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FREDAG KLOKKEN 19.00 GODTHÅBSHALLEN 

Generalforsamlingen starter.  
Dirigenten åbnede for generalforsamlingen, og fremlagde programmet for generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen startede med en officiel åbning af mødet, med kulturelt indslag.  

Programmet lød på:  

1. Officiel åbning 

Kulturelt indslag 
§ Lystænding (Kuka) 
§ Trommedans 
§ Oplæsning af digt (Kungi) 
§ Kalaallit Nunaat Allannguisa (Hans Jukku) 
§ Inuit Ataqatigiit, Nuuk, Avaaraq Olsen 
§ Borgmester Charlotte Ludvigsen, Borgmester Kommuneqarfik Sermersooq 
§ Formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede, holdt 1 minuts stilhed for at mindes 

dem der ikke længere er iblandt os. 
 
 

2.     Introduktion af stemmeberettige delegater 

Generalforsamlingens arrangør Manasse Berthelseni oplæste stemmeberettigede delegater! 
Deltagerne stod op når deres navn blev råbt op.  
 
 
Stilling Navn Fra 
 
 
Formand af 
hovedbestyrelsen   
 Múte B. Egede Nuuk 
Næstformand Aqqaluaq B. Egede Nuuk 
Org. næstformand Agathe Fontain Sisimiut 
Kasserer Karo Thomsen Fleischer Nuuk 
Sekretær Bendt B. Kristiansen Ilulissat 
Medlem Ane Hansen Aasiaat 
Medlem Peter Olsen Nuuk 
Medlem Harald Bianco Tasiilaq 
Medlem Hans Aronsen Kangaatsiaq 
Medlem Juliane Enoksen Sisimiut 
Medlem Stine Egede Qaqortoq 
Medlem Ungdom Lars Salik Kielsen Nuuk 
Medlem Ungdom Petra Olsvig Inûsugtok´ Nuuk 

   
Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen Danmark 

   
Naalakkersuisut medlemmer  
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 Asii Ch. Narup Nuuk 

 Naaja H. Nathanielsen Nuuk 

 Kalistat Lund Nuuk 

 Mimi Karlsen Nuuk 

   
Inatsisartut Medlemmer  
 Charlotte Pike Ittoqqortoormiit 

 Knud Mathiassen Tasiilaq 

 Kristian Jeremiassen Qasigiannguit 

 Mariane Paviasen Narsaq 

 Mariia Simonsen Nuuk 

 Mikivsuk Thomassen Qaanaaq 

 

Pipaluk Lynge-
Rasmussen Nuuk 

 Sofia Geisler Nuuk 

   
Kommunalbestyrelsesmedlemmer  
 Niels Davidsen Ilulissat 

 Jens Ole Nathanielsen Ilulissat 

 Niels Kristensen Aasiaat 

 Franzt Lundblad Aasiaat 

 Karl Thue Nathanielsen Qeqertarsuaq 

 Bia A. Broberg Qeqertarsuaq 

 

Nivi Heilmann 
Efraimsen Sisimiut 

 Charlotte Ludvigsen Nuuk 

 Inge Olsvig Brandt Nuuk 

 Juaaka Lyberth Nuuk 

 Naya-Sophia Lyberth Nuuk 

 Mia Skifte Lynge Nuuk 

 Avaaraq Olsen Nuuk 

 

Lone Rosengreen 
Pedersen Nuuk 

 Uju Petersen Nuuk 

 Angutitsiaq Isbosethsen Narsaq 

 Henning Jensen Narsaq 

 Pipaluk Larsen-Petersen Nanortalik 

 Naja Lund Narsarsuaq 

   
Bygdebestyrelsesmedlemmer  
 Regine N. Bidstrup Tasiusaq 

 Edvard N. Aronsen Kullorsuaq 

 Kaaliina Therkelsen Ikerasak 

 Edvard Kristiansen Kangersuatsiaq 

 

Arnâránguak Inûsugtoq 
Rohde Attu 

 Gerh Nielsen Akunnaaq 

 Malene Geisler Grønvold Kitsissuarsuit 

 Hans Jeremiassen Niaqornaarsuk 
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 Anda Berthelsen Sarfannguit 

 Johan Lange Kangerlussuaq 

 Hans Davidsen Kangerlussuaq 

 Gerth Poulsen Atammik 

 Hanne Jakobsen Arsuk 

 Egede Motzfeldt Qeqertarsuatsiaat 

   
   
Lokalafdelinger  
 Qaanaaq Magdaraq Qaerngaq 

   
 Qasigiannguit Jakob Kaspersen 

 Niaqornaarsuk Thomas Petersen 

 Kangaatsiaq 
Najannguaq 
Teckimejer 

 Maniitsoq Poul Bornhuus 

 Sisimiut Peter Noahsen 

 Tasiilaq Eva Qeqe Kristiansen 

 Nuuk Leif S. Immanuelsen 

 Qeqertarsuatsiaat Anda Nathanielsen 

 Paamiut Henrik Rachlev 

 Narsaq Anguteq Jensen 

 Qaqortoq Knud Mathiessen 

 Igaliku Thomas Egede 

 Nanortalik Didda Isaksen 
 
De stemmeberettigede delegater der ikke kunne deltage i generalforsamlingen, fulgte med via 
transmissionen, er følgende:  

Peter Olsen 
Petra Olsvig Inuusuttoq 
Mia Skifte Lynge 
Avaaraq Olsen 
Uju Petersen 
Magdaraq Qaerngaq 
Eva Qeqe Kristiansen 
Leif S. Immanuelsen 

  
3.      Formalia: 
Formanden startede generalforsamlingen med en kort velkomstale, derefter åbnede han for 
generalforsamlingen, og han valgte en dirigent, som mødedeltagerne godkendte.  

3.1.   Valg af dirigent 
Edvard Lyberth Mørch blev valgt. 

3.2.   Valg af referent 
Dirigenten af generalforsamlingen spurgte deltagerne om det var i orden at Søren Lyberth blev valgt 
som referent, alle godkendte. 
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3.3.   Valg af udvalg 
 

Indhold af gruppernes opgave:  

1. Grundlæggende	værdier	og	foreningslivet	

a. Forening	

2. Uddannelse	Social	Sundhed	og	Kultur	

a. Folkeskolen	

b. Sundhedssektor		

3. Infrastruktur	

a. Lufthavne	

b. Energikilder	

c. Boliger	

d. Kommunikation	

e. Beredsskab	

f. Byggeri	i	bygderne		

4. Struktur	

a. Storkommuner	

b. Skat	

c. Udvikling	

5. Uddannelse	og	erhverv	

a. Fiskeri		

b. Turisme	

c. Råstoffer	–	ressourcer,	nonfossile	og	fossile	

d. Søfart	

6. Demokrati,	landspolitik	og	de	folkevalgte	

a. Eksport	

b. Miljø	

7. Landspolitisk	arbejdprogram	2021-2024	&	Grundlæggende	landspolitisk	arbejdsprogram	

	

3.4.   Vedtagelse af forslag til dagsorden 

(Afdelingernes og de folkevalgtes fremlæggelse af forslag, og forslag til landspolitik . kort) 
 
“BILAG 1 siunnersuutit tamarmik immikkoortillugit finale 160721” wordfil 
 
Dirigenten spurgte mødedeltagerne om forslag til dagsorden kunne godkendes, flertallet vedtog.  
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3.5.   Vedtagelse af program under landsmødet 

BILAG 2 “program 2021” wordfil 

 

Programmet blev sendt til dirigenten, og blev vedtaget af deltagerne. 

3.6.   Fremlæggelse og godkendelse af stemmeberettigede delegater fra 
lokalforeninger og folkevalgte 
 
Først blev delegater fra lokalafdelingerne godkendt til stemmeberettigelse, derefter blev fire 
Naalakkersuisut medlemmer valgt til stemmeberettigelse, ved afstemning vedtaget.  
 
Kl. 20.00 Mødet afsluttes i Godthåbhallen.  
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LØRDAG DEN 18. SEPTEMBER – HOTEL HANS EGEDE 

Kl. 9.00 Generalforsamlingen genoptages 
Mannasse åbnede gereneralforsamlingen med en forklaring. Der blev sunget fødselsdagssang først, 
Stine Egede havde fødselsdag. 
 
