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Kære medborgere.
Endnu et år er gået og et nyt år har taget sin begyndelse. Jeg vil gerne ønske alle i
Grønland et Godt Nytår. Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år, og jeg
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håber at 2017 vil være et godt og lykkebringende år for Grønland.
Det forgangne år 2016 har på mange måder været et begivenhedsrigt år i
samfundslivet. Mange store opgaver er sat i gang, og mange opgaver venter forude.
Jeg er meget glad for, at jeg under Inatsisartuts efterårssamling fik mulighed for at
danne et nyt og bredere Naalakkersuisut og dermed et fornyet grundlag for det politiske
arbejde.
Jeg tror på, at vi i den nuværende situation er bedst tjent med et bredt politisk
samarbejde, som det vi nu har indgået mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq.
Tilsammen repræsenterer vi ca. 80 % af vælgerne fra sidste valg og 24 ud af de 31
mandater i Inatsisartut.
Men jeg vil også gerne takke mine kolleger fra Demokraterne og Atassut for deres
deltagelse i arbejdet i Naalakkersuisut og for de vigtige opgaver, vi har igangsat og
udført sammen.
Vi har som sagt nået meget i det forgangne år, men helt særligt for mig har det været
børnenes år. Derfor fortsætter vi det arbejde vi har igangsat i børnenes år. For i
virkeligheden burde hvert eneste år være børnenes år. Vores børn er vores fremtid. I
dag rydder vi stenene fra vejen mod selvstændighed, en for en. Men det er først og
fremmest vores børn, der kommer til at gå ad denne vej.
Selvom vi har særlig fokus på børnene, arbejder Naalakkersuisut og kommunerne
sammen for at hjælpe de af vores borgere, der har brug for det, uanset alder. Vi
forsøger hele tiden at forbedre vores service over for befolkningen - det arbejde stopper
aldrig. Det vil også komme til at præge Naalakkersuisuts politiske initiativer i 2017.
Vi opretter nu en Socialstyrelse, med det formål at styrke indsatsen for udsatte familier
og børn. Det gælder blandt andet forebyggelsesindsatsen, vejledning af de kommunale
sagsbehandlere i børne- og ungesager, kursusvirksomhed for kommunernes personale
og ikke mindst Saaffik, som er vores landsdækkende center for børn og unge, der har
været udsat for seksuelle overgreb.
Men vi er også nødt til at stå sammen som samfund, for at løfte opgaven og ansvaret.
Der er stadig mange børn, der lever et svært liv; børn der har brug for hjælp. Det må vi
ikke vende ryggen til, hverken som nabo, som familiemedlem eller hos myndighederne.
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Hvert år er der unge, som vælger at tage deres eget liv. Det berører mig dybt i hjertet
hver eneste gang. Jeg vil gerne udtrykke min medfølelse med de landsmænd, der på
denne måde har mistet en af deres kære.
Alle møder vi modgang i livet. Hvis vi skal ruste børn og unge til at overvinde livets
udfordringer, skal vi give dem tryghed, omsorg og kærlighed.
Jeg vil gerne sige direkte til de unge: Bed om hjælp, hvis noget er svært, eller hvis I
møder problemer, der er for store til at I kan klare dem selv. Hjælpen er der,
mulighederne er der og der er en vej videre.
Husk også, at det kan være OK at begå fejl. Det gør vi alle. Det der er vigtigt, er at vi
lærer af vores fejl, både som mennesker og som samfund, at vi rejser os igen og
sammen kommer videre.
Heldigvis kan vi se, at flere og flere tager ansvar for deres eget liv og sundhed. Færre
unge begynder at ryge. Alkoholforbruget falder. Interessen for at dyrke motion og passe
på sin krop er stor. Det er gode ændringer i vaner og normer, som vi har skabt i
fællesskab. Det er gode tegn for folkesundheden.
Derudover har vi indført mulighed for gratis misbrugsbehandling, så borgere kan tage
ansvar og få hjælp til at forbedre deres liv, uden at deres privatøkonomi skal forhindre
dem i at komme på benene igen.
