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Iværksætterhus i
Nuuk

Randi Vestergaard
Evaldsen
32 år
Uddannelse: Serviceøkonom med speciale i
turisme og akademiuddannet i International
handel og markedsføring.
Bopæl: Bor i Nuuk sammen med min samlever
Bo og vores hund Nanu.
Sprog: Grønlandsk og dansk er mine hovedsprog,
og engelsk er mit 3. sprog

”Jeg vil arbejde for at etablere et decideret
iværksætterhus i Nuuk, hvor kreative sjæle
kan udvikle og forfine deres idéer”

www.demokraatit.gl

Selvstyret og kommunerne er alt for synlige
i alle kroge af vort samfund. Jeg vil arbejde
for, at disse offentlige mastodonter kommer i
baggrunden, og at vi i stedet får skabt rammerne
for langt mere aktivitet i den private sektor. Vi
skal være et innovativt og udviklende samfund,
som lader os inspirere af vore forfædre. De
kunne selv. De ville selv. De tog ansvar for sig
selv.
Vores ungdom skriger på forandring. Det kan
ikke passe, at de unge skal skræmmes ud af
landet, fordi vi ikke lytter og ikke giver dem
muligheder. Det vil jeg lave om på. I Nuuk skal
vi have et Iværksætterhus, som er målrettet
idérige, unge mennesker med nye og udviklende
tanker. Her skal kreativiteten blomstre,
og idéerne skal udvikle sig til egentlige
forretningskoncepter til glæde og gavn for hele
samfundet.

www.demokraatit.gl
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Sport og bevægelse
giver sundere
mennesker
Sport, idræt og bevægelse skal helt ud til det
enkelte menneske. Lærerne i skolerne skal
tænke bevægelse ind i skoledagen, så børnene
bliver mere aktive. Det vil give sundere børn og
indlæringen vil blive forbedret.
Det samme skal ske i daginstitutionerne.
Gennem sjove lege og aktiviteter skal de
mindste lære, at det er både sjovt og givende at
bevæge sig og dyrke idræt.
Alle borgere i kommunen skal have bedre
muligheder for at dyrke sport og motion i
ordentlige rammer. Vi skal bygge nye haller,
mini-haller og kunstgræsbaner. Og vi skal blive
bedre til at vedligeholde, de anlæg vi allerede
har.
På den måde får vi skabt sundere borgere med
mere livsglæde.

Børn og unge er
vores vigtigste
råstof
Vi skal sørge for de bedst mulige rammer til
vore børn og unge. Gode daginstitutioner, gode
skoler og gode muligheder for spændende
fritidsaktiviteter. Det vil give et godt børneliv
for det enkelte barn, og det kan være med til at
tiltrække ressourcestærke og velfungerende
familier til vores kommune.
Men vi skal også blive bedre til at tage os af de
omsorgssvigtede børn. Socialsager om børn skal
prioriteres endnu højere end i dag. Vi skal have
bedre uddannet fagpersonale som psykologer
og socialrådgivere. Og vi skal blive bedre til at
screene plejefamilier, så de omsorgssvigtede
får en ny og tryg start i deres nye miljø.

www.demokraatit.gl

”Sport, bevægelse og sundhed skal blive en
mere naturlig del af vores samfund. Vi skal
udvikle os gennem sport og idræt”