Vanen tro blev de tilkaldte lov til at komme med en udtalelse.  
 
IMAK-s formand Birthe Møller Therkildsen var først,  
Kl. 09.15 SIK Sofie Svendsen  
Kl. 09.21 Dina Olsen AK  
 
BILAG 3 Som det næste kommer ICC-s formand Hjalmar Dahl, med en udtalelse  
BILAG 4 Som det næste kommer Arbejdsgiverforeningen GE, Christian Keldsen med en 
udtalelse 
BILAG  5 Den næste holder KNAPK´s Mikkili Skourup Kielsen tale 
        
 
 
Som det næste blev der vist en video fra samarbejdspartiet Enhedslisten i Danmark, Mai Villadsen 
holdt tale i videon. (https://www.youtube.com/watch?v=PPz3A1xFqP0) 
 
Afdelingernes udtalelser afsluttes. 
  
Generalforsamlingen fortsætter, §9. stk. 4 og stk. 5 skal drøftes. 
 

4. Den politiske beretning 

5. Den organisatoriske beretning 
 

Kl. 10.41 Hovedbestyrelsens beretning, formandens tale.  

 
Inuit Ataqatigiit-s ordinære generalforsamling, 8 august 2021, Qaqortoq  

Múte Bourup Egede  

Hovedbestyrelsens beretning 

 

Indledning 

Kære delegater fra vores afdelinger, folkevalgte og formænd, mine partifæller, og alle der deltagere i den 

ordinære generalforsamling, velkommen. 

--- 

Foråret og sommeren har nu givet os håb og varme. Vi blev opfyldt med håb – efteråret og vinteren - der 

ligesom foråret og sommeren – er en del af livet. 

Naturens vilkår hele året rundt, farver, forsyninger og andre forskelligartet forhold det giver os; dette er også 

det vi mødedeltagere, ligesom befolkningen, vores styrke. 

Vores forskellighed, og vores tilstedeværelse som ligestillede.   

Vi skal med vores forskellighed som styrke, i de næste dage afholde møde med stolthed og opnå gode 

resultater; vi er her efter valget i foråret, med fornyet håb – I Inuit Ataqatigiits landsmøde – vi har taget den 
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største politiske opgave, vi er blevet frontløbere i forhold til partiernes siddende borgmesterposter, vi har 

opnået flotte resultater i bygderne og byerne,  vi er den største parti i Folketinget. Det er det, som vi og vores 

partnere, igennem samarbejde har opnået. 

Vores forskellighed – der ligesom naturens forhold er vores drivkraft. Med sammenhold som grundlag.            

Og håbet der opstår, da befolkningen understregede deres tiltro til os,  ved at lave en forandring – det giver 

os et ansvar som ledere af landet. Til nye tider, til at lede vort land i overgang. 

Til et spændende fremtid, der giver muligheder.   

--- 

I april 2018 i den ekstraordinære generalforsamling, blev jeg ydmygt formand for vores parti. Jeg blev leder 

af organisationen der havde været til i 40 år, sammen med hovedbestyrelsen her, har jeg på vegne af jer taget 

ansvaret. 

Vores partiformand Sara Olsvig, bekendtgjorde i efteråret 2018 at hun trak sig tilbage som formand.  

Ligeledes trak vores siddende borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, sig tilbage efter folketingsvalget i 

2019. Det kan ved at tænke tilbage på begivenhederne mærkes, at tilbagetrækninger fra partiet har påvirket 

os. Det er jo sådan at, når betydningsfulde folkevalgte trækker sig tilbage, føles det som om at sammenholdet 

skal opbygges fra bunden af. Og i de første to år har arbejdet med at sammentømre sammenholdet i vores 

parti fyldt  meget. Og jeg mener, at selvom det har skabt udfordringer, har vi opnået et godt arbejde med at 

skabe en stærk postion som parti. 

Vi lod os ikke stoppe af begivenhederne, vi har sammen med partilederne, sekretariatet, vores 

Folketingsmedlem og dennes sekretariat, i efteråret 2019 begyndt arbejdet med det formål at opnå et godt 

resultat som parti. I foråret 2020 havde vi en strategi klar, som hovedbestyrelsen godkendte i Maj 2020. 

Med stragien satte vi et mål med pariets grundlag, hvad vi ønsker skal være politisk synligt i vores parti. Ikke 

mindst har vi sat os et mål for at blive den største regeringsparti. Vi ønskede, at på det daværende tidspunkt 

at få vores to siddende borgmestre til at blive til tre, og vi besluttede at sætte et mål i Kommune Kujalleq. 

Vi opnåede alle vores vigtigste mål med strategien i valget om efteråret – vi skabte forandring sammen med 

befolkningen. 

--- 

Inuit Ataqatigiit er med vores sammenhold som grundlag, henter styrke ved vores forskellighed, og holder 

kursen med samarbjde som ligestillede. 

I mange år, siden Inuiat Ataqatigiit blev grundlagt; til denne dag idag har folk delt viden, selvom de ikke 

arbejdede som folkevalgte, på vegne af hovedbestyrelsen vil jeg sige tak til dem, jeg er meget taknemmelig. 

Jeg vil også sige tak til dem der til denne dag arbejder dedikeret for vores parti. 

Generalforsamling 

Nu er det endeligt lykkedes at afholde generalforsamlingen. Vores organisation skal efter vores vedtægter, 

skal generalforsamling afholdes hvert tredje år, men dette har ikke været muligt for hovedbestyrelsen at 

holde, på grund af forskellige grunde, den største grund har været COVID-19 situationen. (den første i Januar 

2020, den anden i Juni 2021, den tredje i August 2021, og nu i September 2021). 

Nu har influenzaen floreret i samfundet i halvandet år, og har været til stor gene for samfundet. Det kan vi 

også mærke her idag, vi har stadig ansvar for at holde forholdsregler. 

Til Folketinget 

I den ekstraordinære generalforsamling i 2018, har opgaverne med vort parti været i gang. 

Folketingsvalget i Juni 2019 var en af de første store opgaver, og vores parti fik flest stemmer i valget. Aaja 

C. Larsen blev stemp ind som vort lands repræsentant, og på den måde sikrede vi, at kunne vi få indflydelse i 

den danske regerings arbejde. 

På baggrund af det vil jeg takke Aaja og kandidaterne, på vegne af bestyrelsen. Yes. Kamaarnjuu! 
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Da Folketingsvalget var overstået, kunne vi på baggrund af de nyvundne erfaringer i landet og Folketinget, 

starte opgaverne, med mål om at have politisk indflydelse. Vi udarbejdede strategien som vi tidligere nævnt. 

Hovedbestyrelsen er forpligtet til at forberede os til valg til Inatsisartut, Kommunalvalg og bygdebestyrelse.  

Vi begyndte udarbejdelsen af strategien, med det formål at give samfundet et klart politik. 

Som vi har understreget, opnåede vi alle de vigtigste mål. Og dette giver en forpligtelse for alle. Den store 

forpligtelse har også sat en ny kurs. Lad os bruge det som grundlag i dette generalforsamling.  

 

Organisation - afdelinger 

Frem til valget har vi lavet strategier, som vi har fremlagt til vores afdelinger og folkevalgte. 

Med udarbejdelsen af strategien har det været vigtigt at forhøje afdelingernes indflydelse i landspolitikken. 

Til det hører et tættere kommunikation, nærhed og fleksibilitet med afdelingerne. 

Vi har også besøgt vores afdelinger med det formål at afholde dialog om foreningslivet og politiske forhold. 

Hovedbestyrelsen har besøgt vores afdelinger, der handler om organisatorisk ledelse, selvom det ikke var alle 

afdelinger der fik besøg, de følgende steder fik besøg; Upernavik, Tasiusaq, Kullorsuaq, Aasiaat, Ikamiut, 

Niaqornaarsuk, Ilulissat, Sisimiut, Narsaq, Qaqortorlu, Nanortalik, Narsarsuaq, Maniitsoq og Uummannaq. 

