkningen, herunder de mange 
fagfolk. Vi skal være åbne for at drøfte de gode og dårlige sider ved vores system. Naalakkersuisut hilser 
derfor en samfundsdebat om emnet velkommen og er åben for de input, der måtte komme. 

Med venlig hilsen 

, /IJ;qfÆaa(lfL 
H. Nathanielsen 
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