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NIVI OLSEN - DEMOKRAATIT
Meeqqanik kinguaassiutitigut atornerluineq unitsittariaqarpoq!
Allanngortikkusutama pingaarnersaraat pineqaatissiisarneq sakkortunerusoq
nunatsinni atuutilissasoq. Meeqqagut illersortariaqarpagut. Nunami maani
toqqissisimasumik meeqqagut perortariaqarput.

Min vigtigste mærkesag er børn.
Misbrug af børn er utilgiveligt og skal stoppes! Vores børn er landets vigtigste ressource. Det er
vores børn der skal bære vores samfund i fremtiden. Et vigtigt skridt mod at mindske dette er ved
at foranstalte langt hårdere end vi gør i dag. Det kan ikke være rigtigt, at du efter at have misbrugt
et barn kan gå frit rundt på gaderne blot efter få måneder i anstalt. Det vil jeg gøre noget ved!
Kun med en plads i folketinget kan jeg arbejde for hårdere foranstaltninger.
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Steen Lynge - Demokraatit
SILAANNAAP PISSUSAATA
ALLANNGORIARTORNERA
SULEQATIGIIFFIGIUSOQ
Maani nunami iliuuseqartariaqarpugut, kisianni
silaannaap pissusaata allanngoriartornera aammalu mingutsitsinerujussuaq piffitsinni kisimi
atuutinngillat. Inatsisartuni sulininni ilisimasalinnik
siunnersuisooqatigiinnik pilersitsisoqarnissaa siunnersuutiginikuuara, taakkulu ajornartorsiutit qanoq
akiorneqarnissaanik sinaakkutinik pilersitsissallutik.
Suli annertunerusumik iliuuseqassaagut
taamaattumillu folketing aqqutigalugu Savalimmiut aamma Qallunaat Nunaat suleqatigalugit
ataatsimoorussamik aaqqiissuteqarniarpunga.

SAMARBEJDE OM
KLIMAÆNDRINGER
Vi skal gøre noget her i landet, men klimaændringer og forurening af naturen sker ikke kun
lokalt. Jeg har i Inatsissartut fremsat forslag om at
der skal etableres ekspertråd, der skal hjælpe
Grønland med at skabe de rammer, der skal
bekæmpe klimaændringer og forurening af naturen.
Men vi kan gøre noget mere og derfor vil jeg arbejde i Folketinget med at få etableret en samlet
klimapakke i samarbejde med Færøerne og
Danmark

Jens-Christian Jacobsen
Demokraatit
INUUSSUTISSARSIORNEQ

Uanniik Folketingimi sulineq imatut isigisassaavoq,
Danmark suleqatiginerata annertunerpaamik pissarsiaqarfigissallugu. Akulikippallaamik takusarparput suna tamaat nammineq isumaginiaripput.
Nassuerutigisariaqarparpulli akulikinnerusumik
suleqatigiiffiusumik aaqqiisariaqartassalluta.
Takuinnariartigu Danmark suleqatigalugu mittarfissat pillugit isumaqatigiissut; tassani akiitsutigut aningaasartuutissaagaluit sipaarfigingaatsiarparput. Suleqatigiinnerit taakkutut ittut
amerlanerussapput, ataqqeqatigiittumik Kalallit
Nunaat inuussutissarsiornikkut siuarsassavarput.
Inuussutissarsiorneq ingerlarsortitsigu.

ERHVERVSUDVIKLING

For mig at se handler arbejdet i Folketinget om at
få det optimale ud af samarbejdet med Danmark.
Alt for ofte er det sådan, at vi helst vil klare alting
selv. Her er vi nødt til at erkende, at det oftest er
smartere at indgå i et konstruktivt samarbejde. Se
blot på aftalen med Danmark om lufthavnspakken; her har vi sparet mange penge på eksempel
udgifter til renter ved at samarbejde. Den slags
samarbejder skal vi have mange flere af, hvor vi
som ligeværdige partnere udvikler erhvervslivet
i Grønland.
Lad os booste erhvervsudviklingen.

Sascha Blidorf
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SILAANNAAP ALLANNGORIARTORNERA
AAMMALU
ILINNIARTITAANEQ
Silaannaap pissusaata allanngoriartornera
avatangiiserpullu pingaarnertut samminiarpakka.
Isumaqarpunga tamatta akisussaaffigigipput. Inuusuttutut uissuummissutigisarpara politikerit allat
ajornartorsiummut iliuuseqanngippallaarnerat.
Inuusuttuusugut akornatsinni pimoorutivillugu
oqarsinnaavunga nunarsuatta killiffia kinguaassatsinnut ingerlateqqitassarput ernumassutissaqarfigigipput. Tamanna qineqqusaarnermi pingaartutut
inissikkusuppara tamassi peqatigalusi.
Aappaattut danskit ilinniartoqarfii aammalu
Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiortut suleqatigiinnerunissaat, Danmarkimut ilinniariarsimasunut
iluaqutaasussanngorlugu. Nunarput qimallugu
ilinniariarsimasuni amerlanerusut utertalissappata aaqqiisutissanik pikkorinnerusariaqarpugut.
Periuseq pitsaanerpaassooq inuusuttut qanimut
tusaallugit, killormuuami avaqqutaarinninnerussaaq piviusorsiunngitsorlu. Tamanna iliuuseqarfiginiarpara.

KLIMA
&
UDDANNELSESOMRÅDET
Det største fokusområde jeg har, er vores klima
og miljø. Vi står over for et fælles ansvar. Jeg er
som ung rystet over, at politikere og andre har
gjort og gør så lidt på dette område. Jeg er en
del af en generation, der for alvor har ret til at
være nervøse for, hvordan vores klode ser ud, når
vi skal give den videre til vores børn. Det vil jeg
sørge for at italesætte i denne valgkamp sammen
med jer alle sammen, det er en fælles kamp .
Det andet er at der skal skabes en meget tættere
samarbejde mellem de danske uddannelsesinstitutioner og det grønlandske erhvervsliv, til gavn
for de grønlandske unge studerende i Danmark.
Hvis vi i fremtiden skal have en formodning om,
at flere skal vende hjem, så må vi altså til at tage
alternative løsninger i brug. Den eneste måde at
gøre det på, det er at lytte til hvad vi unge mennesker vil, det andet er at snakke over hovedet på
os, og finde løsninger som ikke engang er realistiske. Der vil jeg gøre en forskel.
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