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Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt vi fortsat skal have 2 ligestillede
nationalsange.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit )

Svarnotat
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke)

Naalakkersuisut takker medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit, for forslaget til
forespørgselsdebat om hvorvidt vi fortsat skal have 2 ligestillede nationalsange.
Forslagsstilleren begrunder sit forslag med, at der er for lidt interesse, respekt og stolthed for
at promovere vort land og dets nationalsang generelt.
Spørgsmålet om grønlandsk nationalsang har været debatteret i Inatsisartut ved adskillige
samlinger; i 1979, 1990, 1992, 1994, 2000, 2002, 2003 og nu her ved efterårssamlingen 2017.
De to nationalsange hedder som bekendt: ”Nunarput utoqqarsuanngoravit”, skrevet af Henrik
Lund og komponeret af Jonathan Petersen, og ”Nuna asiilasooq”, skrevet og komponeret af
Jonathan Petersen. Den førstnævnte kom i brug som nationalsang i 1916 og den sidstnævnte i
1979. Oprindeligt havde ”Nunarput utoqqarsuanngoravit” den svenske nationalsangs ”Du
gamla, du fria, du fjällhöga Nord” melodi. Senere lagde Jonathan Petersen melodi til.
Der er udviklet en sædvanepraksis i forhold til de to sange, således at de begge har fået status
som nationalsange.
Forslagsstilleren kommer ind på forskellige emner i forslaget til debatten, blandt andet at der
bør undervises i nationalsangene fra førskoleområdet og opefter. Naalakkersuisut er bekendt
med, at der i nogle daginstitutioner og nogle klasser undervises i at synge nationalsang, og
kan kun opfordre andre daginstitutioner og skoler til det samme. Naalakkersuisut er
interesseret i, at børnene lærer nationalsangene, og derfor vil Naalakkersuisut arbejde for at
indarbejde nationalsangene i læreplanerne for yngstetrinnet i folkeskolen.
I sportsligt regi har Forretningsudvalget i Grønlands Idrætsforbund for nogle år tilbage taget
en principbeslutning om, at ”Nunarput utoqqarsuanngoravit” anvendes, når grønlandske
sportsudøvere optræder ved officielle sportslige begivenheder i udlandet.
De tidligere debatter i Inatsisartut viser, at det bliver konkluderet, at begge vore nationalsange
bør fortsat anses brugbare. Det vil sige, at befolkningen må selv vurdere, hvornår de vil bruge
disse to sange, og på hvilke tidspunkter.
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Hvis der skal gøres noget aktivt i forhold til nationalsangene, så finder Naalakkersuisut det
vigtigt, at der oplyses ordentligt om sangene til befolkningen, og at befolkningen høres, samt
at der indledes dialog med foreninger, der har interesse for nationale spørgsmål.
Naalakkersuisut mener, at en afgørelse om nationalsangen skal udspringe af befolkningens
brug og skik af sangene.
Naalakkersuisut er også af den holdning, at afgørelser af denne karakter bør tages på
baggrund fra en grundig debat i befolkningen, fordi der er tale om en vigtig følelsesmæssig
beslutning, som en overvejende majoritet af befolkningen bør forventes at tilslutte sig. Det er i
høj grad vigtigt, at befolkningen inddrages og har ejerskabsfølelse i forhold til spørgsmålet.
Med disse bemærkninger ønsker Naalakkersuisut en god debat i Inatsisartut.
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