Atassuts mål
Mennesket i fokus
Nogle siger, at de vil arbejde for “landets” skyld, men Atassut vil arbejde for MENNESKENE i landet.
Andre siger, at de vil arbejde hen imod at “landet” bliver selvstændigt, hvorimod Atassut vil arbejde for,
at INDIVIDET opnår selvstændighed.
Dette er at have mennesket i fokus!
Skattereform
Den store top- og centralstyring har ført til et meget højt skattetræk, og evigt stigende afgifter. Et af
Atassuts mål er en skattereform, som sænker skat og afgifter til et niveau, hvor enhver kan følge med,
og hvor der sker en omorganisering blandt myndighederne. Dette vil fremme arbejdslysten og
entreprenørånden. Den nedgang i Landskassen, som en sænkning af skatten ellers vil medføre, vil med
tiden gå i nul, da folk vil ændre adfærd - flere vil have lyst til at tage arbejde, og den del af befolkningen,
som ellers skulle understøttes vil også gå ned i antal. Ikke mindst vil vi arbejde for, at folk skal kunne se
på deres skattekort, hvad deres skattekroner går til. Vi har ret til at vide, hvad samfundets penge bliver
brugt til.
Trafik og infrastruktur
Atassuts mål er, at der skal være bedre og oftere befordring langs hele kysten, og dette har vi til hensigt
at opnå gennem serviceaftaler. Når det bliver lettere at være selvstændigt erhvervsdrivende, så vil der
også være mulighed for, at der kommer flere virksomheder i transportsektoren. Atassut vil i den
forbindelse sikre sig, at der sker en tilpasning af anløbsstederne på kysten.
Decentralisering
Vores centraladministration bliver mere og mere omfattende. Den blev oprettet som følge af de
ansvarsområder, som vi har hjemtaget. Og det har medført, at folket bliver serviceret fra fjernt hold. I
stedet for at flytte arbejdspladser og uddannelser rundt på må og få, har vi i Atassut som mål, at man
flytter ansvarsområder over til kommunerne. Så vil folk få service og tjenester i deres nærmiljø, og det
vil også være kommunerne til gavn økonomisk.
Atassut er liberal
Myndighederne skal blande sig så lidt i økonomien som muligt. Folk og virksomheder skal have maksimal
frihed og så få restriktioner som muligt. Atassut stoler på mennesker og virksomheder, og vi siger nej til
topstyring. Nu om dage forveksler mange dog libertarianisme med liberalisme. Libertarianisme er den
holdning, at “så længe jeg selv har det godt, er det godt nok”, og det går Atassut slet ikke ind for.
Atassut er bindeleddet til rigsfællesskabet
Individets sundhed, tryghed, velfærd og selvstændighed må være i fokus her i landet. Den nationale
selvstændighed er en flot tanke. Men det må være det selvstændige individ, som kan forsyne sig selv,
som skal lægge grundlaget for den nationale selvstændighed, og ikke omvendt. Vi skal sikre velfærden

og den gode udvikling i rigsfællesskabet, og vi skal beskytte os over for stormagter, som vil drive rovdrift
på vort land.
Hvorfor vægter Atassut rigsfællesskabet så højt?
•

For ikke at belaste folk unødigt gennem skatter

•

For at undgå at vi skal gå ned i velfærd

•

For ikke at gå ned i folkesundhed

•

For at beskytte vort land fra andre stormagter

•

For ikke at overbelaste Landskassen

•

Fordi der er en styrke i at tre lande arbejder sammen

•

Fordi vi på nuværende tidspunkt ikke har økonomi til at være en selvstændig nation

•

Fordi vi vægter øget velfærd over national selvstændighed

•

For at bibeholde vores uddannelsesmæssige muligheder

•

Fordi vi vil beskytte vores sprog

•

Fordi vi ikke er i fare for at miste vores identitet, mens vi er en del af rigsfællesskabet

•

Nogle siger, at vi stadig er en koloni, og andre føler at vi i Grønland, og vi grønlændere,
undertrykkes af Danmark, men i Atassut vil vi arbejde for at stoppe den undertrykkelse, enorme
topstyring, frihedsberøvelse og indgrebene på vores demokrati, som vi oplever i hverdagen fra
vores egne ledere og folkevalgte.

