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Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsorden for 

Inatsisartut:  

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at lave et Grønlandsk 

register af Inuit baseret på frivillig registrering samt tilhørende valgregister, inspireret af 

den norske ordning for sametingets valgmanntall (Grønlandsk folkeregister og 

valgregister). 

(Pele Broberg, Naleraq) 

 

Begrundelse: 

Selvom Danmark ved: lov har ratificeret ILO-169, har staten aldrig sikret hverken Inuit identitet 

eller registrering. Dette på trods af den Danske Stat selv i sin ratificering har gjort gældende at 

Inuit i Grønland er oprindelige folk. 2 vigtige forudsætninger der kræves for at kunne gøre 

rettigheder gældende. Samme med Naalakkersuisut, selvom det er et statsligt ansvar. Og 

Danmark har som medlem af FN også forpligtet sig til deklarationen af oprindelige folks 

rettigheder, men aldrig ført intentionerne ud i livet. Tværtimod sikres danske og færøske borgere 

fri adgang til Grønland, og gives samme rettigheder som Inuit. Et assimilerende forhold der 

retfærdiggøres gennem den danske grundlov. 

Samtidig har Grønland et problem med at overholde EU´s Inuit-undtagelse om handel med 

sælskindsprodukter, når man hverken har register over, eller sikrer det er Inuit der indhandler 

sælskind1. 

Dette gøres ikke mindre aktuelt når Inatsisartut vælger danskere til at sidde i ICC, der netop 

ellers er til for at sikre oprindelige folk. På trods af logikken burde tilskrive dette tilfalder Inuit. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/seal_hunting.htm 

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/seal_hunting.htm


 
 

Derfor mener Naleraq nu det er tid til at Inatsisartut såvel som befolkningen tager et opgør med 

racisme og assimilering for Inuit. I de Forenede Nationers resolution 1514 (VX) står det meget 

tydeligt at al beslutningskompetence i tidligere kolonier, skal flyttes over til det folk der blev 

koloniseret. I dette tilfælde Inuit. Uden betingelser eller forbehold, såsom at henvise til den 

danske grundlov eller true med bloktilskuddet. 

En sådan beslutning vil ikke kun forstærke en ligeværdighed mellem Grønland og Danmark, og 

sikre de familiære bånd tager udgangspunkt i gensidig respekt, men også respektere og lære af 

historien. 

Det er vigtigt at understrege Staten selv i racediskriminationskonventionen har fremhævet 

følgende2: 

 ” i betragtning af, at De forenede Nationer har fordømt kolonialisme og enhver deraf følgende 

adskillelse og diskrimination, uanset hvor og under hvilken form disse måtte forekomme og at 

erklæringen af 14. december 1960 om indrømmelse af uafhængighed til kolonier og 

kolonibefolkninger (generalforsamlingsresolution 1514 (XV) har bekræftet og højtideligt 

fastslået nødvendigheden af snarligt og ubetinget at bringe den til ophør,” 

 

Derfor er det på tide at Inatsisartut endnu en gang slår fast, at Inuit er et folk og et oprindeligt 

folk i international forstand. Inuits ret til selvbestemmelse som et folk er ikke kun bestemt i 

folketingslov nr. 473 af 12/06/2009, men også som vedtaget af de Forenede Nationers 

generalforsamlingsresolution 1514 (VX)3. 

Naleraq skal slå fast at Inuit som folk altid har budt andre folkeslag velkommen igennem 

historien. Dette vil ikke stoppe med vedtagelsen af dette, men blot sikre Inuit ret til at vælge egen 

fremtid. 

                                                           
2 https://menneskeret.dk/monitorering-0/internationale-rapporter/menneskerettighedskonventioner-0 
3 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-
countries-and-peoples 

https://menneskeret.dk/monitorering-0/internationale-rapporter/menneskerettighedskonventioner-0
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples


 
 

Dette vil også klart tilkendegive hvem det grønlandske folk er, indtil opnåelse af selvstændighed, 

hvor det ikke længere vil være kolonitiden der afgør rettigheder. Men derimod et Grønlandsk 

Statsborgerskab. Et statsborgerskab der ikke er forbeholdt danske statsborgere, men kan tildeles 

andre landes statsborgere, ud fra objektive kriterier fastlagt ved lov. 

Indtil dette tidspunkt, må det også være i tråd med afkolonisering og ønsket om selvbestemmelse 

som folk, være Inuit alene der ved lov kan udøve denne selvbestemmelse i forbindelse med valg 

og handel med sælskind. Ganske i tråd med alle internationale konventioner og resolutioner 

Danmark har vedtaget for at beskytte oprindelige folk og tidligere koloniserede folk. 

Som afslutning vil det også betyde at Inuit i kongeriget endelig kan opnå den beskyttelse de har 

krav på, som blandt andet ses ved at man i dansk sagsbehandling ikke har taget højde for Inuits 

kulturelle forskelle fra danskere, tydeligst illustreret ved tvangsfjernelser af grønlandske børn i 

Danmark. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Der vil være administrative udgifter forbundet ved at tilpasse en registreringsordning til 

grønlandske forhold, herunder til at foretage eventuelle nødvendige lovgivningsmæssige tiltag. 

Et vedtaget forslag til indførsel af et nationalt ID-kort (EM2017/61) blev vurderet til at belaste 

det offentlige med ca. ½ AC- årsværk i forberedelsesfasen. Nærværende forslag må forventes at 

have nogenlunde samme omfang dvs. ca. ½-1 AC-årsværk. Hertil kommer løbende 

administrationsudgifter med henblik på at holde registret opdateret. 

 

 Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv: 

Ingen. 

 

 



 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Borgere der opfylder kriterierne for registrering i registret, vil kunne anvende registreringen som 

dokumentation i situationer, hvor dette er nødvendigt. 