Vi er også ved at etablere lokale misbrugsbehandlingscenter i kommunerne, så flere
kan få den rette støtte.
Men ansvaret og det første skridt, er vi som mennesker nødt til at tage selv.
Børnene skal have en tryg opvækst. De unge skal tage en uddannelse. Vi skal passe
vores arbejde. Vi skal tage del i familielivet og give omsorg til vore nærmeste. Sådan
vokser vores fællesskab.
Sådan udvikler vi os som nation, og udviklingen er i fuld gang.
Arbejdet med den nye landingsbane i Qaqortoq og forlængelserne i Nuuk og Ilulissat er
nu sat i gang. Det følger planen, og vi ser frem til de nye muligheder, de nye
landingsbaner vil føre med sig, både lokalt og med hensyn til trafikken til og fra
Grønland.
Ved at anlægge de nye lufthavnene forventer jeg, at vores infrastruktur og rejsemønster
ændres markant og at flyselskaber og turisterhverv forstår at udnytte de nye muligheder,
til at skabe vækst og arbejdspladser.
Den internationale råstofbranche har været igennem nogle meget hårde år, med
faldende priser og faldende investeringer. Heldigvis ser vi nu tegn på, at priserne på
råstoffer er begyndt at stige igen. Det smitter af på interessen for at efterforske og
udnytte mineraler her i landet.
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Når mineprojekter udvikles, er det sjældent uden bump på vejen. Det er rubinminen ved
Qeqertarsuatsiaat et godt eksempel på. Fra Naalakkersuisut er vi glade for at se, at
projektet nu er på rette kurs.
Fra Naalakkersuisuts side vil vi ønske de forskellige projekter god vind. Vi ved, at en
udnyttelsestilladelse ikke gør det alene. Der er mange faktorer, der skal falde på plads,
for at et mineprojekt bliver til virkelighed.
Jeg er stolt over, at partierne bag vores koalition i Naalakkersuisut har vist det format at
sætte samarbejdet og den fælles vilje over uenighederne og gå efter mål, som vi er
enige om. Det er nødvendigt, hvis man vil skabe samarbejde og resultater i det politiske
arbejde.
Samtidig bør vi være forberedt på, at udvikling af virksomheder inden for disse brancher
tiltrækker nye folk udefra, fra forskellige dele af verden.
Når mennesker mødes, opstår der nye forbindelser. Vi skal lære af hinanden. Det er
vigtigt, at vi forstår at møde alle med et åbent sind og den gæstfrihed, der kendetegner
vores land, hvilket forpligter os til at tage uddannelser indenfor væksterhvervene.
Der skal være plads til alle, som vil være en aktiv del af fællesskabet og bidrage til
udviklingen. Vi skal samtidig sikre, at vores egne medborgere ikke bliver erstattet af
arbejdskraft udefra.
Det gør vi bedst ved at sikre et godt uddannelsestilbud og gode udviklingsmuligheder på
arbejdspladsen.
Derfor arbejder vi i Naalakkersuisut på et forslag om, at engelsk fremover kan blive det
første fremmedsprog, vores børn lærer i skolen.
Det vil nok være en langsom omstilling, men uanset om man i fremtiden skal arbejde
med turister eller råstoffer, vil de kommende generationer være nødt til at kunne
kommunikere godt på et af de store verdenssprog. Her er engelsk det bedste valg for
os.
Vi er et samfund, der er sammensat af forskellige folk og forskellige sprog.
Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at alle føler sig værdsat som borgere i samfundet.
Ingen borgere i dette land skal føle sig som mindre værdige mennesker eller ikke
accepterede, hvis de af forskellige historiske årsager udelukkende behersker et sprog.
Samtidig er det også klart, at vi har brug for at ændre på den situation, hvor mange kun
behersker ét sprog, men samtidig skal det også gøres klart at grønlandsk er
hovedsproget – vores identitet som vi er forpligtet til at bevare.
De nye erhvervsmuligheder, f.eks. inden for råstoffer og turisme, betyder at der vil
komme nye borgere til. Vi bør give disse mennesker mulighed for at lære sproget.
