
Grønland er
rykket til venstre
Det venstreorienterede
parti Inuit Ataqatigiit (IA)
blev valgets store vinder,
da Grønland gik til kommu-
nalvalg og Inatsisartutvalg
6. april. IA har nu fire ud af
fem borgmesterposter.

tekst THOMAS KOKHOLM

IA, der normalt samarbejdermed
SF i Danmark, har slået socialde-
mokratiske Siumut af pinden og
har dannet regeringmed partiet
Naleraq. Den nye regering vil blandt
andet stoppe uranudvinding, tage
fiskekvoter fra EU-fiskere og hjem-
tage fødevareområdet samt arbejde
for en demilitarisering af Grønland.
INuuk iKommuneqarfik Sermer-
sooq glæder borgmesterCharlotte

HASHSAG AFGØR VALGET I AVANNAATA
Stemmeslugeren Minik Høegh-Dam fra Siu
proklamerede i første omgang, at han var de
nye borgmester. Men så blev han smidt ud a
partiet på grund af en mulig hashsag. Hans b
Qarsoq Høegh-Dam trak sig fra Inatsisartu
Landstinget – i samme anledning. Palle Jeri

sen kæmpede for at fortsætte som borgmester, men meldte sig
Siumut på grund af den belastende sag. Måske for tidligt.
I stedet er det nu Sakio Fleischer fra Uummannaq, der bliver den
ste borgmester. Han er nemlig den Siumut-kandidat, der har præ
ret at få tredjeflest antal personlige stemmer.

Siumut .................................................. 46,2%................-2,5%
IA..............................................................16,9%..................+0,9
Naleraq................................................... 12,1%...................+1,3
Atassut ...................................................... 12%............... -4,6%
Demokraterne ........................................ 9,5%..............+2,8%
Nunutta Qitornai ...................................2,2%..............+2,2%

ANE HANSEN FORTSÆTTER I QEQERTALIK
IA står meget stærkt i Qeqertalik. Derfor bli
Ane Hansen (IA) siddende i borgmesterkon
toret i Asiaat. Hun blev valgets næststørste
stemmesluger med 387 personlige stemmer
Alle partier i kommunalbestyrelsen står bag
konstitueringen.

Den største stemmesluger, Peter Olsen fra IA med 442 stemme
søger orlov fra kommunalbestyrelsen. Han skal nemlig være naal
akkersuis medlem af Grøndlands Landsting oq Naalakkersuisoq –
svarende til minister – for uddannelse, kultur, sport og kirke.

IA ............................................................ 53,2%..................+8,7
Siumut ...................................................25,7%............. -14,9%
Demokraterne ........................................8,8%..............+3,8%
Atassut ......................................................8,1%..............+0,3%
Naleraq..................................................... 1,4%..............+0,5%
Andre ........................................................ 1,3%.............. +1,3%
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NALERAQ STORMER FREM I QEQQATA
I Qeqqata stormer partiet Naleraq
frem. Partiet blev stiftet i 2014 af
den tidligere landsstyreformand og
formand for Siumut Hans Enoksen.
Partiet vil arbejde for en liberalise-
ring af fisker- og fangererhvervet og

den stærkeste fortaler for løsrivelse fra Danmark.
Lokalt bløder Siumut stemmer, men trods alt formåede
Siumut-borgmesteren, Malik Berthelsen, dog næsten at fordoble
sonlige stemmeantal til 976. Det gjorde ham til den store stemme
og han kan bevare borgmesterposten. Han ser muligheder for at
bejde med Naleraq og Hans Enoksen, der sidder i kommunalbes

Siumut .................................................. 39,8%..............-11,9%
Naleraq...................................................24,9%............+16,6%
IA ............................................................ 20,8%..............+3,4%
Atassut ................................................... 11,8%................-9,4%
Demokraterne ........................................ 1,3%.............. +1,3%
Andre ........................................................ 1,3%.............. +1,3%

Ludvigsen (IA) sig over resultatet.
– Jeg ermeget forhåbningsfuldmed
hensyn til landets udvikling. Jeg
mener, IA har en klar politik for vel-
færd, hvor vimindsker uligheden i
samfundet og blandt andet fokuserer
på boliger som enmenneskeret, siger
Charlotte Ludvigsen til Nyhedsma-
gasinet Danske Kommuner.
– Der er stor boligmangel i hovedsta-
den. Der er 7000 borgere på vente-
liste, og der er op til 11 års ventetid.
De seneste år har vi arbejdetmed at
udleje private boligblokke til en bil-
ligere husleje. Noglemener, det er
ulovligt, og der har kørt en tilsyns-
sag.Men vi har haft adskillige advo-
kater til at undersøge det, siger hun.
Formange vælgere står IA somparti-
et, der gør noget ved boligproblemet.
Andre partier kritiserer dem for at
være for Nuuk fokuserede.
–Det passer ikke. Vimener, vi som
hovedstad har løftet de andre bygder,
både når det handler omvelfærd og
økonomi. Vi har også for lang tiden si-
den oprettet lokaludvalg, der tilgode-
ser de lokale interesser, siger hun.
I 2009 lavedeman en kommunalre-
form, hvorman gik fra 18 til de nuvæ-
rende fem kommuner i Grønland.
- Noglemener, det er gået ud over
nærdemokratiet. Det var også et
tema i valgkampen. Noglemener, at
Sermersooq bør opdeles i to kommu-
ner, fortæller Charlotte Ludvigsen.•

