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Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 59 (GRU alm. del) stillet efter ønske fra 
Aaja Chemnitz Larsen (IA): 
 
 

Spørgsmål nr. 59: 

 
I folketingsåret 2018-19, 1. samlig fremsatte Inuit Ataqatigiit i Folketinget Forslag til 
Folketingsbeslutning B 93 om at give en officiel undskyldning til de 22 grønlandske 
børn, der var en del af grønlandseksperimentet i 1951. Siden har statsministeren lovet 
at give en officiel undskyldning, og den seneste udmelding var, at der forud for en 
undskyldning skal udarbejdes en historisk udredning af børnenes forløb, som skulle stå 
klar senest den 1 juni 2020. Statsministeren bedes redegøre for status på denne udred-
ning. 

 
Svar: 

Jeg har tilkendegivet, at regeringen vil give en undskyldning til de 22 børn, der blev 
sendt til Danmark i 1951. Efter ønske fra Naalakkersuisut og i respekt for den aftale, 
der er indgået om en historisk udredning, afventer regeringen denne udredning, jf. svar 
på GRU spørgsmål nr. 28 (alm. del) den 7. august 2019. 

Den historiske udredning skal give et gennemarbejdet og oplyst grundlag om den hi-
storiske kontekst, om datidens udfordringer, dilemmaer og beslutninger og ikke mindst 
om børnenes livsforhold og de personlige konsekvenser. 
 
Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at forskerne er i gang med udredningen. Ar-
bejdet er imidlertid – som mange andre dele af samfundet – påvirket af COVID-19 kri-
sen, herunder nedlukning af arkiver og rejserestriktioner mellem Danmark og Grøn-
land. Det har derfor desværre været nødvendigt at forlænge afleveringsfristen for den 
historiske udredning foreløbigt til ca. medio november 2020. Afhængig af situationen 
ifm. yderligere genåbning af samfundet vil der blive taget stilling til behovet for even-
tuel yderligere forlængelse af afleveringsfristen. 
 
Jeg kan henholde mig til Social- og Indenrigsministeriets oplysninger. 
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Med venlig hilsen 
 
 
 

Mette Frederiksen 