Under rejserne fandt vi ud af at samarbejdes skulle styrkes imellem organisationen og afdelingerne, vi lagde 

mærke til, at afdelingerne hente styrke ved at få besøg. Vi var godt klar over at de kommende valg var lige 

om hjørnet, og vi vidste at afdelingerne var afgørende for at opnå et godt valgresultat. Og med vores politiske 

strategi og rejser, har vi fået flere afdelinger, der er bemærkelsesværdigt flere afdelinger i bygderne, vi har 

også fået nye samarbejdspartnere, der er nemlig oprettet et Inuusuttut Ataqatigiit afdeling i Kullorsuit. 

Bestyrelsens forberedt arbejdet for at fornye strategien, med et ønske om at afdelingerne skal have større 

indflydelse i generalforsamlingen, for at opnå et større politisk indflydelse i Inatsisartut, ved at drage fordel 

af vores repræsentanter i bygderne, i byerne og Folketinget, emnerne i generalforsamlingen har også været 

at, forslag til Inatsisartut skal drøftes, vi har også drøftet politiske målsætninger i denne generalforsamling. 

Vi har også et et håb om et godt samarbejde i kysten, uanset hvor man kommer fra. 

I denne generalforsamling har vi fælles ansvar for vores bestemmelser, i et politisk samarbejde, det er vigtigt 

at vi sammen skal løfte opgaven, uanset position, afdelingerne er dem der skal løfte med, ved føre vores 

bestemmelser ud i livet, derfor kommer vi med en bøn til jer; fortsæt med jeres samarbejde om at opnå vores 

politiske mål og bestemmelser, kun på den måde kan vi bedst opnå vores mål. 

 

Organisation og økonomi 

I mange år har vores parti været økonomisk udfordret.  

Og vi må indrømme at det har tæret meget på vores kræfter, især har det været til gene for vores service til 

vores afdelinger. 

 

Inatsisartut Naalakkersuisut 

Frem til valget i 2018 har vi i Naalakkersuisut været en del af Koalitionen som mindretal, ligeledes har vi 

samarbejdet og udfordret nogle af de enkelte dagsordener. I Inatsisartut valgperioden 2018-2021 har der 

været tre folkevalgte fra vores parti, og op til 100 af vores forlag til inatsisartut har været under behandling.   

Inatsisartutmedlemmerne har haft et godt samarbjde med udvalgene, forberedte og samarbejdsvillige. Og 

da det er vigtigt for os, som et stort parti at samarbejde med de mindre partier i Inatsisartut, har vi haft 

samarbejde med brug af teknikken. Det har været vigtigt for os at føre dialog med vores samarbejdspartnere 

med gensidig respekt, sådan skal det også være, for hvis et stort parti skal have politisk indflydelse er det 

vigtigt at have gode evner for at samarbejde – sådan skal det være uanset politisk position. 

I Inatsisartut valget fik vi stor fremgang, da vores Inatsisartutmedlemmer gik fra otte til tolv, vores vælgere 
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var nu 9.921, i 2018 fik vi 7.478 stemmer; vi fik 2.434 flere stemmer – tillykke. 

Siden vi blev en del af Koalitionen, mens vores medlemmer har orlov, har vi 21 Inatsisartut og Naalakkersuisut 

medlemme – vildt! 

 

Kommuner 

Inden den sidste valg havde vi kørt med at have to siddende borgmestre, Kommuneqarfik Sermersooq og den 

daværende nye kommune Kimmune Qeqertalik. 

I Kommuneqarfik Sermersooq arbejdede de folkevalgte, med kendetegnet langsigtede planer. 

Og i Kommune Qeqertalik arbejdede de folkevalgte med mod og nyskabelse. I mange år har man altid 

diskuteret, at der skal skabes et ledelse og administration, som er passer til os. Dette er har man ikke kun 

diskuteret Kommune Qeqertalik, man har ført til ud i livet –Sejt.  

Vi lægger altid opmærksomme på, at vores parti i Qeqqata Kommunea har et godt samarbejde, det gode 

samarbejde er jeres styrke. 

De folkevalgte i Avannaata Kommunea, er også dem der arbejder i et meget bredt område, i udfører aktivt 

jeres arbejde i udvalgene, dette er jeres styrke, og den måde i håndterer det giver os tryghed. 

Vores folkevalgtes arbejde i Kommune Kujalleq, er i de seneste år blevet mere synligt, og det fortsætter med 

at blive mere synligere, i den sidste valgperiode har man opsøgt bedre arbejdsgange, og borgerne ønsker en 

borgerservice, de føler sig tryggere ved, og i sidste valg fik vi en ny borgmester fra vores parti.  

Dette viser hvor vigtigt det er, at udføre politisk arbejde ligestillet med borgerne, og have forståelse for de 

vilkår der er. 

Jeg ønsker de folkevalgte fra vores parti i de fem kommuner, et godt arbejde i de kommende år. Og I skal vide, 

at vi er til at få fat i, i de nemme og svære dage. 

Alle folkevalgte i kommunerne; man lægger ikke mærke til jer i hverdagene, men jeg vil sige at som formand 

for partiet, at jeres daglige arbejde er betryggende, og dette giver os styrke til at opnå politiske mål. Med håb 

om et godt samarbejde i de kommende år. 

I Kommunalbestyrelsesvalget fik vi valgt 4 flere medlemmer ind, fra 28 til 32. 

 

Bygdebestyrelse 

I de seneste har vi fået flere medlemmer i Bygdebestyrelsen, og det har gjort vores position som parti mildest 

talt stærkere. Der bliver stadig flere kvindelige repræsentanter i Bygdebestyrelserne, -dygtige kvinder der gør 

en stor forskel, og mange mænd der har mod på at forbedre erhvervslivet. Og det glæder mig at vi i sommeren 

2020 holdt møde med vores folkevalgte i Niaqornaarsuk og Qeqertalik, og dette var et godt startskud til vores 

arbejde til det kommende kommunevalg. Jeg vil gerne sige tak  til arrangørerne Thomas Petersen og Sara 

Petersen, og jeg håber at jeg en dag igen kan komme til jeres dejlige bygd igen.  

Det er altid været et stort diskution at udvikle erhvervslivet i bygderne, dette vil vi ændre, vi ønsker at 

bygderne skal være med til at videreudvikle vort land. 

Vi kan se at der er svagheder ved den centrale udvikling, folk har ikke mulighed for at gøre indflydelse i det 

sted de lever, der skal laves organisatorisk fornyelse. Alle og enhver ved, at det er en fordel at have mulighed 

for at få indflydelse til udviklingen i det land man bor i, og hvor sundt det er. Hvis det er de enkelte, eller for 

få, der laver bestemmelserne, bliver det generelt sværere at skabe udvikling i hele landet, og når dette sker, 

kan det nemt skabe ulighed om muligheder. Det er lige præcis det vi står med idag, vi kan  kun slippe ud af 

det, ved at have holde sammen som samfund, og politisk. Det bliver vi nødsaget til, også for at tænke på 

bygderne, vi skal i  de kommende år samarbejde med Bygdebestyrelserne, for at opnå vores politiske 

målsætning, og jeg vil gerne understrege, at vort land har behov for et klart målsætning angående vores 

bygder. 
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I valget i April, fik vi stemt 5 flere medlemmer fra vores parti, vi gik fra 21 medlemmer til 26 medlemmer. Vi 

kæmper stadig for at få flere medlemmer valgt ind. Og vi skal få flere formandskaber.  

 

Afslutning 

Ved afslutningen af denne bekendtgørelse, vil jeg nævne, at det har været det centrale i vores politiske arbejde 

at forbedre borgernes levevilkår. Siden jeg blev formand, har vi holdt et ekstraordinært udvalgsmøde, hvor 

vores budskab var at formindske uligheden. Og det har vi medtaget som målsætning i vores handlingsplan. 

Og jeg mener at det er et vigtigt at være årvågen på arbejdet, hele tiden.           

Fattigdommen i de velstående lande er blevet målt, og selvom vi er i året 2021 har man ikke målt 

fattigdommen i vort land. Dette giver ulighed i forhold till vores levevilkår, og jeg mener at vores parti i de 

kommende år skal have stor indflydelse på. 

Større ligestillet samfund, det er dem der har sundere borgere – Og deres land har større velstand og har et 

stærkere økonomi. 

