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De grønlandske vælgere skal ikke sættes i uvished om hvem de to grønlandske
folketingsmedlemmer vil samarbejde med.
ATASSUT har allerede ved udskrivelsen til valg til Folketinget, meldt klart ud om, at samarbejdet
med VENSTRE vil fortsætte når ATASSUT starter arbejdet igen i Folketinget.
ATASSUT og VENSTRE har i mange år haft et frugtbart samarbejde, til gavn for Grønland og ikke
mindst for Rigsfællesskabet hvor der er klare dokumentation for dette, i og med der oftest når
VENSTRE står i spidsen er opnået de bedste resultater med den danske regering hvad angår
Grønlands interesser:
I 1975 var VENSTRE-manden Holger Hansen som Grønlandsminister med til at bane vejen for
Hjemmestyrekommissionen, og som de fleste nok er bekendt med, førte dette til at
Hjemmestyreordningen i 1979 blev indført.
Senest har tidligere Statsminister Anders Fogh Rasmussen fra VENSTRE i 2004 nedsat
Selvstyrekommissionen, og det førte som de fleste nok er bekendt med til Selvstyre i 2009.
Når disse beviser er nævnt, så mener vi i ATASSUT at de andre partier i Grønland sætter de
grønlandske vælgere i uvished om hvem de vil samarbejde med i det danske Folketing og hvem de
vil pege på som Statsminister. Dette er ikke sundt for Grønland, og er dermed med til at gøre det
uklart ift. ønskerne om øget selvstændighed og de ansvarsområder der ønskes hjemtaget.
Fra ATASSUT melder vi klart og tydeligt ud, at vi skal have plads i de vigtige stående udvalg;
udenrigspolitisk nævn samt forsvarsudvalget, da disse udvalg har stor berøring med Grønland, og
derfor betydningsfulde. Dette har vi meldt ærligt ud til vælgerne, som noget vi som det første vil
arbejde for når vi opstarter arbejdet i Folketinget. Ligeledes skal vælgerne inden de går til valg,
være sikre på at ATASSUT vil samarbejde med VENSTRE og pege på Lars Løkke Rasmussen som
Statsminister.
Men vi skal dog fra ATASSUT understrege, at når ATASSUT begynder arbejdet i Folketinget, så
vil vi bestræbe os på, at arbejde bredt med andre partier til fremme af de grønlanske interesser,
deltage ved afstemninger og ikke mindst have stor bevågenhed omkring lovarbejde der kan have
indflydelse på grønlandske interesser samt for vores grønlandske landsmænd der er bosat i
Danmark.
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