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Nuuk, 6. december 2013 

 
 

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til 
Naalakkersuisut. 
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit) 

 
Spørgsmål: 

 
1. Kan Naalakkersuisut af- eller bekræfte, at grundlæggeren, tidligere eller nuværende 

ejere af Greenland Minerals and Energy Ltd. har forbindelser til organiseret 
kriminalitet i Australien og finansieret terrorvirksomhed i Somalia i forbindelse med 
et andet olie- og mineralprojekt? 
 

2. Hvis Naalakkersuisut ikke kan afkræfte, at eventuelle tidligere eller nuværende 
aktieejere af Greenland Minerals and Energy Ltd.-aktier (GMEL) har forbindelser til 
organiseret kriminalitet i Australien og finansieret terrorvirksomhed i Somalia i 
forbindelse med et andet mineral- og olieprojekt, vil Naalakkersuisut så foranstalte 
en nærmere undersøgelse af karakteren og omfanget af forbindelserne til denne 
kriminalitet og terrorvirksomhed? 
 

3. Såfremt Naalakkersuisut kan bekræfte, at eventuelle tidligere eller nuværende 
aktieejere af Greenland Minerals and Energy Ltd. (GMEL) har forbindelser til 
organiseret kriminalitet og har finansieret terrorvirksomhed i Somalia, anser 
Naalakkersuisut det så for et sikkerhedspolitisk problem for Grønland, at GMEL får 
licens til at udvinde uran i Kuannersuit-uranminen (Kvanefjeldet), der iflg. nogle 
vurderinger bliver den tredje største uranmine i verden? 
 

4. Hvis Naalakkersuisut anser det for et sikkerhedspolitisk problem for Grønland, at 
Greenland Minerals and Energy Ltd. (GMEL) får licens til at udvinde uran i 
Kuannersuit (Kvanefjeldet), hvad vil Naalakkersuisut så gøre? 

 
Begrundelse: 
 
Forskellige australske medier har gennem en årrække beskæftiget sig med Greenland 
Minerals and Energy Ltd. (GMEL) som har efterforskningslicens til Kuannersuit ved Narsaq. I 
de mange artikler beskrives blandt andet hvordan GMEL’s grundlægger, tidligere og 
sandsynligvis nuværende hovedaktionær gennem mange år har haft forbindelser til den 
australske organiserede kriminelle underverden, ejer aktieposter og selskaber over hele 
verden under mindst ni forskellige navne og ikke har nogen fast kontakt- eller 
forretningsadresse. Den australske presse har endvidere dokumenteret, hvordan han ved 
flere lejligheder har brugt en central figur i den italiensk-australske mafia som mægler i 
civilretlige stridsspørgsmål.  I halvfemserne skulle han angiveligt have undsluppet sigtelser 
for narkosmugling og hvidvaskning af penge. 
 
Der henvises endvidere til en kronik herom i Dagbladet Information bragt d. 28. november 
2013 (http://www.information.dk/480186) samt en dobbeltsproget kronik i Atuagagdliutit, 
AG nr. 49 bragt d. 4. december 2013. 


