Nuuk, 3.4.2020
Kære Naalakkersuisut
Vi håber i er ved godt helbred i denne utrolige tid. Pandemien og dens påvirkning af vores
land er foruroligende for os alle.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at rose Epidemikommissionen, Landslægeembedet og
Naalakkersuisut for håndteringen og bekæmpelsen smittefaren i Grønland og for jeres
kommunikation til befolkningen.
I forbindelse med hastelovgivningen og behandlingen af Inatsisartut er vi fra Rådet for
Menneskerettigheder blevet bedt om at udtale os i pressen en række gange.
Vi vil henvise til vores brev til Inatsisartut af den 31.3.2020 og kort gentage følgende
budskaber.
Lovforslaget har ikke været tilsendt os i høring.
Nu er to bekendtgørelser som har baggrund i hastelovgivningen i høring sendt i høring hos
os. Vi vil sige klart, at høringsfristen er alt for kort.
De to bekendtgørelser er: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.2020 om forbud mod
større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse
med håndtering af alment farlige sygdomme for Grønland, undtaget er dog Nuuk, Kapisillit
og Qeqertarsuatsiaat i Kommuneqarfik Sermersooq
Og:
Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.2020 om forbud mod større forsamlinger og forbud
mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af alment
farlige sygdomme for Nuuk, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat i Kommuneqarfik Sermersooq
•

Vi finder det ufyldestgørende, at vi kun har modtaget de danske versioner af
bekendtgørelserne, da det er de grønlandske som vil være gældende.

•

Det er vores kraftige anbefaling, at alle regler og bestemmelser i en sådan situation
er fuldt ud gennemskuelige og forståelige for alle.

•

Det er vores kraftige anbefaling, at alle bestemmelser som indskrænker rettigheder
som borgere under normale omstændigheder har, ophæves ved første givne
mulighed som er sundhedsfaglig forsvarlig. Der er ikke angivet dato eller
solnedgangsklausul i bekendtgørelserne.

•

Boligens ukrænkelighed er en beskyttelse som findes i Grundlovens § 72 og vi syntes
det er klogt, at det i § 1 er gjort klart, at denne bestemmelse ikke inkluderer private
boliger. I bekendtgørelsernes § 4, stk. 2 kan vi dog ikke tydeligt se, om boliger er
indbefattet her. Dette bør gøres helt tydeligt.

•

Vi mener det bør tydeliggøres i loven, hvor mange mennesker der menes med
”forsamlinger”, hvis der skal være klar lovhjemmel til indførelsen af bestemmelsen
om højst 10 personer i den ene bekendtgørelse. Vi bider desuden mærke i, at der i
bekendtgørelsens overskrift står ”større forsamlinger”, mens der står ”forsamlinger”
i loven. Vi mener det bør gøres klart, hvad ”større forsamlinger” betyder.

•

I alle henseender er det vores klare anbefaling, at man baserer sig på
sundhedsfaglighed ved indførelsen af disse former for bestemmelser. Rent politiske
beslutninger om at indskrænke menneskerettigheder ville i et demokratisk samfund
som det grønlandske være uacceptable.

Udgangspunktet, som er beskyttelse af borgeres sundhed og ret til livet, er vi fuldt ud
forstående for, men vi vil ytre samme opfordring som vi også ytrede over for Inatsisartut,
nemlig at være varsom og grundig i arbejdet med disse bestemmelser. Det som besluttes og
konsekvenserne deraf skal være fuldt ud gennemskuelige for alle i samfundet.
Vi vedhæfter desuden Rådet for Menneskerettigheders og Institut for
Menneskerettigheders overblik over de rettigheder, der er særligt udfordret under
pandemien.

Med venlig hilsen

Sara Olsvig
Formand, Rådet for Menneskerettigheder

