Bilag K-09

Den 29. oktober 2015 kl. 10.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde.
Kredsdommer var Johanne Banke Thorup.
Retten behandlede
sagl.nr. SER-NUU-KS 0751-2015

Anklagemyndigheden
mod
Tiltalte
Cpr.nr. […]
[…]
3900 Nuuk

Tiltalte forklarede på grønlandsk, at han arbejder i Nasiffik på tidspunktet. Han havde samleje
hende under arbejdet. Han havde arbejdet i Nasiffik i ca. ½ år og kender derfor forurettede og har
kendskab til arbejdets relaterede. X spørger til hvornår kommer du på arbejdet og er glad når han
kommer på arbejdet. Han forklarede, at X har sagt til ham, besøg mig, hvor hun krammer ham og
vil kysse ham og gør kur til ham. Tiltalte ville ellers ikke, men eftergiver sig, da X blev sur. Tiltalte
har spurgt X, hvad er der galt? og han fortalte hende at han arbejder for hende og forklarede videre
at han ved fejltagelse havde haft samleje med hende da han efter giver sig selv til hende. Han
forklarede, at X spørge ham: ”Vil du have samleje med mig”? og hun var rigtig glad for ham.
Tiltalte forklarede at, han var på arbejde den aften og X ville have samleje med ham hvorefter han
så spørge hende først om hun ville, hvor hun siger ja til det. Han forklarede at, hun tog selv tøj af
og det samme gør han. De havde samleje ved brug af kondom. Hun ville efterfølgende have ham
til at besøge sig, hvor hun også blev rigtig sur. Han forklarede at, de havde samleje 2 gange, så vidt
han husker.
Han forklarede at, han skulle på arbejde kl. 15.00 og mødte X tidligere og det var der han så hende
sidst der. Han vidste ikke hvad der skulle ske og nogen kalder ham fra Kommunen, hvor han blev
oplyst at han ikke skal komme på arbejdet kl. 15.00 da han havde samlejet med X og oplyst at han
var fyret.
Han forklarede at, han vidste godt og havde underskrevet at personalet ikke måtte have samleje
med de anbragte på institutionen.
Han forklarede, at han er opsat på at få sagen ud af verdenen.

Bilag K-09

Unnerluussaq kalaallisut nassuiaavoq, tamatuma nalaani Nasiffimmi sulisarluni. Sulinermi nalaani
taanna atoqatigisimallugu. Ukiup affaata missaani Nasiffimmi sulisimavoq taamaammallu
pinerlisaq ilisarisimallugu sulianullu tunngasut ilisimasaqarfigalugit. X aperisarpoq qaqugu
suliartussavit suliartoraangallu nuannaartarluni. Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq X oqarsimasoq
pulaaqqulluni, eqitaarlugu kunissorniarsaralugu qaninniarfigalugulu. Unnerluutigineqartoq
taamaaliorusussimanngikkaluarpoq, nakkaannarsimallunili X isumalulermat. Unnerluutigineqartup
X aperisimavaa sunersoq? Oqaluttuullugulu nammineq sullitaralugu nangillunilu nassuiaavoq
kukkusimalluni atoqatigigamiuk tunniutiinnarfigalugulu. Nassuiaavoq X aperisimasoq
”atoqatigerusuppinga”? Assullu X-p unnerluutigineqartoq nuannarisimavaa.
Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq unnuk taanna sulisimalluni, unnuk taanna X-p
atoqatiginiarmani, taava unnerluutigineqartup aperisimavaa X piumanersoq taannalu
angersimavoq. Nassuiaavoq X nammineerluni atisaajarsimasoq, taamatullu nammineq
atisaajarluni. Atoqatigiipput usuup pooqarlutik. Tamatuma kingorna X unnerluutigineqartumit
pulaarneqarusuttaraluarpoq, assullu isumalulertarluni. Nassuiaavoq eqqaamasani malillugit
marloriarlutik atoqatigiissimallutik.
Unnerluutigineqartoq oqaluttuarpoq ualikkut pingasunut suliartornissani sioqqullugu X
naapissimallugu, tassalu takunera kingulleq. Naluaa qanoq pisoqassanersoq kommuniminngaaniit
aggersartikkami oqarfigineqarlunilu pingasunut suliartussanngitsoq X atoqatigisimagamiuk
oqarfigineqarlunilu soraarsitaanerarluni.
Nassuiaavoq atsiornikuulluni sulisut najugaqarfimmi najugalinnik atoqateqaqqusaannginnerat
pillugu.
Nassuiaavoq suliap naammassineqapallannissaa kissaatigalugu.
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