LANDSSTYREKOALITIONSAFTALE
mellem Siumut Og Inuit Ataqatigiit
Nuuk, den 13. september 2003
Den politiske aftale
Parterne indgår landsstyrekoalitionsaftale gældende for resten af Landstingets valgperiode fra 2003 til 2006.
Parterne er enige om til stadighed at vurdere om deres initiativer er i overensstemmelse med
selvstyretanken. Derfor vil partierne bag landsstyrekoalitionen i koalitionsperioden basere deres politik på
følgende principper:
•

Til stadighed arbejde for at alle i Grønland på enhver måde får mere lige vilkår.

•

På alle områder at søge veje til Grønlands politiske og økonomiske selvstændighed.

•

Til stadighed arbejde for styrkelse af befolkningens reelle muligheder for medindflydelse på alle
områder.

•

Ressourceudnyttelsen skal baseres på bæredygtighed og beskyttelse af miljøet.

Derfor vil landsstyrekoalitionen i aftaleperioden arbejde for:
Selvstyre
Der skal arbejdes for et selvstyre som fuldt og helt hviler på FN-pagtens bestemmelser om rettigheder og
pligter for et folkeretssubjekt. Selvstyret skal funderes på en magtfordeling mellem en lovgivende, en
udøvende og en dømmende magt med en højhedsret over vort land.
Landsstyrekoalitionen vil arbejde for at det grønlandske folk anerkendes som et folk i FN’s forstand.
Arbejdet for selvstyre skal derfor intensiveres og fortsætte. Landsstyrekoalitionen har som målsætning at
etablere et landsstyreområde for selvstyre og vil arbejde for etablering af et grundlag for en folkeafstemning
om selvstyre.
Ejendomsretten til landet og dets ressourcer
Landsstyrekoalitionen vil arbejde for anerkendelse af det grønlandske folks ejendomsret til landet. Der skal
arbejdes for fuld selvbestemmelses- og rådighedsret til landet og dets ressourcer. Dette skal sikres gennem
lovgivningsinitiativer.
Is og vand
Landsstyrekoalitionen vil bane vej for en styrkelse af initiativerne for en øget produktion af is og vand.
Udenrigsforhold
Landsstyrekoalitionen vil arbejde for at Grønland selvstændigt kan indgå aftaler med andre lande om vore
egne anliggender. Landsstyrekoalitionen vil fastlægge udenrigs- og sikkerhedspolitikken i fællesskab.
Landsstyrekoalitionen vil revurdere forholdet til EU.
Forsvarsaftalen af 1951 skal fornys med udgangspunkt i Grønlands interesser.

Grønlands udenrigspolitiske stilling skal styrkes med udgangspunkt i det arktiske samarbejde - på
regeringsplan og alle andre niveauer, gennem den gensidige støtte og solidaritet mellem verdens oprindelige
befolkninger. Der skal samarbejdes tæt med de nordiske lande, øvrige lande i Arktis og EU med henblik på
opnåelse af målsætningerne.
Den økonomiske politik
Den førte økonomiske politik skal have økonomisk selvbårenhed for øje. Dette skal sikres gennem
samarbejde mellem det private erhvervsliv og de offentligt ejede virksomheder, og ved til stadighed at
revurdere den strukturpolitiske handlingsplan. Dette sikres ved kontinuerlig landsplanlægning.
Landsstyrekoalitionen agter at etablere sin egen økonomiske råd.
Forbedring af vilkårene for børnefamilier og lav- og mellemindkomstgrupperne
Landsstyrekoalition vil forbedre vilkårene for børnefamilier, lav- og mellemindkomstgrupper gennem
arbejdsmarkeds-, efteruddannelses- og socialpolitikken.
Børn, Atuarfitsialak, uddannelse og Ilimmarfik
Landsstyrekoalitionen vil udforme en ny uddannelsespolitik baseret på bæredygtighed og selvstyre.
Der skal være en sammenhæng mellem daginstitutioner og folkeskole. Der skal udarbejdes en plan for
forbedring af skolernes fysiske og lærermæssige rammer, således at disse er i overensstemmelse med
intentionerne bag Atuarfitsialak.
Familielivet skal styrkes med udgangspunkt i velplanlagte og koordinerede indsatser, også gennem
etablering af familiebehandlingscentre.
Landsstyrekoalitionen lægger vægt på at Ilimmarfik snarest bliver realiseret.
Det grønlandske folks uddannelsesmæssige niveau skal til stadighed højnes.
Videreuddannelse skal kunne betale sig - arbejdsmæssigt og lønmæssigt. Landsstyrekoalitionen vil sikre at
de medarbejdere, der opkvalificerer sig belønnes.
Informationsteknologi
Landsstyrekoalitionen vil arbejde for at telekommunikations- og IT-området til stadighed udvikles og tilpasses
til et moderne informationssamfunds krav og behov.
Vort lands ressourcer
Landsstyrekoalitionen vil arbejde for at indtægterne ved udnyttelsen af vort lands ressourcer kommer flest
mulige til gode. Vort lands levende ressourcer og ikke levende ressourcer er vores fælles ejendom, hvorfor
udnyttelsen af disse skal sikre vort lands fortsatte økonomiske udvikling.