Minedrift
Atassut er for minedrift. Minedrift kan bidrage positivt til beskæftigelse, indtægt, uddannelse og
udvikling. Men det er bydende vigtigt at sikre sig så vidt muligt, at minedrift ikke er til skade for
mennesker, sundheden, naturen og dyrene. Og hvis det ikke er tilfældet, så skal der ikke startes
minedrift, uanset hvor.
Med hensyn til udvinding af uranholdige forekomster har Atassut et klart standpunkt:
Hvorvidt der kan ske udvinding af uran og andre forekomster, der indeholder skadelig stråling, skal
befolkningen tage stilling til gennem en folkeafstemning.
Såfremt det ved folkeafstemning besluttes, at der kan drives minedrift på uran, så må det være
befolkningen i Narsaq og omkringliggende område, der bestemmer, om der skal drives minedrift på
Kvanefjeldet, da det er dem, der bor og lever i området.
Hos Atassut mener vi ikke det er passende, at så grundlæggende en beslutning skal tages blandt
partierne, og vi mener heller ikke, at det er behørigt, at partierne prøver at gøre deres indflydelse
gældende over for befolkningen ud fra egne politiske interesser. Uran-spørgsmålet er ikke et
partianliggende, og for at gøre brug af og styrke demokratiet arbejder Atassut for, at der tages en
folkeafstemning omkring det. Ikke mindst er Atassut i modsætning til den enorme topstyring, derfor vil
vi ikke være med til at tage et valg, hvor vi tvinger andre noget, som de ikke selv har valgt.

Folkeafstemningen skal ske kort tid inde i den kommende valgperiode, og alle parter og berørte skal
høres. Folkeafstemningen skal ske på et oplyst grundlag, hvor folk har kendskab til både fordele og
ulemper.
Mere medbestemmelse og mere demokratisk styring
Når der er valg, så stemmer vi på dem vi har tillid til, og giver dem dermed beføjelse til at være med til at
bestemme hvad samfundets midler, og vores skattekroner skal bruges til. Man kan dog ikke sige, at vi
har et demokrati her i landet, blot fordi der afholdes valg i ny og næ. Vi er nødt til at øge
medbestemmelsen, og lytte til folkets røst. Atassut vil til enhver tid forsvare tredelingen af magten.
Naalakkersuisut skal aldrig have mere magt end Inatsisartut. Inatsisartuts udvalg skal aldrig styres af
Naalakkersuisut. Og store samfundsanliggender, som den samlede befolkning grundlæggende bør tage
stilling til, og som kan splitte samfundet, skal der tages folkeafstemning om. Det skal ikke blot afgøres fra
oven af politikere eller partier. Magten tilhører folket, ikke partierne, og ikke politikerne. Atassut vil
sikre, at befolkningen og Inatsisartut altid får fyldestgørende oplysning.
Et sundhedsvæsen i undtagelsestilstand – ny styring af sundhedsvæsenet
Sundhedsvæsenet kan ikke følge med, og det er resultatet af, og bevis for, at vi i mange år har haft for
meget fokus på selvstændighedstanken. Med glansbilledet af den nationale selvstændighed i udsigt har
vi vægtet overtagelse af områder fra den danske stat over vores egne behov og sundhed. Mange partier
har taget udtrykket Mennesket i Centrum i brug, men hos Atassut mener vi det virkeligt. Det forholder
sig nemlig sådan, at vi vægter mennesket over alt andet, også selvstændighedstanken. Der er rigtig
mange, der arbejder utroligt hårdt i sundhedsvæsenet, men systemet kan stadig ikke følge med. Når vi
tager til læge bliver vores medmennesker, familiemedlemmer og vi selv gang på gang sendt hjem. For
nogles vedkommende er det med døden til følge. Det kan ikke accepteres, og derfor mener vi hos
Atassut, at der må tages handling nu. Atassut har foreslået, at sundhedsområdet skal overdrages tilbage
til staten, så vi kan få bedre behandling, uanset hvor på kysten vi befinder os.
Ophør brugen af betalingssystemet Ilanngaassivik, og giv ansvaret for inddrivelse af restancer til
kommunerne
Vi må komme den enorme topstyring til livs, den gør skade på den individuelle frihed. Selve oprettelsen
af Ilanngaassivik er udtryk for, at man ikke stoler på sine medmennesker. Hos Atassut stoler vi på vores
medmennesker. Og vi vil gerne hjælpe dem, hvor end de er, og ud fra deres vilkår, med at komme af
med deres gæld. Det kan man gøre ved at stoppe brugen af Ilanngaassivik, og flytte ansvaret for
inddrivelse fuldstændigt over til kommunerne, som kan arbejde tæt sammen med befolkningen, der
hvor de bor. Atassut vil arbejde for at ændre på skatteloven, således at kommunerne kommer til at være
inddrivelsesmyndighed, hvilket vil give kommunerne bedre økonomi og bidrage til deres udvikling.
Afskaffelse af obligatorisk pensionsopsparing
Indførelsen af obligatorisk pensionsopsparing er et indgreb over for den personlige frihed. Atassut stoler
på, at folk kan træffe deres egne beslutninger. Folk må ud fra deres egne vilkår bestemme, hvornår de
vil begynde at spare op til pension, og også hvor meget de vil lægge til side. Lad os aldrig gøre indgreb på
den individuelle frihed. Unge som lige er blevet færdige med deres uddannelse, kan ikke lægge penge til
side til køb af hus, fordi de tvinges til straks at spare op til pension. Dette er en indskrænkelse af
selvstændigheden.

