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Tillie Martinussen, 36 år
Jeg er født og opvokset i Nuuk. Jeg har ingen børn –
men er værge for min lillebror som er autist og bor i
Danmark. Jeg har boet en del år i Danmark også, og
det er jeg taknemlig for.
Det er jeg fordi Danmark havde et godt socialsystem
da jeg blev anbragt på børnehjem og senere i plejefamilie. Jeg er overbevist om, at den hjælp man kunne
få, har gjort en kæmpe forskel for mig og mit liv. Derfor vil jeg kæmpe kompromisløst for ordentlig hjælp
til børn og unge i Kommuneqarfik Sermersooq. Flere
tusinde socialsager der involverer børn her i kommunen? De skal have hjælp, Nu!

Alle borgere er velkomne
Min drøm er, at racisme og mobning stopper –
her i kommunen, og i landet. At vi lever side om
side med hinanden og hjælper hinanden.
Vi er kun 22.000 sjæle her i Kommuneqarfik
Sermersooq.
Lad os da stå sammen!
Her eksisterer dansk, engelsk, vestgrønlandsk
og østgrønlandsk side om side med hinanden.
Vore børn skal lære grønlandsk godt, så de kan
lære engelsk og dansk. På denne måde lægger vi
sprogdebatten ned, som bare splitter, ødelægger, skaber racisme og er forældet. Vore elever
skal have frit valg på alle uddannelseshylder, det
får de ved at de kan alle 3 sprog, og at vore
folkeskoler bliver bedre.
Alle nationaliteter er velkomne her i kommunen,
det vil jeg være med til at sikre.

www.demokraatit.gl

Ansvarlig økonomi
Det offentlige er alt for stort – vi skal prøve at
omlægge så lokale firmaer og erhverv kan blomstre, og vi samtidig får skabt know-how vi kan
leve af i fremtiden. Omlægning til private hvor
det kan lade sig gøre.
Jeg så gerne at vi sænker skatten i kommunen
og på landsplan, så du får mere ud af din løn, og
f.eks. kan købe egen bolig. Vi skal i øvrigt også
have gjort op med bolighajer, og sikre boliger til
alle.

Iværksættere og kunst
Iværksættere skal støttes langt bedre, og det
offentlige skal også turde indgå kontrakter om
services med egne iværksættere. Det skaber nye
erhverv, viden forankret lokalt, vækst og bedre byer.
Også kunstneriske iværksættere skal kunne
modtage støtte. Vi har et meget rigt kulturliv
her i kommunen; satirikere, musikere, sangere,
billedkunstnere, filmmagere og alle de mange andre
kunstnere, skal vi også passe på. De tiltrækker
verdensborgere, de skaber refleksion, rum, og
de bidrager til at Grønland bliver inkluderende,
spændende og international.

Én-dørs princip og service
Du skal kun henvende dig ét sted i kommunen; på
telefon eller online. Så ringer eller emailer den
rigtige afdeling tilbage til dig – inden for en dag
og hjælper dig. Lyder det godt? Det skal være et
princip i Kommuneqarfik Sermersooq. Uanset
om du ringer om areal-tildeling, krise i din familie eller en blanket du skal have fundet på internettet. Digitalisering og en godt fungerende
modtagelse betyder at du ikke skal spilde din
tid på kommunen, og at medarbejdere ikke skal
stille om 6 gange. Banker og IT-supportere kan
finde ud af det, så kan kommunen også.
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