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N U  K A N  D U  P R Ø V E  E N  L I L L E  Q U I Z !
Forsøg at svare op de følgende spørgsmål:

1.  Hvorfor sender befolkningen  
repræsentanter til Nuuk?

❏	 	Det kun er de klogeste, der må bestemme i  
et demokrati. 

❏		 	Befolkningen er for stor og det er for tidskrævende,  
hvis alle skal deltage i alle beslutninger.  

❏		 Fordi man tænker bedst i Nuuk.

2. Hvem har stemmeret ved valg til Inatsisartut?
❏		 	Alle mennesker i Grønland.
❏		 	Alle danske statsborgere over 18 år, som har boet i Grønland 

i et halvt år.
❏		 	Alle der har afsluttet folkeskolen.

3. Hvad betyder ordet ”demokrati“?
❏		 	Befolkningen bliver ledet af én leder.
❏		 	Folkestyre.
❏		 	Enevælde udøvet af Kongen.

4. Hvem  kan stille op til valg til Inatsisartut?
❏		 	Alle mennesker i Grønland, som er medlem af et politisk parti.
❏		 	Alle der har læst på universitetet og som har boet i Grønland 

i mindst 6 måneder.
❏		 	Alle danske statsborgere over 18 år, som har boet i Grønland 

i mindst 6 måneder og som har ladet sig opstille som kandi-
dat for et godkendt parti, som enkeltperson eller som kandi-
datforbund.
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5. Hvor kommer medlemmerne af Inatsisartut fra?
❏		 	Fra Nuuk.
❏		 	Fra hele Grønland.
❏		 	Fra de 5 største byer i Grønland.

6.  Hvor ofte og hvor længe samles medlemmerne af Inatsisartut 
hvert år?

❏		 	Ca. 2 måneder om foråret og ca. 2 -3 måneder om efteråret.
❏		 	På alle hverdage undtagen i sommer- og juleferien.
❏		 	Ca. 4 uger om året.

7. Hvem leder møderne i Salen?
❏		 	Formanden for Inatsisartut.
❏		 	Formanden for Naalakkersuisut.
❏		 	Rigsombudsmanden.

8. Efter hvilket system er medlemmerne placeret i Salen?
❏		 	Efter deres hjemby – således at de bedst muligt repræsente-

rer deres lokalområde.
❏		 	Opdelt i kvinder og mænd.
❏		 	Naalakkersuisut sidder for sig selv, de øvrige medlemmer 

sidder efter partitilhørsforhold. 

9. Hvad betyder ”parlament“?
❏		 	Et sted, hvor der tales.
❏		 	Vores bedste.
❏		 	Dem, der laver love. 

10. Hvad betyder ”Inatsisartut“?
❏		 	Der, hvor der tales længe.
❏		 	Vores bedste.
❏		 	Dem, der laver love.
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11. Hvad er en lov?
❏		 	En forskrift der bestemmer, hvad man må og ikke må.
❏		 	En idé om, hvad der er det bedste for Grønlands fremtid. 
❏		 	En forskrift alle er enige om.

12. Hvad er blandt andet udvalgenes opgaver?
❏		 	Grundigt at drøfte et lovforslag og dets konsekvenser på et 

fagligt grundlag.
❏		 	At stemme om lovforslag.
❏		 	At gøre dét som Naalakkersuisut ønsker.

13. Hvilken opgave har medlemmerne, når de mødes i Salen?
❏		 	At kontrollere om udvalgenes indstillinger følger Grundlo-

ven.
❏		 	At vedtage eller forkaste lov- og beslutningsforslag.
❏		 	At oplæse nye love, således at alle borgere får kendskab til 

dem.

14. Hvem har taleret i Salen?
❏		 	Kun medlemmer, som er udpeget som partiernes ordførere.
❏		 	Kun medlemmer af Naalakkersuisut. 
❏		 	Kun medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut. 

15.  Er det et krav, at alle medlemmer skal være enige før en lov 
kan vedtages?

❏		 	Ja, der skal være enighed iblandt medlemmerne af Inatsisar-
tut.

❏		 	Nej, der skal bare være et flertal iblandt medlemmerne af 
Inatsisartut.

❏		 	Nej, det er tilsrækkeligt, hvis 25% af Inatsisartuts medlem-
mer støtter lovforslaget.
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16. Hvem sørger for, at vedtagne love føres ud i livet?
❏		 	Naalakkersuisut. 
❏		 	Udvalgene. 
❏		 	Formanden for Inatsisartut. 

17.  Hvad kaldes de enkelte dele af Naalakkersuisut,  
der er ansvarlige for bestemte fagområder?

❏		 	Udvalg.
❏		 	Kommuner.
❏		 	Departementer.

18. Hvilken myndighed betegnes som ”den tredje statsmagt”?
❏		 	Pressen.
❏		 	Domstolene. 
❏		 	Den danske regering. 

19. Hvem kontrollerer hvem?
❏		 	Den danske regering kontrollerer Naalakkersuisut.
❏		 	Inatsisartut kontrollerer Naalakkersuisut.
❏		 	Naalakkersuisut kontrollerer Inatsisartut.

20. Hvilken rolle spiller pressen i politik?
❏		 	Ved hjælp af pressen informerer politikerne borgerne om 

deres holdninger og beslutninger. Pressen forholder sig kri-
tisk til politikernes udmeldinger, således at befolkningen kan 
danne sig et overblik over den førte politik.

❏		 	Pressen reklamerer for medlemmernes og Naalakkersuisuts 
beslutninger, således at der skabes opmærksomhed om nye 
love. 

❏		 	Pressens opgave er at hjælpe politikerne med, at træffe po-
pulære beslutninger for at sikre opbakningen i befolkningen.
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21. Hvorfor kaldes pressen også ”den fjerde statsmagt”?
❏		 	Fordi borgere ved hjælp af pressen kan iagtage og kontrolle-

re den førte politik.
❏		 	Fordi de råder over flest ressourcer og det bedste netværk.
❏		 	Fordi de er Inatsisartuts og Naalakkersuisuts talerør. 

22. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er uenig i en lov?
❏		 	Jeg kan intet gøre. Jeg er magtesløs.
❏		 	Jeg kan lade være med at overholde loven. 
❏		 	Jeg kan lede efter folk der er enige med mig for at styrke og 

fremføre mine argumenter, eller jeg kan kontakte medlem-
mer af Inatsisartut for at forsøge at påvirke den førte poli-
tik. 

23. Hvad er Inatsisartuts tre vigtigste opgaver?
❏		 	1. At give partierne et offentligt forum, 2. At stille kontor-

pladser til rådighed for politikerne, 3. At forberede interes-
sante politiske indslag til pressen.

❏		 	1. At lovgive, 2. At fastsætte Selvstyrets budget, 3. At kon-
trollere Naalakkersuisut.

❏		 	1. At offentliggøre love, 2. At kontrollere love, 3. At straffe 
lovovertrædere.

24.  Hvorfor er opgave- og magtdelingen mellem Inatsisartut og 
Naalakkersuisut så vigtig?

❏		 	Hvis én institution bestemte alting, kunne det risikeres, at beslut-
ninger træffes for egen vindings skyld og imod borgernes inte-
resser. I yderste konsekvens kunne demokratiet blive afskaffet.

❏		 	For at alle politikere og deres holdninger kan tilgodeses.
❏		 	For at sikre en effektiv og grundig behandling af de mange 

lovforslag, som skal behandles hvert år. 