Det er det forhåbning vores nation har for os. Vort lands største ressource, som er at samfundet har brug for 

at landet bliver regeret som borgerne som centrum. Det understregede de ved i valget i foråret, hvor foråret 

bragte håb med sig. Det er det viskal føre ud i livet. 

Med denne bekendtgørelse vil jeg på vegne af bestyrelsen sige tak til vores afdelinger og folkevagte, I er alle 

grundlag for at vores parti er til, og jeg vil med hjertet sige tak til de mange der arbejder frivilligt. 

 

På vegne af Inuit Ataqatigiits hovedbestyrelse 

Múte Bourup Egede 

Formand 

 

Da formanden var færdig, forklarede dirigenten, at man kan komme med bemærkninger til talen, i 
forhold til at starte med at arbejde med i en gruppe, og man kunne komme med spørgsmål angående 
arbejdet i gruppen, og opsøge svar. 

Emnerne var gruppernes opgaver, og mødedeltagerne blev skrevet op til det, de kunne deltage i.  
Grupperne er følgende:  

• Grundlæggende	værdier	og	foreningslivet	

• Uddannelse	Social	Sundhed	og	Kultur	

• Infrastruktur	

• Struktur	

• Uddannelse	og	erhverv	

• Demokrati,	landspolitik	og	de	folkevalgte	

	

Politisk arbejdsprogram 2021-2024 & regeringens grundlæggende mål. 
 
Grupperne skal arbejde indtil frokost kl. 12, og skal fortsætte efter arbejdet efter frokost, indtil 
arbejdet er fuldført.  

Politisk arbejdsprogram 2021 – 2024 
BILAG 6 “politisk arbejdsprogram 2021 – 2024” wordfil 
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BILAG 7 “Grundlæggende politisk arbejdsprogram 2021” word-fil 

Gruppearbejdet fortsatte resten af dagen. Og grupperne fuldførte deres opgave, det skal senere 
bekendtgøres.         
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SØNDAG DEN 19. SEPTEMBER – HOTEL HANS EGEDE 

Generalforsamlingen blev genoptaget kl. 09.00                                                                                                                       
En af deltagerne blev hjemme på grund af covid-19, og der blev sørget for at deltageren kunne 
afstemme via telekonference, og deltagerne fik besked på det, når afstemningen skal afholdes 
vender vi tilbage til dem. 

Punkt 9 skal som det første drøftes.                                                                                                                           
Der var spørgsmål angående hovedbestyrelsens bekendtgørelse, og det blev stillet som det første. 
 
 
 
(Juaaka Lyberth udtalte, at der blev diskuteret om fortiden, og ingen diskuterede fremtiden. Når 

samarbejdspartnerne af Koalitionen kom med udtalelser, kan det ses at Inuit Ataqatigiit ikke 

kommer med udtalelser, derfor er der et ønske om udtalelser fra Inuit Ataqatigiit´s side. 

Edvard Kristiansen takkede bestyrelsen, om deres udtalelse angående bygderne, han opsøger 

hvordan, og hvornår der vil opstartes udvikling af bygderne.  

 

Da Karl Thue Nathanielsen kom en udtalelse, påpegede han, at det kun var nogle af bygderne, der 

fik besøg af hovedbestyrelsen, det er jo nødvendigt at opgaverne bliver mødt af hovedbestyrelsen, 

holde kursus og styrke afdelingerne. Karl Thue er opmærksom på at, IA skal være bedre til at 

udtale sig om regeringens samarbejde.                   

 

Anda Nathanielsen, ønsker at der er klarere retningslinier af råstofudvindingen i 

Qeqertarsuatsiaats område. 

 
 
IA´s formand understregede at der blev kigget tilbage for at lave en bekendtgørelse, og at fremtiden 
vil blive drøftet i denne landsmøde, og den politiske arbejdsprogram bliver udarbejdet, og det kan 
ses i landsmødets program. 
Til spørgsmålet om selvstændighed, at det står allerede skrevet i de forskellige vedtægter. 
Koalitionens samarbejdspartere (parti Naleraq) ønske om at kun de oprindelige folk kan stemme, 
skal rettes, for IA mener at alle fastboende i Grønland, har ret til at stemme.  
 
Formanden uddyber at han ønsker at svarene til spørgsmålene, angående arbejdsgruppens arbejde 
skal lyttes til.                                                                                                                                                                                                         
Landspolitisk arbejdsprogram 2021-2024 er blevet delt ud, og kan læses. 
 
Det skal huskes at der er kutyme at give plads til forskellige meninger hos Inuit Ataqatigiit, og dette 
skal fortsætte, og til spørgsmålet om, hvem råstofudvindingen tilhører, blev det understreget at det 
ejes af det grønlandske folk. 

 
Aaja Ch. Larsenip kom med et stærkt påtale, at når de politiske samarbejdspartnere kommer med 
udtalelser, burde IA komme med udtalelser.  
Bestyrelsen kom med forskellige svar til påtalen. 
 
Debatten om bestyrelsens bekendtgørelse blev optaget. 
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Kl. 10.13 debatten afsluttes. 

 
Bestyrelsens bekendtgørelse blev godkendt af flertallet af mødedeltagerne, også stemmerne via 
telekonference.  
 

7. Fremlæggelse og godkendelse af organisationens regnskab (Årsrapporter) 

Årsrapporten blev fremlagt af kassérer Karo Thomsen Fleischer. 
 

BILAG 8 “IA_årsrapport_2018_underskrevet” pdf fil 

BILAG 9  “IA_årsrapport_2019_underskrevet” pdf fil 

BILAG 10 “IA_årsrapport_2020_underskrevet” pdf fil 

Tuusi havde et forespørgsel om, at IA ikke kunne oprette kontorer i Selvstyret, den nye bestyrelse 
skal drøfte det. 
Bestyrelsen er i gang med at arbejde med at betaling til partier skal være lettere.  
 
Årsrapporten blev godkendt af alle mødedeltagerne. 
 
Inden generalforsamlingen fortsatte, blev der vist en hilsen fra SF.  

9. Fremlæggelse af ændringsforslag til vedtægter til godkendelse 

BILAG Godkendte vedtægter 2021 
 
Arbejdsgruppen skal fremlægge efter drøftelse. 
Mariia Simonsen fremlagde arbejdsgruppens arbejde.  

BILAG 11 “Godkendte vedtægter 2021” 

Der blev afholdt afstemning af hvert enkelt ændringsforslag. 

Bygdebestyrelsen blev skiftet... 

Fleretallet af mødedeltagerne indstillede §6 stk.1 til den nye bestyrelse.  
 
Ilannguaq sørgede for ændringsforslagene. 
§8 stk. 3 blev sat i bero, og blev videregivet til bestyrelsen. 
 
Gruppen fremførte et nyt forslag: 
(det bliver taget med senere) 
Ved afstemningen blev de fleste forlag vedtaget. 
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§8 stk. 4 blev også vedtaget. 
§8 stk. 5 blev vedtaget af flertallet. 
  
Efter frokost blev generalforsamlingen genoptaget. 
 
§9 stk. 2 blev godkendt af flertallet 
 
Det er indstillet at organisationens bestyrelse skal varetage opgaven.   
(Flere af det nedskrevne § vil komme senere) 
(§7 stk. 2 det blev vedtaget af flertallet, at det var den nye bestyrelses varetage opgaven.  
§8 stk. 3, 4 og stk. 5, den nye bestyrelse fik opgaven at, arbejde med de nye forslag, og det blev 
vedtaget ved afstemning. 
§8 stk. 9 og stk. 10 blev vedtaget ved afstemning.  

Det blev besluttet at disse §-er skulle returneres til hovedbestyrelsen: 
§4 stk. 5 & 6, §6 stk. 1, §7 stk. 2, §8 stk. 3 & 5 undtaget. 
 
Ud over de ændringer der blev fremlagt af gruppen, blev der præsenteret opgaver af 
arbejdsgruppen:  
AIA1 Fornyelser af lokalforeninger & AIA2: Dobbelt mandater 
 
Vi i gruppen, afsatte ellers tid til sat fremlægge det til generalforsamlingens deltagerne, men vi 
nåede ikke at tage emnet op, efter ændring af paragrafferne. 
Jeg foreslår at det skal bekendtgøres til hovedbestyrelsen, der vil der blive taget stilling til hvad der 
skal ske. 
 