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Men vi er også nødt til at sørge for, at det er muligt at tage en uddannelse og skabe sig
et godt liv her i landet, selvom man ikke behersker andre sprog end grønlandsk. Det kan
vi f.eks. gøre ved at sikre, at man kan få en erhvervsuddannelse som rent grønlandsk
talende.
På samme måde skal folk have mulighed for at lære andre sprog end grønlandsk, hvis
man har brug for det af hensyn til arbejde og uddannelse, ligesom udefrakommende
også skal have mulighed for at lære grønlandsk.
Bedre uddannelse og bedre sprogkundskaber er med til at sikre, at vi også i fremtiden
hænger godt sammen som nation.
At hænge sammen som nation er netop et af målene med den forfatningskommission,
som skal starte sit arbejde i år.
Et lands forfatning skal have troværdighed og tillid hos folket og en forfatning skal
bygges op med egen vilje og styrke.
Derfor mener Naalakkersuisut, at vi skal bygge en forfatning op fra grunden, baseret på
vores samfund og den viden, vi har om vort land.
Vi skal have en dialog, hvor vi sætter ord på vores land og kultur. Samtidig skal der
være plads til nye tanker og løsninger.
En forfatning skal knytte landets befolkning sammen og forene befolkningens
mangfoldighed. Derfor skal en forfatning også være rummelig, så den kan forene os og
give os nye kræfter til at udvikle vort land, frem mod selvstændighed.
Derfor skal der i min nytårstale lyde en hilsen til den forfatningskommission, som nu skal
arbejde med den vigtige opgave, at foreslå en særlig grønlandsk forfatning. Jeg ønsker
jer god arbejdslyst.
Heldigvis har 2016 vist sig som et år med økonomisk fremgang, og det ser ud til at
fortsætte i år. Ikke mindst fiskeriet oplever gode tider, både med hensyn til priser og
mængder.
Fiskerne har været flittige til at indhandle og jeg håber, at det vil fortsætte i det nye år. Vi
vil fortsætte med en ansvarlig kvotepolitik, med en ansvarlig balance mellem kortsigtede
og langsigtede hensyn. Vi skal fastholde en bæredygtig ressourceudnyttelse.
Vi må følge med i verdens udvikling. Det er vigtigt for eksporten af vores fiskeprodukter,
ligesom det er vigtigt for økonomisk vækst og nye arbejdspladser.
USA har for ganske nylig afholdt præsidentvalg, og i juni måned stemte et flertal af det
britiske folk for, at Storbritannien skal forlade EU.
Storbritanniens udmelding af EU kan medføre, at landet ikke længere vil være en del af
EU's indre marked. Det kan have betydning for vores fiskerieksport, da Storbritannien
fortsat er et vigtigt eksportmarked for os.
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Vi lægger i Naalakkersuisut stor vægt på at samarbejde ligeværdigt med de lande i
verden, der betyder meget for os. Det gælder både vores arktiske naboer, men også de
lande, der er mål for vores eksport.
Derfor forventer jeg også, at vi igen i år vil se vigtige forhandlinger og diskussioner om
forholdet til EU, USA og regeringen i Danmark.
Der er blandt andet behov for at skabe klarhed om den danske regerings ansvar for at
sikre, at det danske og det amerikanske forsvars tilstedeværelse her i landet ikke skaber
forurening.
Tværtimod skal det være til gavn for Grønland, at andre lande har militære installationer
i vores land. Ikke blot af hensyn til vores sikkerhed og forsvar; men også for at vi kan få
økonomisk gavn af det bidrag, vi yder til regionens sikkerhed.
Derfor er jeg glad for, at et enigt Inatsisartut har tilkendegivet sin støtte til
Naalakkersuisut i denne sag, så Naalakkersuisut med bred opbakning kan søge at finde
en tilfredsstillende permanent løsning med Danmark og USA.
Det handler ikke kun om vores miljø. Det handler også om et ligeværdigt partnerskab.