Med henblik på øget økonomisk selvstændighed og øget selvforsyning på alle områder skal der igangsættes
synlige initiativer, bl.a. gennem etablering af udviklingscentre. Der skal etableres videnscentre vedr.
erhvervs- og produktionsforhold.
Fiskeri
For at sikre et maksimalt udbytte af fiskeriet vil landsstyrekoalitionen arbejde for en sammenhængende
fiskeripolitik. Der skal etableres et udviklingsfond for fiskeriet i samarbejde med fiskere og fiskeproducenter.
Derudover vil landsstyrekoalitionen arbejde for en styrkelse af uddannelsen af fiskeri og fangere, og forbedre
rådgivningen af disse.
Ny kommunalreform
Landsstyrekoalitionen vil, i arbejdet hen imod selvstyre, arbejde for en ny kommunalreform i tæt samarbejde
med kommunernes landsforening.
Anlæg
Landsstyrekoalitionen vil bane vejen for at finansiering af kommunernes anlægsaktiviteter sker som
bloktilskud.
Nedbringelse af de offentliges udgifter
Landsstyrekoalitionen vil arbejde for nedbringelse og bedre kontrol af det offentliges drifts- og
anlægsudgifter. Den offentlige administration skal rationaliseres og efteruddannelse af medarbejdere
styrkes.
Sundhed
Landsstyrekoalitionen vil arbejde for forbedring af sundhedsvæsenets status, organisering og
samarbejdsrelationer i samarbejde med sundhedsvæsenets medarbejdere.
Befolkningen skal inddrages mere i løsningen af sundhedsproblemerne, også med hensyn til ønsker og mål
for sundhedsforskningen.
Den langsigtede sundhedspolitik skal formuleres og præciseres med udgangspunkt i sundhedsfremme,
sygdomsforebyggelse og behandling - det er nødvendigt med en prioritering af disse indsatsområder.
Trafik
Landsstyrekoalitionen vil arbejde for en bedre koordinering af de trafikale forhold, løsning af de aktuelle
problemer i den trafikale servicering af borgerne og at der etableres en sammenhængende trafikstruktur.
Kultur
Med henblik på åndelig styrkelse og styrkelse som folk i forbindelse med arbejdet hen imod selvstyre vil
landsstyret udarbejde en handlingsplan for de kommende år med udgangspunkt i Inuit’s kendetegn i
internationalt sammenhæng og vor egen identitet som grønlændere. Det grønlandske sprog skal styrkes og
bruges overalt i uddannelsesinstitutioner og offentlige forvaltninger.

Ældre
Ældrepolitikken skal have udgangspunkt i et helhedssyn. Formålet er at sikre, at de ældre forbliver en fuld
integreret del af samfundslivet, med mulighed for udnyttelse af deres arbejdsevne.
Menneskerettigheder
Landsstyret vil i deres arbejde lægge vægt på at der ikke sker krænkelser af menneskerettighederne.
Da landsstyrekoalitionen ikke kan acceptere krænkelsen af Inughuit’s rettigheder, vil landsstyrekoalitionen
efter deres muligheder støtte Inughuit’s førte erstatningssag.
Koalitionen er ligeledes enig om at landsstyrekoalitionsaftalen af 8. december 2002 også skal ligge til grund
for samarbejdet.
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