Vi er færdige med at drøfte vedtægter. 
(Lysbillede præsentationen vil blive tilføjet til referatet). 

Kl. 14 De tidligere formænd har et ønske om at komme med en udtalelse, hovedbestyrelsen vedtog 
det.  
 
Sara Olsvig holdt tale på vegne af de tidligere formænd. 
BILAG 12 “Tidligere formænd – generalforsamling sept. 2021 II” 

§9, stk. 6. Drøftelse og vedtagelse af Bekendtgørelsen om det politiske arbejde og organisatoriske 

arbejde. 

(hovedbestyrelsens bekendtgørelse) 

  

8. 9. Fremlæggelse af ændringsforslag til vedtægter til godkendelse (jfr. §1, stk. 
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3) 

(grupperne fremlægger) 

Gruppe 3, fremlægger deres arbejde, Hans Davidsen fremlægger 
Generalforsamlingens deltagerne kom med udtalelser, angående publikationerne.  

Lufthavne 
SIA1 
Om at ikke lukke bygde, tiden efter lufthavnbyggerierne i Nuuk og Ilulissat. 
Bestemmelserne om heliporterne er ikke godkendt, der tænker man på Narsarsuaq og 
Kangerlussuaq. 
Vi ønsker at der skal en undersøgelse om at bevare Kangerlussuaqs lufthavn.  
SIA2 
Vi kræver at Kangerlussuaq skal bruges i fremtiden, som det ser ud i dag, ligesom alle andre bygder 
idag. Med kulturliv og uden erhvervsmæssige bekrænsninger.  
Når det omhandler lufthavnbyggerier i Politisk arbejdsprogram 2021-2024, skal det være 
økonomisk fornuftigt for vores land, derfor må lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq reavalueres.  
Energikilder 
PIA4/QIA7 
Der er fuld politisk opbakning, og mulighederne skal udvikles i forhold til brændstof. Der skal 
forsynes med vandkraftværk, samtidig med at det er en vandreserve. 
Boliger – PIA11 
Grundlæggende mener vi, at når der nedrives lejligheder og der opstår boligmangel, at der i hele 
landet skal bygges boliger som skal erstatte det nedrevne. 
Det bør være en mulighed igen i det større byer at gå fra Lejer til ejer, det skal revurderes. 
Infrastruktur/havne – QIA8 
Vi har med Landspolitisk arbejdsprogram 2021-2024 når der drøftes lufthavnsbyggerier, skal der 
tages hensyn til vort lands økonnomi skal det laves fornuftigt, derfor bør alle planer om at lave små 
lufthavne revurderes. 
Beredsskab - QIA4 
Kravene om standard for alle er allerede til i Selvstyret og kommunerne.  Kommunerne skal tage det 
mere alvorligt, om kravene bliver fulgt.  
Byggeri i bygderne – SIA3 
Vi skal ikke gøre det til en tradition at bo hos bedsteforældrene. 
Det skal tages alvorligt at bygge boliger til de unge i bygderne hvor der er behov. 
Politisk bør man fokusere mere på boligmangel i bygderne. På grundlag af registerne af 
boligsøgende i bygderne, skal vi i samarbejde med kommunerne og bygdebestyrelserne om at 
udarbejde en strategi, billigt. 
Fokusere på byggeri med vort lands ressourcer. 
I de fjerntliggende steder og i de fem store byer bør der skabes invistering, til tider skal man have 
mulighed får noget der minder om Selvbyggerhuse i bygderne.  
 
Juaaka Lyberth, hvordan kan vi finde de bedste arbejdsgange, som er bedst for samfundet? Hvordan 
kan vi bedst udføre opgaver, uden at bebyrde samfundets økonomi?                                        
Formanden svarede på vegne af hovedbestyrelsen, og opfordrede at Koalitionen skulle tage sig af 
opgaven.                                                                                                                                                
Edvard Kristiansen, reflekterede om udviklingen i Nuuk, han mener at man skal tage stilling i 
betragtning af, at med den nye lufthavn kan opleve bombeangreb.  
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Karl Thue Nathanielsen mener at havnene skulle være mere velorganiseret, og ikke kun drøfte 
lufthavnene, man burde drøfte økonomisk optur, de andre opgaver bør være med i dagsordenen.  
Naaja Nathanielsen mener at der er behov for at drøfte længden af den planlagte lufthavnsbyggeri i 
Qaqortoq.  
Johan Langep nævnte vejen fra Sisimiut til Kangerlussuaq, at man bør overveje at tænke på 
turismen, i stedet for at lukke Kangerlussuaq. 
 
Naja Lundip påpegede at man også bør gå væk fra tanken om heliporte i Narsarsuaq og 
Kangerlussuaq, de ville medføre fyringer af masser af ansatte.  
 
Kalistat Lundip mener at debatten om Heliporte er forældet.  
 
Aaja Ch. Larsen mener at det er vigtigt at borgerne i Kangerlussuaq og Narsarsuaq blev indraget i 
debatten, og hun siger at det er jo dem der skal lave de forskellige opgaver det ville medfølge.  
 
Gruppe 3-s  overskrift med lufthavne blev vedtaget til at tilføjet til bestemmelserne 2021-2024 
ved afstemning 
 
Formanden foreslog at de politiske arbejde med at lade Grønland være frontkæmper for 
bæredygtighed.  
 
Henrik Rachlev foreslår grønne energikilder alle steder, det bør stå i gruppe 3-s overskrift, det blev 
dog rettet af dirigenten, da formanden allerede havde sagt det.  
 
Kalistat Lundip uddyber at Inatsisartut har fremlagt en forlag om, at forbedre det der i forvejen er 
til, opgaven er allerede opsejling.  
 
Den blev vedtaget ved afstemning, at bestyrelsen har fået opgaven. 
 
Naaja Nathanielsen oplyser at de opsamler information om boligsituationen.  
 
De 10 blokke der skal bygges for at erstatte de nedrevne blokke i Paamiut er for få, mener Henrik 
Rachlev, og foreslår at der skal af andre politiske grunde at Paamiut skal besøges.                                  
Jakob Kaspersen foreslår at man der bygges nye boliger, for at erstatte de nedrevne blokke, da der 
stadig er flere der har 
problemer.                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Juaaka Lyberth nævner hvad der sker i Paamiut.  
 
Kalistat Lund uddyber at folk der har råd, bør købe deres eget hus, han overvejer at give 
muligheden til dem der ikke har stor rådighedsbeløb.  
 
Formanden sagde også at det også er en del af den politiske arbejdsprogram, at have selvbærende 
befolkning. 
Da dirigenten afholdte stemmer, blev den nævnte overskrift vedtaget, som en tilføjelse til den 
politiske arbejdsprogram 2021-2024.. 
 
Kursen om at bygge et lille lufthavn, som er en del af den politiske arbejdsprogram 2021-2024, blev 
vedtaget af mødedeltagerne.   
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Det blev foreslået at beredsskabet bør drøftes mere i kommunerne, fleretallet vedtog.  
 
Byggeri i bygderne er planlagt som en del af den politiske arbejdsprogram 2021-2024. 
 
Gruppe 2 Pipaluk Larsen-Petersen fremlægger. 

Uddannelse 

- Folkeskolen skal tilpasses i forhold til landet, og tilpasses til vores levevis.  

- Når man bliver færdig med folkeskolen, skal vejen til erhvervsuddannelserne være 

kortere, fremtiden ser lysere ud, hvis det respekteres at børnenes og de unges evner og 

interesser er forskellige. 

- Vi skal ikke kun ændre folkeskolen, hvis vi skal lave en ændring, er der en masse ting der 

skal ændres, som emnerne i uddannelsesstederne, kravene i uddannelsesstederne, 

forældres ansvar  – initiativrige skoleinspektører – rejsehold – en mere fleksibel 

undervisning er vejen frem. Alt hører sammen. 

Social området 

Langt de fleste opgaver i socialforvaltningen, stammer fra problemer med alkohol og hash. 

