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Inuit Ataqatigiit i Qeqqata Kommunia

Mærkesager for Inuit Ataqatigiit i Qeqqani

Qeqqata Kommunia skal være en attraktiv region. Alle og enhver skal føle sig velkommen. Alle borgere, 
uden undtagelse, har lige meget værd og skal ikke forskelsbehandles på grund af køn, tro, hudfarve, 
sprog eller af anden form for diskrimination. Alle mennesker skal behandles lige og har lige meget værd 
uanset hvem man er. Forskellighed skal være vores styrke. En kommune der efterkommer rettigheder ved 
at leve op til menneskerettigheder.
Borgerne i Qeqqata Kommunia er efterkommere af stærke mennesker. Lad os føre den arv, der hviler på 
en stærk identitet, videre med sigte på at skabe vore efterkommere, der ikke tvivler på deres identitet. 
Lad os gøre en indsats med vores kultur og natur som fundament. Uanset hvad andre kommuner gør, skal 
Qeqqata Kommunia være en kommune, der selv skaber fremskridt og som selv styrer sin udvikling, en 
kommune med selvrespekt.

Uddannelse, fritid

Vi skal hele tiden sørge for at udvikle folkeskolen.
En folkeskole, der passer som fod i huse med børns forskellighed, én som bærer frugt. En folkeskole, 
hvor man forbereder sig til forskellige uddannelser og beskæftigelse i fremtiden. For eksempel skal børn 
og unge med færdigheder inden for håndværksfag have muligheder.
Vi skal støtte Kajakforbundets projekt om at etablere en kajakskole i Maniitsoq.
Ungdomsuddannelser, der bygger på brug af, og respekt for, naturen, hvilende på princippet om bære-
dygtighed.
Vi agter at skabe en fritid, baseret på naturen. Gennem nyttig brug af den rige natur, der findes i Qeqqa-
ta Kommunia.
Projekter og målsætninger, der flugter med overskriften, skal udmøntes gennem tæt borgerinddragelse.
Et realistisk projekt om svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq skal udmøntes.

Stærke familier

Et godt familieskab begynder med et godt svangerskab. Projekt MANU, der følger børn under svanger-
skab frem til 4-års alderen, skal støttes fuldt ud af kommunen. Der skal være muligheder for forældre, 
der har behov for følgeskab, med tanke på akut forebyggelse. Vuggestuer skal have mulighed for et tæt 
samarbejde med forældre efter gode pædagogiske principper, der fremhæver børns behov. Målet om, at 
barnet skal være vel forberedt til at starte i skolen, skal være opfyldt ved at følge dets gode udviklings-
forløb tæt.  



En anbringelse af et barn uden for hjemmet skal så vidt muligt undgås, men skal være en valgmulighed 
for folk, hvor behovet er størst.
En forebyggelse skal iværksættes gennem akut handling.
Stærke familier er nogen, der respekterer deres ældre. Der skal være et tæt samarbejde med ældre-
foreninger. Vi vil gerne lytte til de ældre så vi kan gøre brug af deres viden om livet, og deres ord skal 
lægge til grund for indsatsen.
Vi vil arbejde med en borgerservice, der bygger på ligebehandling og menneskerettigheder.
En forebyggelse skal udmøntes gennem tæt borgerinddragelse. Borgerne skal have klar besked om hvad 
målet for forebyggelsesarbejdet i Qeqqata Kommunia er, og de skal have medindflydelse på det gennem 
deres deltagelse.
Stærke familier er også nogen, der tager del i aktiviteter inden for idræt, hundeslædekørsel, friluftsliv, 
teater, musik og lignende på frivillig basis. De er rollemodeller, som folk ser op til.

Anlæg for fiskere og fangere, og etablering af arbejdspladser

Vi vil gerne opnå at der udvises mere interesse for fiskernes og fangernes vilkår, og de skal opleve at der 
er opbakning til dem fra politisk hold, når der opstår behov herfor.
Der skal være flere valgmuligheder for anlæg. Og der skal bakkes op om de kræfter, der ønsker at etab-
lere anlæg.
Vi agter at forbedre vilkårene for dem, der tager på fangst ind til Kangerlussuaq. Vi vil følge det igang-
satte arbejde med et opvarmet hus, der rummer bedre muligheder for opbevaring af udrustning og red-
skaber, til dørs. 
Vi vil styrke opbakningen til iværksættere, der ønsker at skabe arbejdspladser. For at opnå, at de retter 
mere opmærksomhed på bygderne.
Vi vil gerne medvirke til at det kystnære fiskeri kører godt og vi vil medvirke i bestræbelserne på at ryd-
de sten af vejen, hvor det er muligt.
Vi vil gerne have et tæt samarbejde med fisker- og fangerforeningerne.
Vi skal medvirke til at den kommende vej fra Kangerlussuaq til Sisimiut baner vej for etablering af ar-
bejdspladser og eksportmuligheder, ikke alene betragtet som en vision for turisme.
Den økonomiske opbakning til Arctic Circle Business skal styrkes, således at den kommer iværksættere i 
bygderne til gavn.

Boliger

Retten til en bolig er en menneskeret. Der skal udarbejdes en plan for at Qeqqata Kommunia får rådig-
hed over et tilstrækkeligt antal boliger. Der skal opføres gode boliger, som folk har råd til. Og der skal 
bakkes op om selvbyggere. 
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