VALG TIL INATSISARTUT
Grønlands lovgivende forsamling.
A Atassut............................6,9% +1,0%
DDemokraterne ................9,1% -10,4%
IA Inuit Ataqatigiit .......... 36,6% +11,1%
NNaleraq.............................12,% -1,4%
NQNunatta Qitornai ....... 2,4% -1,1%
S Siumut............................29,4% +2,3%
SA Samarbejdspartiet .... 1,4% -2,7%

Grønlands befolkningstal er 56.648
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GRUNDIGT
GENVALGT I SERMERSOOQ

I Grønlands største
kommune genvandt
Charlotte Ludvigsen
fra IA borgmestersto-
len. Hun var spændt på
resultatet, da hun over-

tog posten midt i den forgangne periode.
– Hovedstaden har altid været en stor IA-
base. Vi fører en stabil politik, hvor vi laver
fremtidsvisioner, som har skabt vækst
og udvikling i stort omfang. Derfor står vi
stærkt her, siger Charlotte Ludvigsen.
Boligmanglen var det helt store emne i
valgkampen.

IA................................ 45,1% ...........+2,2%
Siumut .....................29,4% ............+1,1%
Naleraq....................... 9,6% ...............+7%
Demokraterne ...........9,4% .............-7,5%
Atassut ....................... 2,8% ............ -4,8%
Nunutta Qitornai ......1,2% ........... +1,2%
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Kujalleq

Indbyggere: 10.600, heraf
7.845 stemmeberettigede.
Areal: 522.700 km².
Rådhuset ligger i Ilulissat
(Inde i kommunen befinder
sig det kommunefrie område
Pituffik (Thule Air Base).
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Indbyggere: 6.500, heraf
4.681 stemmeberettigede.
Areal: 62.400 km².

Rådhuset ligger i Aasiaat.

Indbyggertal: 6.624, heraf
4.832 er stemmeberettigede.
Areal: 32.000 km².
Rådhuset ligger i Qaqortoq.

Indbyggertal 22.738, hvoraf
17.428 stemmeberettigede.
Areal: 635.600 km².
Rådhuset ligger i hovedsta-
den Nuuk.

Indbyggertal: 9.677, hvoraf
6.906 er stemmeberettigede.
Areal: 115.500 km².
Rådhuset ligger i Sisimiut.
I kommunen ligger også
Grønlands største lufthavn,
Kangerlussuaq.
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JORDSKRED OG
MINEDRIFT I KUJALLEQ

Diskussionen om
uranholdig mine-
drift ved Kvanefjeld
fik stor betydning
for valgresultatet
nationalt som lokalt.

I Kujalleq førte det til et jordskredsvalg.
IA ville ikke give det australske selskab
Greenland Minerals tilladelse til at udvin-
de sjældne jordarter, der bruges i blandt
andet mobiltelefoner og vindmøller, i en

åben mine på Kuannersuit, der ligger syv kilometer fra
Narsaq i Kommune Kujalleq. Projektet er kontroversielt,
fordi der følger uran med som biprodukt, når de sjældne
jordarter udvindes.
Diskussionen førte til magtskifte i kommunen, der ellers
har været ledet af Siumut. Med 50,9 procent af stemmer-
ne kunne IA og spidskandidat Stine Egede sætte sig i
borgmesterstolen. Hun skulle først søge orlov fra Inatsis-
artut – Landstinget – som hun også var blevet valgt ind i.
Lokalt brød forhandlingerne om en koalition med Siumut
sammen. I stedet dannede IA og Stine Egede koalition
med det borgerlige parti Atassut.

IA ...................................................... 50,9%...............+17,4%
Siumut ............................................ 40,3%................ -15,7%
Atassut ............................................... 6,1%.................. -2,4%

Vilde størrelser
Det kan påmangemåder
være svært at sam-
menligne Danmark og
Grønland. For eksempel
er Ringkøbing-Skjern
med et areal på 1.489
km² Danmarks største
kommune geografisk
set. Dog ikke større, end
den kan ligge 427 gange
i Sermersooq, Grøn-
lands største kommune.
Ringkøbing-Skjern har
med et indbyggertal på
57.000 imidlertid lige så
mange borgere som hele
Grønland.