- På grund af den forværrede boligsituation, kan mange børn ikke komme hjem til deres 

forældre. Derfor må socialboliger prioriteres bedre, alle steder. 

- Der er behov for videndeling imellem kommunerne, angående de vellykkede 

arbejdsgange.         

- Vi burde tage større ansvar i kommunerne og afholde kurser af personalet, og arbejde 

hårdt for at personalet skal videreuddanne sig, soorlu illoqarfinni isorliunerusuni 

nunaqarfittatta sulisui pikkorissarnernerni peqataanerutilernissaat ilaasariaqarpoq. 

Personalet i socialforvaltningen kæmper – især i bygderne mangler man værktøj.  

- Hvilke behandlinger mangles der, og hvilke former skal de være? Hvad er tilpasset til 

grønlændere? Virksomheder burde igennem CSR lade virksomhederne løfte noget af 

byrden. 

- Strengere alkoholpolitik? Mere udbredt forebyggelse – med flere muligheder for 

fritidsaktivitet, vi må med fordel afholde flere forebyggende arrangementer, som 

kulturnat og børnenes dag.   

- Forhold i bygderne – det er bekymrende at man ikke kan henvende sig akut til det 

offentlige, og dette må der gøres noget ved.  

- Det vil være godt blandt samfundet at vise omsorg.  

- Det er målet at få så få børn anbragt udenfor hjemmet som muligt, igennem nok 

personale og kursus af personalet. 

- Gode vilkår og boligforhold til personalet. 

 

Tidlig indsats i sundhedsvæsenet. 

- Befolkningen skal tage medansvar i sundheden, med 2030 målet, om at være mere fysisk 

aktiv. Dette kan opnås med aktiviteter.  

- Det bør være nemmere borgerne at henvende sig til sundhedscentrene.  

- Der er behov for at ændre, at gravide er nødsaget til at forlade deres familier og by/bygt 

for at føde, det bør være en mulighed for at føde i sit hjemsted. 
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- Personalets normeringer skal tilpasses efter befolkningstallet, der bør være nok 

personale.  

- Handikappedes vilkår skal forbedres, og få de manglende udstyr.  

- Ved akut traume, som for eksempel, blodprop eller hjerneblødning, har man for 

eksempel ikke mulighed for at blive opereret indenfor 24 timer, det giver livsvarigt 

handikap, af den grund at man er boende i Grønland, dette må der ændres ved. 

 

Kultur 

• Kultur arrangementer kunne være en del af forebyggelse i bygderne og byerne. 

• Kultur arrangementer ved brug af krop og sjæl, ved hjælp af kulturfestivaler og aktiviteter, 

skal der være større bevarelse af kulturen. 

• Større støtte til sporten 

• Flere kulturelle oplysninger 

 
 
Der blev foreslået at opgaverne skal deles ud til bestyrelsen og medlemmerne. Det blev vedtaget 
ved afstemning. 
 
Dirigenten ønsker at udtalelserne skal være kortere. 
 
Gruppe 4 (struktur) Lars Salik Kielsen fremlægger. 

Gruppe 4 Struktur 

Kommuner 

 

Der er behov for at evaluere storekommunerne. 

Der er bohov for at undersøge hvor anderledes der sker udvikling i mindre bosteder, der i forhold 

til den største bosted i deres hjemkommune. 

Der er behov for at realisere mulighederne for fornyelse i de mindre bosteder. 

I Kommune Qeqertalik og Kommuneqarfik Sermersooq har man givet de enkelte besteder mulighed 

for at medbestemme i forhold til økonomisk indskud ved at vælge beslutningstagere. Med central 

bogføring af forbrug. Det er vurderet til at være en succes. 

Der er behov for at kommunerne udformer grundlæggende værdier i samarbejde med borgerne. 

 

Betale skat/ Skattereform 

Der bør oplyses om skattemæssige forhold og fleksibilisering igennem forbund og foreninger. 

Der er behov for mere oplysning om: 

Forskudsregistrering, selvangivelse & regnskab. 

Vi er igang med at udarbejde skattereformen i samarbejde med Naalakkersuisut, det bør 

udarbejdes med grundlag af, at alle borgere skal være med til at løfte samfundet.  

Skattelempelserne for de mindrebemidlede og børnefamilier være mere synligt.   

Det anbefales at de forskellige afgifter generelt skal evalueres og tages nyt stilling til.  

Inddrivelse af gæld bør foregå ved at vejlede på grundlag af de forskellige afgifter.  
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Udvikling 

Kommuneqarfik Sermersooq har et ekstraordinært plan om udvikling i Paamiut. 

Planen om at afholde seminar om kystnært fiskeri er under planlægning af Kommuneqarfik 

Sermersooq. 

Der er behov for støtte angående at skabe spændende erhvervsmuligheder, i samarbejde med de 

enkelte bosteder. 

 

Særlig tilføjelse 

Det er vigtigt at debatterne i partiet skal afholdes med gode manerer og lave skrivelser.  
 
Det indstilles at de overskrifter der er foreslået overdrages til bestyrelsen. 
 
Juaaka Lyberth mener at ordningen om storkommunerne skal genevalueres. 
I de enkelte steder bør man skabe udvikling med Fri Kommune i de enkelte steder. 
 
Asii Ch. Narup er glad for at gruppen har medtaget den politiske målsætning.   
 
Formanden uddyber at gruppe 4-s forslag er medtaget i den politiske arbejdsprogram 2021-2024. 
 

Gruppe 5 Stine Egede fremlægger. 

Gruppemedlemmer: Aqqaluaq, Didda, Naaja, Henrik, Egede, Jakob, Hans, Stine, Malene, Nivi, 

Angutinnguaq. 

 

Fiskeri og fangst: 

Fiskeri skal udbredes til befolkningen ud i kysten. For at flere kan have fordel af det. Mere fordel af 

kvoter, skatter,og indtægter til alle. 

.  

Vi må udnytte sælskind bedre. Naalakkersuisut skal i samarbejde med kommunerne arbejde for 

produktion af sælskind. Bedre udnyttelse af sælskind lige nu, med grundlag af forholdene i 

verdenen. 

Selvforsyning – al ressourcer, uanset hvad det er, fra havet og landjorden – vi skal i samarbejde 

med kommunerne og alle der har interesse udvikle politisk. Vi må være opmærksom på at ændre de 

lovgivninger der sætter en stopper for det, som nye fiskeriområder og give de nye fiskerimetoder 

mulighed. 

Undervisning om at samle forråd med fisk og fangst  – igennem Majoriaq, i samarbejde med Inuili.  

Vi skal ære og bevare vores tradition med at samle forråd. Vi skal udvikle det med grundlag af de 

forskellige steder. 

Coding Class – vi kan i samrbejde med tele Greenland udvikle spilprogrammer til brug til 

fangsterhvervet, vi kan gøre fangst og fiskeri spændende for børn. 

Inuili bør udvikles, der skal videreudviklinges for at skabes nye produkter. Neqi A/S-s 

slagtningsmetode skal også videreudvikles for at gøre det mere indbydende for forbriugeren. I 

stedet for at skære i frossent kød. 

Der er behov for at gøre det interessant at arbejde i en fabrik. Vi skal i fremtiden fortsætte med at 

leve af vores fiskeri.  

Vi anbefaler at det skal debatteres at holde priserne på grønlandske provianter så lavt som muligt, 

det skal også diskuteres politisk. 

Det skal genovervejes at alle kan ansøge om at fange moskusokser. 
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Lad moskusdun som er opsamlet i vores land blive behandlet færdigt her, i stedet for at  lade det 

blive behandlet i udlandet. 

Vi skal sammen interessanter udarbejde oplysning om forsikring af ødelagte budgarn. Et bundgarns 

værdi er på 60 kr. Kommunerne og Naalakkersuisut må finde en løsning. 

Opbrydning af efterladte bundgarn – forhøjelsen af støtte bør revurderes. 

Vi kan ikke undgå at samle op, med tanke om bæredygtighed. Ved at lære fra Avanna der går godt.  

Naalakkersuisut og kommunerne må samarbejde arbejde for at bevare bestanden af 

grønlandshajen. 

Hvad skal der gøres ved kraftige stigning af bestanden af grønlandshvalen. Vi anbefaler at der at 

der skal foretages en optælling af de forskellige hajarter. 

