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Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om Ilisimatusarfik. 

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggende  

 

Fra Inuit Ataqatigiits side har vi følgende kommentarer til Naalakkersuisuts 

fremlæggelse af forslag til lov om Ilisimatusarfik. 

Ilisimatusarfik er landets højeste uddannelsesinstitution. Ilisimatusarfik har nu 

eksisteret i 40 år. Tidligere har vi sendt unge studerende til udlandet, hvor vi nu kan 

bibeholde disse her i landet, hvor vi selv kan forme og stille krav til uddannelserne ift. 

til værdier og normer vi selv har i Grønland.  

 

Det er vigtigt, at Ilisimatusarfik udvikles i pagt med lignende uddannelsesinstitutioner i 

forskellige lande. Derfor skal vi løbende vurdere Ilisimatusarfiks målsætninger og krav, 

således disse så vidt muligt afspejler forholdene på lignende uddannelsessteder andre 

steder. Også hvad angår uafhængigheden fra det politiske niveau. Naalakkersuisut 

foreslår, at Ilisimatusarfik egne målsætninger først skal godkendes af Naalakkersuisut. 

Der skal man være meget påpasselig med. Det er meget vigtigt, at Ilisimatusarfik ikke 

gøres til genstand for politisk styring. Dette syn må man ikke få fra udlandets side og 

at der altid er tale om et frit og politisk uafhængigt universitet. 

 

Man skal værne om de studerendes medindflydelse, vi kan derfor ikke acceptere at 

studerendes medindflydelse formindske i universitetets bestyrelse.  

Kravene til de undervisere der skal ansættes på Ilisimatusarfik, skal altid være høje. 

Det er vigtigt, at der er krav til disse personer om, at de har et bredt kendskab til det 

grønlandske samfund. Undervisere skal give deres viden videre til de studerende, og de 

studerende skal have et bredt fagligt kendskab til det grønlandske samfund. 

Undervisere, der måske ikke har en afsluttet Ph.d-eksamen, men som har et bredt og 

godt kendskab til uddannelsesområdet, skal også have mulighed for at undervise på 

Ilisimatusarfik.  

 

https://ina.gl/dvd/EM2018/pdf/media/2534795/pkt199_em2018_ilisimatusarfik_lov_da.pdf
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Vi er betænkelige ift. det ønskede krav om, at Rektor for Ilisimatusarfik have en Ph.D-

eksamen. I de 40 år hvor Ilisimatusarfik har eksisteret er der blevet udklækket ialt 13 

Ph.D-ere, og der er rift om sådanne personer i forskellige samfundsfunktioner. Derfor 

skal vi holde døre åbne overfor højtuddannede personer, også selvom disse 

nødvendigvis ikke har en Ph.D-eksamen. Et bastant krav om at man skal have en Ph.D-

eksamen, vil kunne virke begrænsende på ønsket om, at ansætte kompetente 

herboende ledere på Ilisimatusarfik.  

Ilisimatusarfik skal altid være en tillokkende uddannelsesinstitution, som kan give sine 

studerende kompetent viden omkring de uddannelser, de ønsker at tage. Derfor skal 

kravene omkring uddannelserne være høje, da man i flere tilfælde har set sig nødsaget 

til at slække på de krav, der ellers burde blive stillet. Derfor ønsker vi, at forslaget bliver 

behandlet i det kompetente udvalg.  