Lad motorafgifter være et kommunalt anliggende
Hos Atassut er vi af den holdning, at administrationen af motorafgifter er noget der skal bringes tættere
på de enkelte steder og borgere. Hvis man skal mindske den enorme magt der er koncentreret på
centralt hold, og lave udvikling lokalt, er det nødvendigt at sprede magten ud til kommunerne. Dette vil
også komme kommunerne til gavn økonomisk.
Tilskud til nye tilgange inden for fiskeriet
Der er stadig mange fiskearter i vores farvande og fjorde, som ikke udnyttes i tilstrækkelig grad. Derfor
vil Atassut arbejde for at undersøge nye muligheder, hvad enten disse har at gøre med typen af fartøjer
der benyttes, udlodning af kvoter eller tilskudsordninger.
Sikring af overtagelse af levnedsmiddelområdet
Hvis vi yderligere skal fremme produktionen af varer af landets ressourcer, som vi selv ejer, så må
Grønland selv have ansvaret for levnedsmiddelområdet. Derved kan der laves lovgivning, som er
tilpasset produktionen her i landet, og man vil nemmere og hurtigere kunne gøre plads til nye initiativer
og entreprenører. Og når det ansvarsområde overtages, så er Atassut også åben over for at fremme de
nødvendige uddannelser, som der utvivlsomt vil opstå behov for.
Pensionister skal ikke betale skat af deres arbejdsindkomst
Når man bliver gammel og går på pension, så skal man have lov til at nyde sit otium i fred og ro, og føle
at man har værdi. Det kan vi alle være enige om. Hos Atassut mener vi dog ikke, at man skal tage modet
fra pensionister, som stadig vil arbejde enten på del- eller fuldtid. Lad dem der kan, arbejde fuldtid. De
skal dog betale fuld skat, som alle andre. Atassut vil derimod sætte en stopper for at man tager fra
pensionisternes pension. Landskassen kommer ikke til at lide af dette, tværtimod. Samfundet har brug
for de ældre, som stadig vil arbejde, og der er brug for deres erfaring.