Op til 80-85 imellem Aasiaat og Sisimiut, der er op til 60-75 rensdyr mellem Sisimiut og 

Kangerlussuaq og i andre rensdyrlevesteder. Hvordan kan det udnyttes. 

Vi kan blive bedre til at være selvforsynede, brede det ud til resten af kysten. Vi kan også med fordel 

udnytte rensdyrskind. 

Der må arbejdes for at der skal være tilsyn af fiskeri og fangst i alle kommuner. Der må føres tilsyn 

i kommunerne, om reglerne om fiskeri, fangst og natur bliver overholdt. 

Vi førte valgkamp om at vi forestillede os at små fiskefartøjer, for eksempel med plads til tre 

besætninger, kunne have mulighed for at leje, noget der minder om ESU. Det bør gøres til 

virkelighed.  

Der skal opnås at skabe nye fiskeriområder imellem de eksisterene fiskeriområder i de nærliggende 

og udenskærs kystområder. 

Undersøg rejerne i bugterne i Sydgrønland, og lad det blive en mulighed for at fiske i sydøst. 

Det skal sikres at alle interessanter skal inddrages i udformningen af fiskeriloven.  

Det er nødvendigt at diskutere at lade rejekvoterne være på det højeste. 

Rejekvoteringen bør genovervejes. Udbrede det. 

Det er nødvendigt at prioritere de lokale trawlerbesætninger. 

Hvordan kan vi lave en ordning for at undgå at der opstår uenigheder i regionerne når kvoterne er 

opbrugt. Det har været et problæem i mange år. 

Trawleren “Marlorsortut”s rejefiskeri bør evalueres. 

For at tænke på bæredygtighed. 

 

Turisme: 

Naalakkersuisuts tilskud til vækst skal deles ud til kommunerne, i stedet for at styre det centralt. 

Vores land har nu behov for et klart politik i forhold til turismen. 

Vi bør være et politik om at have klare informationer om UNESCO. 

For at sikre om det er fredet eller om det er kulturarv.  

Og at være opmærksom på at kommunernes vedtægter ikke sætter et stopper for erhvervslivet. 

Jollefiskerne m.m. skal sammen med turistaktørerne og trofæjægerne tilbydes at holde 

kursus/undervisning tilpasset til forhold i stederne. Og dette vil ske uden at lade det gå ud over 

fiskerilicensen. Nogle af mulighederne vil for eksempel være: hvalsafari, trofæjagt, ørredfangst 

m.m. 

Det er nødvendigt at lave klare retningslinier/regler om trofæjagt med moskusokser. 

For at tænke på at der vil bruges et stort landområde. Det er muligt idag at indskrive sig i 

folkeregistret i Kangerlussuaq, at tilbyde at afholde trofæjagt.  

Vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er godt for turismen, Naalakkersuisut og kommunerne 

skal samarbejde for væksten. 

Lad der allerede skabes flyvninger om sommeren i Narsarsuaq, lad det være startskudet for at øge 

turismen i Kommune Kujalleq. 

Passe på med ikke at have for mange turister, men koncentrere os om andre gode indtægtskilder. 

Hvad skal vi gøre af skibene. 
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Råstoffer: 

Lad Naalakkersuisut arbejde for at Kuannersuit ikke skal åbnes. Lad tildeling af de små jordlodder 

til de hjemmehørende, få et større del 

Udvikl Kuannersuit i samarbejde med kommunen som et videncenter. Vi er en del af 

globaliseringen, samarbejd med de hjemmehørende med autorisation, hjemtage en lille del af deres 

beskæftigelse (lave en lille ændring i råstofloven). 

Der er behov for større tilsyn af minedrifterne i fremtiden. Man kan bruge Aappaluttoq som 

eksempel, i sommers fandt vi ud af at der blev fanget misdannede ørreder. 

Vi skal heller ikke glemme. 

Hvorfor skal vi ikke selv drive minedrift i fremtiden? Få indkomsten selv. Der er ikke tale om det, 

der allerede er igang nu, men at vores efterkommere skal selv bestemme hvordan landet kan skabe 

indtægt. 

Indslandsisen skal være vores eget. Hvis det skal eksporteres, lad det ejes af hjemmehørende.  

 

Søfart: 

Vi vil opfordre Naalakkersuisut til at arbejde for – og finde inspiration fra Færøernes maritime 

tilrettelæggelse.  

Der menes at det er på tide at færdiggøre søkortet. Den manglende del, der ikke er blevet tegnet er 

ikke meget. 

Sejlads om vinteren. Kan ikke altid forsvares, med tanke om beredskab. 

Der skal føres tilsyn af uautoriseret trafik med joller. 

 
 
Dirigenten foreslog at Gruppe 5-s emne skal gives videre til hovedbestyrelsen, derefter blev det 
godkendt.  
 
Dirigenten ønsker at Gruppe 5-s emner skal uddybes, dirigenten mener at det vil tage ca. 20 
minutter at blive færdig med det.  
 

Gruppe 6 Pipaluk Lynge Rasmussen fremlægger 

Karo Fleischer, Thomas og Thomas, Aaja C. Larsen, Pipaluk Lynge-Rasmussen, Asii C. Narup, 

Jens Ole, Najannguaq 

Uran: 

I valget i foråret 2021blev gev det grønlandske befolkning at de  var imod uran. 

Budskabet i SIK-s generalforsamling var de ønskede at udvinde råstoffer med uran biprodukter, vi 

ved at SIK internt er uenige. SIK-s ønsker om arbejdspladser, vi har et mål om indsats. 

Det er et tegn at man i Sydgrønland siger nej tak til uran, ved at vi har fået en borgmester fra vores 

parti, ligeledes at Demokraterne ikke længere har medlemmer i Sydgrønland. 

Derfor er det ikke længere nødvendigt at afholde afsteming, det viste valget. loven om uran 

nultolerance skal ændres.  

 

Demilitarisering 

Definition: forbud mod militæranlæg (Pituffik), herunder våben produktion, kan ikke skabe en hær, 

afskaffelse af masseødelæggelsesvåben (kemisk, biologisk og nuklear), nægte militær operation. 

Vi skal vige væk fra ordet Demilitarisering, vi foreslår kursen skal være fred som det centrale. 

Vi kender at vi som en del af internationalitet har et vigtigt position. Arktik Kommando er i vort 

land. Vi mener at det er på tide at vise omverdenen at vi ønsker fred, derfor er trygt for os at have 

danskere i vort land (NATO). 

Arktisk kommandos nonmilitære opgaver; beredsskab, omgivelser, suværenitetshåndhævelse , det 
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er vigtigt for os at føre tilsyn af fartøjerne i vores farvand.  

Det er vigtigt for os at de unge skal igennem Arktisk kommando være i stand til at tage en 

uddannelse og det er vigtigt for os at give dem muligheden . 

Vi understreger at vi må realisere målene med Ilulissat-erklæringen.  

En af de ting vi skal være opmærksom på i fremtiden er lufttrafikken, og at cybersikkerheden kan 

være under angreb. 

 

Demokratisk arbejdsprogram 

- Hvis vi skal nå målet med Inuit Ataqatigiits indsats og kompromiser, har vi brug for at 

udvikle en ny metode.   

- Kompromiser i forhold til indsatsen, hvis vi skal realisere indsatsen for børn og unge, er det 

nødvendigt med nye metoder.  

- Som det vigtigste skal vi nævne sundhed, uddannelse, og socialforvaltningen. 30% af børn 

og unge mellem 16-24 har hverken job eller uddannelse, de er dem vi skal være i stand til at 

udvikle, at give dem mulighed for at tage sig en uddannelse, ved brug af den grønlandske 

sprog. Lad os debatere den grønlandske opdragelsesmetode og undervisning, med lighed 

som det centrale, uanset køn. Lad os arbejde for at fysisk aktivitet og uddannelse skal holde 

hånd i hånd i folkeskolen.  

- Miljøbevarende ændringer. 

- I bør inden længe drøfte den forfatningskommissionen, hvorledes hvordan vi skal forstå 

selvstændighed 

- Vi bør drøfte hvor i landet vi bor. 

