Nuuk, 31.3.2020
Kære Inatsisartutmedlemmer
Vi håber i er ved godt helbred i denne for Grønland og verden foruroligende
coronapandemi.
Vi mener de grønlandske myndigheder agerer yderst professionelt i denne svære situation
og vil gerne rose Epidemikommissionen, Landslægeembedet og Naalakkersuisut for
håndteringen af pandemien og smittefaren i Grønland
Rådet for Menneskerettigheder arbejder på baggrund af Inatsisartutlov nr. 20 af 27.
november 2018 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder og har blandt andet til opgave
at yde rådgivning til Inatsisartut, Naalakkersuisut, samt andre offentlige myndigheder og
private aktører om menneskerettigheder.
I forbindelse med hastelovgivningen og behandlingen af Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om
ændring af landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme er vi
blevet spurgt af pressen om, hvad vi mener om lovforslaget.
Lovforslaget har ikke været tilsendt os i høring.
Vi har nogle generelle betragtninger vi har ytret gennem pressen og som vi også gerne vil
meddele jer direkte.
Udgangspunktet, som er beskyttelse af borgeres sundhed og ret til livet, er vi fuldt ud
forstående for.
I en situation som denne ser vi det som rådets opgave, at minde om, at netop en række af
de foreslåede stramninger indskrænker rettigheder, som borgere normalt har, og som aldrig
under almindelige omstændigheder bør indskrænkes. Det gælder for eksempel retten til fri
bevægelighed og retten til at forsamlet.
Vi bider mærke i, at det er vidtgående hjemmel der bedes om gennem lovgivningen og vi vil
derfor principielt i forhold til menneskerettigheder opfordre til, at der kun indføres
indskrænkelser af borgeres rettigheder på baggrund af sundhedsfaglig vurdering.

Samtidig vil vi opfordre til, at det i lovgivningen står meget klart, hvad der gives hjemmel til.
Hverken befolkning eller myndighederne såsom politiet må være i tvivl om, hvordan loven
kan tolkes.
Endelige er det vores klare opfordring, at den disse stramninger straks ophæves, når det er
sundhedsfagligt forsvarligt, og at man altså ikke venter til et senere tidspunkt end dette.
Specifikt i forhold til lovforslagets § 6, stk. 2 er det vores klare opfattelse af
lovforslagsteksten, at denne giver hjemmel til indtrængen i boliger uden retskendelse.
Boligens ukrænkelighed er en grundlovssikret ret, se § 72 i Grundloven. Derfor er vi
uforstående over for, at netop denne bestemmelse ikke fremgår af listen af hovedpunkter i
de almindelige bemærkninger til lovforslaget.
Vi opfordrer til særlig varsomhed i forhold til dennnbestemmelse og til, at det gøre
gennemskueligt for alle i samfundet, hvad de forskellige bestemmelser kan indebære, også
ved senere vedtagelser af bekendtgørelser.
Med venlig hilsen
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