
 
 

14. februar 2023                                                                                                              FM 2023/163 

 

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

Inatsisartut:  

 

Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut inden udgang af 2023 skal rette 

henvendelse til staten om at skærpe foranstaltninger mod smugling og salg af hårde 

euforiserende stoffer. 

  

(Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut) 

 

Begrundelse 

Vi får snart nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat, og der bliver bygget lufthavn i Qaqortoq. Det 

man kan blive bekymret for er de konsekvenser det kan have for vores land når de engang er bygget 

færdigt. Blandt andet smugling af de hårde euforiserende stoffer. 

Vi skal derfor gøre alt hvad vi kan for at forhindre det. Det giver os anledning til at lade vores 

Naalakkersuisut henvende sig til staten, og samarbejde om at skærpe foranstaltninger om forsøg på 

smugling af hårde euforiserende stoffer, og for dem der er i ledtog. 

Så få vi er i befolkningen, så kan vi ikke se bort fra at man allerede er begyndt at høre om at de 

hårde euforiserende stoffer er begyndt at blive bragt her i landet. Derfor er det meget vigtigt at gøre 

noget ved det, inden at det reelt bliver til et problem i samfundet. 

Vi kan bruge Island som eksempel. Forbrug af alkohol har været støt faldende i Island, noget som 

de stolt har promoveret udadtil. Alligevel er der en mørk side af statistikken som er skjult, noget 

som vi fik oplyst under vores rejse. Det handler også om det faktum at jo større velfærd et samfund 

opnår, jo større bliver forbruget af kokain. 

Vi skal gøre alt for ikke at følge den statistik! Vi skal sørge for at vise at det slet ikke kan betale sig 

at prøve at smugle hårde stoffer, kræve strengere lovgivning, strengere dom for at kunne beskytte 

befolkningen. 

Politiet bør kunne rykke hurtigst muligt, fange gerningsmænd, og gøre hvad der skal til for kunne at 

beslaglægge, rykke hurtigt når der er mistanke, uden at der bliver overtrædelse på den danske 

grundlov. 

Med dette forslag har jeg et håb om at Inatsisartut og Naalakkersuisut vil finde på måder at kunne 

samarbejde på. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Det skal forventes at en AC fuldmægtig i løbet af et års tid administrativt arbejde kan rette 

henvendelse til staten. Det vil koste omkring 250.000kr 



 
Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv: 

Ingen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen. 