- Mindrebemidlede børn, lad os også snakke om vores indkomsts kløft. 

- Skabe større forsyning til bygderne. 

For at få demokratiet tættere på borgerne, bør møderne og bestemmelserne foregå i andre byer og 

bygder, vi skal lade børn drømme om at blive politikere en dag.  

Det er vigtigt for IA at mindretallet skal have en mulighed for medbestemmelse, dette skal vi 

arbejde for og realisere. 

Vi må åbne for at de unge skal have en stemme i demokratiet ved at afholde Aasiviit, så de kan 

debattere deres egne ønsker, og nå frem med det til politikerne. 

Eksport 

Der er behov for væskt af eksporten. Vi skal åbne for arbejdspladser for de hjemmehørende, vi skal 

udvikle bæredygtige arbejdspladser.  

Der bør åbnes op at udnytte og eksportere vandet.  

Vi må anse det som en mulighed at eksportere grøntsager, som for ekspempek kartofler.  

Avatangiiseq 

Der må åbnes op for at Grønland kan grave CO2 i jorden, så verden kan anse detr som en 

mulighed.  

- Parisaftalen  

FNs 17 mål bør realiseres i vores land. 

Og hvis de skal være en målsøtning i Inatsisartut, så skal alle interresanter på tværs af hinanden 

samarbejde.  

FN UNDRIP 

FNs børnekonvention mv. 

 
 
Nogle af gruppe 6-s emner, står allerede i IA´s Landspolitiske arbejdsprogram 2021-2024, derfor 
skal det formidles videre til bestyrelsen, det blev godkendt ved afstemning af flertallet.  
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Inden Gruppe 7-s fremlæggelse, blev der holdt 15 minutters pause. 
 
IA´s Landspolitisk arbejdsprogram 2021-2024 blev uddelt som trykt form.  
 
 

Gruppe 7 Mute B. Egede fremlægger 
 
Den første fremlæggelse af gruppen blev vedtaget med klapsalver.                                                  
Da der blev spurgt om hvad meningen om værnepligtsuddannelsen var, uddybede formanden med 
sit svar, at man skulle fokusere mindre på værnepligtsuddannelsen, at det i stedet er meningen at 
uddanne til redningaktioner og beredskab. 
 
Den anden afstemning blev også vedtaget.  

Gruppe 7-s fremlæggelse står allerede i den politiske arbejdsprogram 2021-2024. Det er 
meningen at gruppernes fremlæggelser skal tilføjes til programmet.  
Naaja Nathanielsen kom med en mindre rettelse. Strategien vil bliver revideret ved anden 
behandling.  
 
Der er behov for at klarificere usynlig handikap, Bia B. Brobergemit kom med en påtale om at det 
er nævnt i strategien.  
Juaaka Lyberth spørger om der i vil være en bindende lovgivning om uran.Formanden mener at 
forslaget må diskuteres, det samme blev forslået i foråret, i Inatsisartut, at der ikke skulle udvindes 
uran.  
 
Ændringsforslagende blev godkendt af Gruppe 7 ved afstemning. 

10. Fastlæggelse af kontingent til organisationen 
Ændringsforslaget blev ikke godkendt. Der er ikke sket ændringer ved kontingentet til medlemskab. 
 
 
11. Valg af bestyrelsen 
Det blev uddybet at, kun de stemmeberettigede kunne sidde med. Der er 72 stemmeberettigede, og 
5 stemmeberettigede fra telefonen. Det er kun stemmesedler der kan bruges. Bestyrelsen kunne 
bruge 3 minutter på at føre valgkamp. De indstillede i 2 minutter. Medlemmer der ønskede at stille 
op kan bruge 1 minut til at føre valgkamp. 
 
Bestyrelsesmedlem Aqqaluaq B. Egede foreslog at indstille Mute B. Egede, som formand. Da 
dirigenten spurgte om der var andre der stillede op til formandskabet, da der ikke var andre der 
stillede op, blev han valgt som formand med klapsalver.  
  

                     11.1.  Formand Mute B. Egede 
Den genvalgte formand holdte en takketale.  
 

                     11.2. Politisk næstformand 
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Agathe Fontain indstillede Aqqaluaq B. Egede, samt Inuusuttut Ataqatigiit indstillede Aqqaluaq B. 
Egede, det blev godkendt med klapsalver. 
   

                     11.3. Organisatorisk næstformand  
 
Pipaluk Lynge Rasmussen indstiller Aaja Chemnitz Larsen 
Juliane Enoksen indstiller Agathe Fontain 
Edvard Kristiansen indstiller Agathe Fontain 
Charlotte Ludvigsen indstiller Aaja Chemnitz Larsen 
Karl Thue Nathanielsen indstiller Aaja Chemnitz Larsen 
Ane Hansen indstiller Aaja Chemnitz Larsen 

Agathe Fontain blev valgt som organisatorisk næstformand. 
 
Alle de indstille førte valgkamp i 3 minutter. 
De stemmeberettigede afgav stemme: Agathe Fontain blev valgt med 35 stemmer og Aaja 
Chemnitz Larsen fik 33 stemmer.  
 
                     11.4. Sekretær 
Franzt Lundblad indstiller Ane Hansen 
Naaja Nathanielsen indstiller Ane Hansen 
Bendt B Kristiansen indstiller Ane Hansen 

Ane Hansen blev valgt som sekretær. 

 

                     11.5. Kasserer 
Lars Salik Kielsen indstiller Bendt B. Kristiansen  
Ane Hansen indstiller Bendt B. Kristiansen 
 
                     11.6. Kukkunersiuisut 
Deloitte blev indstillet, flertallet stemte for. 
 

                     11.7. Seks medlemmer 
1. Stine Egede, 2. Harald Bianco, 3. Hans Aronsen, 4. Pipaluk Lynge-Rasmussen, 5. Nivi Heilmann 
Efraimsen, 6. Naja Lund 

Juliane Enoksen suppleant 22 
Charlotte Ludvigsen suppleant 24 
Stine Egede 33 
Karl Thue Nathanielsen 
Harald Bianco 32 
Franzt Lundblad suppleant 25 
Thomas Petersen 
Hans Aronsen 28 
Naaja Nathanielsen 
Aaja Chemnitz Larsen 
Pipaluk Lynge – Rasmussen 27 
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Peter P.Olsen 
Mariia Simonsen 
Edvard L. Kristiansen suppleant 22 
Sofie Geisler suppleant 24 
Knud Mathiassen 
Henrik Rachlev 
Arnaarannguaq L. Rohde 
Regine Bidstrup 
Nivi Efraimsen 37 
Naja Lund 26 
Mariia Simonsen suppleant 21 
 
                   11.8. Seks suppleanter 
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Suppleanter: 1.  Franzt Lundblad, 2. Sofia Geisler, 3. Charlotte Ludvigsen, 4. Edvard I. Kristiansen, 
5. Juliane Enoksen, 6. Mariia Simonsen 

12.  Udtalelser (deklaration) 

Hovedbestyrelsen laver en deklaration. 
BILAG 13 deklaration 
 

13.  Afsluttende replikker 

Múte takkede mødedeltagerne afslutningsvis.  
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14. Eventuelt.	

	
	

Referent	i	generalforsamlingen	

	
Søren	P.	Lyberth	

	

	

Bilagit 

BILAG 3 Som det næste kommer ICC-s formand Hjalmar Dahl, med en udtalelse  
BILAG 4 Som det næste kommer Arbejdsgiverforeningen GE, Christian Keldsen med en udtalelse 
BILAG  5 Den næste holder KNAPK´s Mikkili Skourup Kielsen tale 
BILAG 6 Politisk arbejdsprogram 
BILAG 7 Grundlæggende politisl arbejdsprogram 2021-2024 
BILAG 8 “IA_årsrapport_2018_underskrevet” pdf fil 
BILAG 9 “IA_årsrapport_2019_underskrevet” pdf fil 
BILAG 10 “IA_årsrapport_2020_underskrevet” pdf fil 
BILAG 11 “Godkendte vedtægter 2021” 
BILAG 12 Tidligere landsformænd – generalforsamling sept. 2021 – II 
BILAG 13 Deklaration finale 
BILAG 13 Deklaration finale DK 

 


