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Det er vigtigt at man satser på udvikling i alle de steder det giver mening. Vi skal ikke være blege 
for at kunne identificere de steder hvor udvikling ikke giver mening. Det er dog vigtigt at der ikke 
kun er fokus på Nuuk, da der er flere andre byer og bygder som har et godt udviklingspotentiale. 
Hvis vi seriøst gerne vil arbejde os frem til selvstændighed, så bør vi også have modet til at træffe 
nogle beslutninger som ikke er populistiske. De områder og emner det ikke giver mening at 
udvikle, skal vi være bedre til at afvikle som er til gavn for hele Grønland. 

UDVIKLING



Vi har alt for mange personer som vælger at flytte 
rødderne til Danmark. Der er ligeledes folk som 
efter endt uddannelse bosætter sig i DK. Dette 
er i sig selv helt ok, da folk skal have frihed til at 
vælge hvor de vil bo. I Grønland skal vi dog være 
opmærksomme på om vi er i stand til at tilbyde 
de basale nødvendigheder såsom eksempelvis: 
Pladser til institutioner og gode skoler. Dette 
skal ikke være grunde til at folk ikke vil/kan bo i 
Grønland. Vi skal som minimum kunne tilbyde de 
basale rammer. Vi skal gøre uddannelserne og 
ansættelsesforholdene mere attraktive for dem 
som arbejder i vores institutioner.  

GRØNLAND SKAL VÆRE ET
ATTRAKTIVT STED AT BO



Det er et stort samfundsmæssigt problem med Hash. Det er et lukrativt marked for de kriminelle, 
og der er mange brugere i Grønland. Vi bør som samfund reagere på problematikken, da det har 
store omkostninger for vores samfund. Vi kan ikke sætte lid til at Politiet, sundhedsvæsenet og 
Tolderne kan klare opgaven alene. Vi har en kæmpe kyststrækning og vi bør tænke på hvordan 
vi kan anvende samfundets kræfter til at bekæmpe hash og dets negative eftervirkning. Vi skal 
ikke være bange for at tænke ude af boksen, for det er et emne som kræver noget indsats. 

HASH
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