Her mod slutningen af min nytårstale skal jeg ikke undlade at nævne, at vi i 2017 skal til
valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsråd. Jeg håber, at
valgkampen vil blive engageret, med nye ideer til udvikling og forbedringer rundt om i
landet.
I Nordgrønland har befolkningen haft et klart ønske, som vi nu har efterkommet. Det er
nu besluttet at dele kommunen i to nye kommuner.
Vi har som folk en stærk tradition for at fejre højtiderne med familien og nære venner og
mindes året der gik.
Vi har landsmænd, som må opholde sig i udlandet af forskellige årsager. De er måske
på uddannelse, på hospitalet, på søen eller har bosat sig et sted derude i den store
verden.
Vores tanker går naturligvis til dem i denne tid. Vores tanker går også til dem, som har
mistet deres kære, og som må fejre højtiderne i sorg og afsavn.
Når jeg tænker tilbage på mit 2016, har de møder og diskussioner jeg har haft med
borgere rundt om i landet en særlig plads i mit indre.
Jeg er meget glad for, at jeg har haft mulighed for at besøge mange byer og bygder, fra
Qaanaaq i nord til Tasiilaq i øst. Det direkte møde mellem mennesker, til borgermøder,
på arbejdspladserne eller bare på tomandshånd, betyder meget for mig og for det
politiske arbejde i Naalakkersuisut.
Derfor vil jeg og det øvrige Naalakkersuisut fortsætte med at mødes med befolkningen
til borgermøder og virksomhedsbesøg. Jeg glæder mig allerede til at besøge nye steder
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i år og jeg vil gerne benytte lejligheden her, til at takke for den venlighed og
imødekommenhed, jeg og andre medlemmer af Naalakkersuisut har mødt overalt,
under vores rejser og møder rundt i landet.
Jeg vil på vegne af Naalakkersuisut og befolkningen sende en hilsen til Hendes
Majestæt Dronningen og hele Den Kongelige Familie.
I den anledning vil jeg takke Kronprinsparret for den imødekommenhed og velvilje, de
hver især gav os i forbindelse med deres besøg sidste år. Kronprins Frederik i
forbindelse Arctic Winter Games, og Kronprinsesse Mary i forbindelse med konferencen
”Vold i hjemmet – et fælles ansvar”.
Her i nytåret vil jeg på vegne af Naalakkersuisut desuden sende en hilsen til Folketinget,
den danske regering, det færøske Lagting og Landsstyre samt de danske og færøske
folk.
Ikke mindst vil jeg takke befolkningen i vort land for deres daglige arbejde og indsats i
vort samfund.
Vi har i år igen som folk vist, at vi kan løfte i fællesskab. Et af de største arrangementer i
Grønland nogensinde, Arctic Winter Games, samt arrangementet i forbindelse med
SIK’s 60-års jubilæum viste, hvad vi som folk kan præstere, når vi står sammen.
Det kan vi være stolte af.
Man kan sige, at den medmenneskelighed vi har haft i vores liv, er på vej væk. Vi ved at
det store problem er, at der er alt for mange forældre, som omsorgsvigter deres børn. Vi
har fået så ”travlt” i vores hverdag, at vi ikke har ”tid” til at være med til at tage os af de
børn som vores familie, venner eller bekendte udsætter for omsorgsvigt.
Heldigvis findes der ressourcestærke familier, som har overskud og hjerterum til at byde
de omsorgsvigtede velkommen i deres hjem. Jeg er sikker på, at I bruger meget tid og
mange kræfter på at tage jer af børnene, derfor vil jeg sige af hjertet tak på vegne af det
grønlandske folk til alle plejeforældre, for at I tager jer af de omsorgsvigtede børn. I ved,
at børn aldrig glemmer de mennesker, der har behandlet dem godt - tak.
Lad os, uanset hvem vi er, der bor i dette land, have en fredfyldt og trygt hjem i
Grønland.
Vi vil i det nye år sammen styrke vores solidaritet, medmenneskelighed og opmuntring
til hinanden.
Med disse ord vil jeg ønske alle borgere i Grønland et Godt Nytår.
Må Herren velsigne vort land og befolkning.
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