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(1. behandling) 

 

Demokraterne synes, at hver eneste alkoholrelateret voldsepisode er forfærdelig. 

 

Og hvert eneste alkoholrelateret omsorgssvigt af et barn er forkastelig. 

 

Hvis v virkelig troede på, at denne lov og de tiltag, der her bliver foreslået ville hjælpe på problemer af den 

art, så ville vi med glæde støtte forslaget. 

 

Problemet er, at de eneste, der bliver ramt af de mange restriktioner i dette forslag er helt almindelige 

mennesker med et sundt forhold til alkohol samt de virksomheder der i dag tjener penge på alkoholsalg og 

alkoholannoncering. 

 

Til gengæld vil de kriminelle klappe i hænderne over forslaget, da markedet for ”sort” salg af alkohol uden 

tvivl vil få bedre vilkår. 

 

Forslaget til ny alkohollov er med andre ord en ommer, og det ville klæde Naalakkersuisut at trække 

forslaget og fremlægge et nyt, der fokuserer på personligt ansvar og personlig frihed. 

 

Nærværende forslag og retorikken omkring det tyder på, at vi her i landet har et stigende alkoholproblem. 

Men det har vi jo ikke. Tværtimod er mængden af alkohol, der er produceret eller indført til landet mere 

end halveret siden 1989. Det går bestemt den rigtige vej. 

 

Dermed ikke sagt, at vi ikke kan gøre det endnu bedre. Det kan vi sagtnes, men dette lovforslag er ikke den 

rigtige vej at gå. 

Det er ikke Demokraternes holdning. at problemer med alkohol kan løses med begrænsninger og forbud.  

Vi mener helt klart, at tingene skal gribes på en helt anden måde. Det er vores måde at drikke alkohol på 

der skal ændres på. Voksnes adfærd til at have selvkontrol omkring druk.  

Vi vil helst se en tidlig indsats for vore unge mennesker omkring, hvad alkohol er, hvad den kan gøre mod 

en, hvordan alkohol påvirker samfundet. Fokus på disse ting burde styrkes i skolerne og uddannelserne i 

vores land.  
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Det andet aspekt her er, at vi burde gøre meget mere ud af selvværdet i befolkningen. Mange 

alkoholproblemer bunder i lavt selvværd.  

Folk der har højere selvværd passer bedre på sig selv, og vil for det meste passe bedre på sine omgivelser. 

Højere selvværd vil derfor påvirke vores drikkemønster positivt. 

Vi vil derfor opfordre Naalakkersuisut til at rette fokus mod at skabe et samfund, der fordrer et højt 

selvværd i stedet for at tænke i, hvordan vi skaber et samfund med forbud og restriktioner. Og i det her 

tilfælde endda forbud og restriktioner som ikke vil hjælpe noget som helst. 

På Forårssamlingen stillede Demokraterne et forslag om at udvide åbningstiderne for salg af alkohol. Dette 

gjorde vi for, at børn og os andre i højere grad kunne slippe for at se på de lange alkoholkøer i butikkerne 

og for at skabe dårligere vilkår for den sorte handel med alkohol. Herudover synes vi, at det var et 

respektfuldt forslag, da et meget bredt flertal i Inatsisartut på et tidligere tidspunkt havde indgået et forlig 

om at forlænge åbningstiderne. Med dette forslag viser Naalakkersuisut desværre, at man ikke har respekt 

for den beslutning, der tidligere blev truffet. Med dette forslag vil Naalakkersuisut begrænse 

åbningstiderne. De eneste der får glæde af dette tiltag er de kriminelle på det sorte marked. Som vi 

tidligere har sagt; der er ikke en eneste alkoholiker, der bliver tørlagt af at møde en lukket butiksdør. 

 

Så er der forslaget om forbud mod markedsføring af alkohol. Undskyld mig; men det er helt gak-gak at 

indføre den slags forbud i en globaliseret verden. På internettet og på udenlandske tv-kanaler er der 

massevis af reklamer for alkohol, der kan påvirke vore unge mennesker. Det vil der stadig være, selvom vi 

indfører et forbud her i landet. Derfor vil et forbud udelukkende gå ud over indenlandske virksomheder, 

der i dag tjener penge på at annoncere for alkohol. Er det virkelig det vi ønsker? At straffe lokale 

virksomheder? Det er i hvert fald ikke, hvad Demokraterne ønsker. 

 

Det tredje helt store problem er, at man med dette forslag rent faktisk skader det lovlige erhvervs og 

tilgodeser det ulovlige erhverv. De restriktioner og forbud, der er lagt op til vil formentlig betyde, at salget 

af alkohol i højere grad end i dag, vil flytte fra det lovlige salg i butikker og på beværtninger, og ud på det 

kriminelle, sorte marked. 

 

Demokraterne er glade for, at Naalakkersuisut har fokus på, hvad vi kan gøre for at forbedre 

alkoholkulturen og drikkemønstret i vort land, og vi er glade for, at Naalakkersuisut har fokus på at vore 

børn skal vokse op i trygge hjem uden misbrug. Dette lovforslag hjælper dog ikke på nogen af delene, og 

det burde aldrig nogensinde være fremsat. 

 

Med disse bemærkninger indstiller vi forslaget til forkastelse. 


