
JUSTUS 

HANSEN
50-nik ukiulik
Tasiilami nuliara Johanne najugaqatigaara. Qitornaqarpugut 
marlunnik angerlarsimasunik kiisalu marlunnik ilinniariarsimasunik.
50 år Bor i Tasiilaq med min kone Johanne.

Vi har to hjemmeboende børn og to børn på uddannelsesophold.
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Akulikippallaaqaaq illutaarnermi 
aallartinnerluttoqartarnera, illusisoqartarmat 
annertuumik kukkunilimmik amingaateqartumillu, 
iluarsissagaanni aningaasarpassuarnik 
naleqartartunik. Pisariaqanngitsumik 
tamanna erloqisitsisarpoq. Taamaattumik 
sulissutiginiarpara 400.000 koruunit sinnerlugit 
akilimmik illumik pisisoqartillugu pinngitsoorani 
illup qanoq innera pillugu naliliisoqartalernissaa.

Det sker alt for tit, at livet som husejer kommer 
skævt fra start, fordi man køber et hus, der 
viser sig at have alvorlige fejl og mangler, som 
koster mange penge at udrette. Det giver 
unødige frustrationer. Jeg vil derfor arbejde for, 
at det bliver obligatorisk at få udarbejdet en 
tilstandsrapport i forbindelse med hushandler på 
over 400.000 kroner.

Jeg har siddet i Inatsisartut i hele denne valgperiode, og håber på opbakning til at fortsætte i yderligere fire 
år. Helt overordnet kæmper jeg for mere personlig frihed og for at vi alle skal betale mindst muligt i skat. Men 
jeg har en særlig kampgejst, når det gælder forholdene i Østgrønland, da de fleste politikere i Inatsisartut slet 
ikke har fokus herpå. Jeg har utrætteligt kæmpet for en lufthavn i Tasiilaq og for bedre forhold på det trafikale 
område. Det vil jeg fortsætte med, men vil også have fokus på andre områder.

Inatsisartuni ilaasortaavunga qinigaaffik kingulleq tamaat aamma neriuppunga ukiuni 
tulliuttuni ilaasortaaqqinnissannut tapersersorneqarsinnaajumaarlunga. Pingaarnertut 
sulissutigaakka inuit ataasiakkaat kiffaanngissuseqarnissaat aamma tamatta sapinngisamik 
minnerpaamik akileraartarnissarput. Immikkulli ilungersorusussuseqartarpunga Tunumi pissutsit 
pineqaleraangata, Inatsisartuni ilaasortat amerlanersaasa Tunu soqutigerpiarneq ajormassuk. 
Qasusuillunga Tasiilap mittarfittaarnissaa sulissutigaara aamma angallannikkut pissutsit 
pitsanngorsarneqarnissaat. Tamanna ingerlateqqissavara kisianni soorunami aamma allat 
sulissutigerusuppakka. 

ILLUMIK PISINERMUT ATATILLUGU 
ILLUP QANOQ INNERA PILLUGU 
NALILIINEQ TOQQISSISIMALERSITSI-
SARPOQ

TILSTANDSRAPPORTER GIVER
SIKKERHED VED HUSHANDEL



Uangut inuiaqatigiit pisariaqartippagut 
aningaasaliissutissat annertuut attaveqarnermut 
aatsitassarsiornermullu. Aningaasaliissutissat 
takku inuiaqatigiinnut kinguneqarluassapput, 
suliffinnik pilersitsissagaik taamatullu 
akileraarutinik. Sulissutiginiarpara naalagaaffik  
danskillu soraarnerussutisiaqalernissamullu 
aningaasaateqarfii suleqatigalugit 
pilersitsissasugut kalaallit danskillu 
ataatsimoorluta aningaasaliinissamut 
aningaasaateqarfiliornissarput, 
suliniutinut assigiinngitsunut 
aalajangersimasunut aningaasaliisartussamik. 
Danmarkip isuma ilassilluareerpaa 
Naalakkersuisulli oqaloqataajumanngillat. 
Ilungersuutiginiarpara oqaloqatigiinnerit 
piaarnerpaamik aallartinneqarnissaat, 
aningaasaliisarfimmik tutsuviginartumik 
pilersitsisoqapallanniassammat.

KALAALLIT DANSKILLU PIGISAANNIK 
ANINGAASALIISATUSSAMIK 
ANINGAASAATEQARFEQARNISSAQ 
ISUMASSARSIATSIALAAVOQ 

Vores samfund har brug for massive investeringer i 
blandt andet infrastruktur og råstofprojekter. Disse 
investeringer vil give god mening for samfundet, 
da de vil skabe arbejdspladser og skatteindtægter. 
Jeg vil arbejde for, at vi i samarbejde med staten 
og de danske pensionskasser opretter en fælles 
grønlandsk-dansk investeringsfond, der kan 
foretage målrettede investeringer i forskellige 
projekter. Danmark er positiv over for idéen, men 
Naalakkersuisut har afvist at indgå i dialog. Jeg vil 
kæmpe for at dialogen kommer i gang hurtigst 
muligt, så en fornuftig investeringsfond kan blive 
en realitet.

GRØNLANDSK-DANSK 
INVESTERINGSFOND ER EN GOD IDÉ



Skal vi være selvstændige i 2021? Eller måske i 2025? Eller er det først om 50 år? Jeg orker ikke 
at høre på mere ukvalificeret gætværk om, hvornår vi kan blive selvstændige. Sagen er helt en-
kel; vi kan blive selvstændige når vi vil. Længere er den ikke. Min holdning er, at vi bør koncen-
trere os om at gøre Selvstyret til en succes. Lad os lave en plan for, hvornår og hvordan vi vil 
hjemtage de områder vi har mulighed for at hjemtage ifølge Selvstyreloven. Det vil give os mere 
og mere politisk selvbestemmelse og være den bedste måde til at forberede os på selvstændighed.

NAMMINERSORLUNI 
OQARTUSSAANEQ  ILUATSERIARTIGU

LAD OS GØRE SELVSTYRET 
TIL EN SUCCES

2021-mi naalagaafinngussaagut? Imaluunniit 2025-mi? Imaluunniit aatsaat ukiut 50-t qaan-
giuppata? Qaqugu naalagaaffinngorsinnaanerput pillugu asuli erfagiusseqattaarluni eqqori-
aaqattaarnerit qatsulluinnarpakka. Pisariinnerusariaqanngilaq; naalagaaffinngorsinnaavugut 
piumallerutta. Allamik naamik. Uanga nammineq isumaqarpunga Namminersorluni Oqar-
tussaaneq iluatseqqaartariaqaripput. Pilersaarusioriarta qaqugu qanorlu oqartussaaffinnik 
tigusinnaasatsinnik tigusissanerluta, Namminersorneq pillugu Inatsit naapertorlugu. Poli-
tikkikkut oqartussaassuseqarnerulissaagut aamma tamanna aqqut naalagaaffinngornissat-
sinnut piareersaatit pitsaanersarisussaavaat.
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