Ikke mindst vil vi arbejde for at stoppe, at medarbejdere i visse stillinger, som er over 65 år, og
som ellers stadig vil blive på deres arbejdspladser, bliver afskedigede.
Der er plads til os alle – og alle skal høres
Nogle siger, at de vil selvstændighed, fordi de er grønlændere. Andre igen siger, at de vil arbejde for
Grønland eller grønlændere, fordi de er grønlændere. Vi har alle lov til at fremkomme med vores
meninger. Atassut mener ikke, at en persons identitet afhænger af hudens, hårets eller øjnenes farve.
Og vi skal heller ikke påduttes nogen identitet fra hverken høj eller lav ud fra hvilke(t) sprog vi taler. Vi
har hver især vores identitet. Vi må gøre bedst mulig brug af alle der arbejder her i landet, for det er
dem, der er med til at give til fælleskassen, arbejder sammen med os, og understøtter samfundet. Vi i
Atassut elsker dette land, og vil altid arbejde hårdt, først og fremmest, for borgerne der bor i det. At
dele folk op i det ene og det andet tager blot unødigt kræfter fra andre opgaver, og holder os tilbage.
Atassut stiller op til dette valg med plads til alle og lyst til at høre jer.
Nye erhverv
Når vi snakker om nye erhverv, så er det oftest inden for fiskeriet, minedrift og turisme vi gør os nogle
forestillinger. Og disse fortsætter velsagtens. Men Atassut tænker også indenfor andre erhverv, som

kunst. Det er for eksempel inden for forskellige typer kunst som musik, skuespil, litteratur og film, hvor
man kan se den største samfundsgevinst fra offentlige tilskud. Det er sådan, at når det offentlige giver
en krone i tilskud til kunst, så kommer der tre kroner tilbage til Landskassen. Indenfor andre
selvstændige erhverv får man gennemsnitligt 1,57 kroner tilbage på hver krone man giver i tilskud.
Udover kunst så ser vi potentiale i idræt, da vi har mange talenter der. Det er så ikke alle der bedriver
den fysisk betonede sport, men der er mange dygtige, som kan tage kampen op med de bedste på
verdensplan i nye sportsgrene. Det er eSport, der er tale om, og det er millionbeløb, der er i omløb, i de
lande der driver eSport. Så snart eSport regnes som en sport på lige fod med andre sportsgrene, så vil
der også blive bedre mulighed for at yde tilskud og afholde mesterskaber. Derudover vil vi gerne støtte
dem, der er dygtige til at arbejde med computere med at få en uddannelse, fordi der nu om dage og i
fremtiden er rigtigt mange penge i at udvikle apps, spil og programmer.
Topstyringen må slutte
Fra Atassuts side skal vi gøre alt for at begrænse topstyringen så meget som muligt. Der er nogle, der
siger, at vi bliver styret fra Danmark. Atassut mener, at der sker mest styring fra centralt hold, gennem
lovgivningen og fra Naalakkersuisuts side, hvor vi oplever styring via svære begrænsninger og tvang
gennem lovgivning fra vores egne folkevalgte. Vi har nu endda nået et punkt, hvor Naalakkersuisut kan
træffe beslutninger uden om Inatsisartut og Inatsisartuts udvalg. Det er en meget farlig udvikling, når
man tænker på vores demokrati og tredelingen af magten. Vi bevæger os tættere og tættere på
styreformen i lande med kommunistisk styre. Vi er nødt til at kræve vores individuelle frihed tilbage.
Gode muligheder for selvstændigt erhvervsdrivende
Vi puster til enhver tid til entreprenøråndens flammer. Atassut vil arbejde for at der oprettes en afdeling
af Greenland Business i samtlige kommuner, hvor der er hjælp at hente fra nært hold for de folk, som
har en drøm om at starte deres egen virksomhed. Den aspirerende entreprenør kan holde sig tilbage,
eller komme i gang og gå i stå, fordi vedkommende ikke ved hvordan man indberetter skat, eller holder
ordentlig bogføring.

