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Forestil dig, at du leger sammen med dine venner og I er måske 3 
eller 4 stykker. Men så aftaler I nok også, hvordan I vil lege sam-
men. Hvis I spiller et computerspil, så må I spille det efter spillets 
regler. For eksempel i hvilken rækkefølge skal I spille og hvordan 
sikrer I at alle kan være med. Kort sagt: I må lave nogle regler.
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Sådan er det også i vores 
land. Her bor der cirka 
56.000 mennesker.  
For at alle disse menne-
sker kan leve sammen, 
må de holde sig til nogle 
regler. Sagt på en anden 
måde skal hele befolk-
ningen følge lovene og 
reglerne.
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Det er politikerne, som laver lovene. Men hvem gør hvad?  
Vi har Inatsisartut, og så har vi Naalakkersuisut. 

Det er Inatsisartut der laver lovene. Inatsisartut bestemmer, 
hvordan lovene skal se ud. Og efter Inatsisartut har stemt for et 
lovforslag, så bliver det Naalakkersuisuts opgave at sørge for, 
at denne lov bliver til virkelighed. Inatsisartut er den lovgivende 
magt. Naalakkersuisut er den udøvende magt.

Kort sagt: Inatsisartut beslutter og Naalakkersuisut sørger for,  
at beslutningerne bliver til virkelighed.
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Vores love bliver altså lavet i Inatsisartut, vores parlament. 
Det er her hvor landets politikere mødes, diskuterer og stemmer 
om de love, der skal gælde. Ligesom når du og dine venner mødes 
og aftaler, hvordan I vil lege sammen.
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Der sidder 31 politikere i Inatsisartut. 
De vælges af befolkningen, som stemmer ved valgene. 
Men man skal være mindst 18 år gammel for at kunne stemme. 
Børn og unge under 18 år må derfor ikke stemme.
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Politikerne behandler mange forskellige love. 
For eksempel: Skal der være gratis skolemad for alle?  
Hvor meget chokolade må vi tage med hjem, når vi har  
været på ferie i udlandet? Må man sælge øl og smøger  
til børn og unge?
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Disse diskussioner foregår i Inatsisartuts mødesal.
Når mødet skal starte og slutte, ringer formanden med en lille 
klokke. Formanden vælges af de 31 politikere og er den,  
der styrer mødet.
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Politikerne går op på en talerstol, når de skal sige noget. 
Bag talerstolen hænger der to fugle, og det  

grønlandske flag står i hjørnet ved siden af talerstolen.
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Det kan tage langt tid at snakke færdigt om en lov. 
Når alle har snakket så meget de kan, stemmer politikerne  
om loven skal gælde eller ej. 

Den måde at styre landet på kalder vi demokrati. 
Det betyder folkestyre. 

Det er altså folket i Grønland, som bestemmer over sig selv.
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Og når flertallet 
har bestemt, at 

en lov skal gælde, 
må vi alle opføre 

os som loven  
siger at vi skal. 

Og sådan er det 
også med dine 

venner: 

Hvis I har besluttet jer for at lege på en bestemt måde,  
er det vigtigt at alle er med på det.
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Nu kan du prøve en lille quiz!  
 

Forsøg at svare  
på følgende spørgsmål:

1. Hvem bestemmer, hvordan love skal se ud?
	 Naalakkersuisut
 Dronningen
 Inatsisartut

2. Hvor mødes vores politikere for at lave love?
 Inatsisartut
 Biblioteket
 Forsamlingshuset

 
3. Hvor mange politikere er der i Inatsisartut?

	 13

	 31

	 100

4. Må børn stemme til Inatsisartut?

	 Ja
 Nej
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5. Hvad bruger formanden for Inatsisartut når mødet i  
mødesalen skal starte?

	 Han fløjter

	 Han råber BEGYND

	 Han ringer på en klokke
 
6. Hvad hænger der bagved talerstolen?

	 To fugle

	 En hvalros

	 En udstoppet sæl
 
7. Hvilket flag står inde i Salen bagved talerstolen?

	 Det grønlandske flag

	 Det danske flag

	 Et flag med en sæl
 
8. Hvordan bestemmer politikerne om en lov skal gælde eller ej?

	 De stemmer om den

	 De trækker lod om det

	 Formanden bestemmer

9. Hvad betyder demokrati?

	 At landet styres af en konge

	 At landet styres af folket

	 At landet styres af politiet
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Svar til quizzen

1. Inatsisartut · 2. Inatsisartut · 3. 31 · 4. Nej   
5. Han ringer på en klokke · 6. To fugle · 7. Det grønlandske flag  
8. De stemmer om den · 9. At landet styres af folket


