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Indledning 

Råstofudvinding, sjældne jordarter, mega-industri, nye sejlruter og miljømæssige udfordringer. 

Sammenlagt har udviklingen i Arktis været flittigt iscenesat i både nationale og internationale 

sammenhænge. Inuit Ataqatigiit (IA) Folketingimi ønskede med konferencen ”Råstoffer i Arktis: de 

udenrigspolitiske udfordringer”, at sætte fokus på netop denne udvikling – og i særdeleshed på, 

hvilke udenrigspolitiske muligheder og udfordringer udviklingen skaber for de arktiske stater og 

for Rigsfællesskabet. 

Den 21. juni 2009 indførte Grønland Selvstyre. Selvstyreordningen gav Grønland mulighed for 

at hjemtage flere sagsområder, bl.a. hjemtog Grønlands Selvstyre råstofområdet i 2010. Det er 

under selvstyreordningen dog imidlertid ikke muligt, at hjemtage alle sagsområder. For eksempel 

kan udenrigs-, forsvars- og sikkerhedsområdet ikke hjemtages, hvorfor disse områder fortsat ligger 

under dansk suverænitet. Råstofaktiviteter i Arktis får uden tvivl stor betydning for både udenrigs-, 

forsvars- og sikkerhedspolitikken. Råstofpolitik og udenrigspolitik kan ikke adskilles fra hinanden, 

hvorfor IA Folketingimi har fundet det vigtigt at sætte fokus på netop denne problemstilling.  

Loven om Grønlands Selvstyre bygger på ”et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig 

respekt i partnerskabet mellem Danmark og Grønland”. I Selvstyrelovens udenrigspolitiske kapitel 

ses det også, at der skal være et samarbejde og en koordinering mellem den danske regering og 

Naalakkersuisut omkring de mellemfolkelige anliggender de to rigsdele imellem. Dette samarbejde 

sikres ligeledes igennem Igaliku- og Itilleq-aftalerne.   

På baggrund af ovenstående ønskede IA Folketingimi at samle danske og grønlandske 

politikere, relevante Folketings- og Inatsisartut-udvalg samt eksperter på området for at debattere 

samspillet mellem råstoffer, udenrigspolitik, samt forsvar og sikkerhed i Arktis. 

Oplægsholdere 

For at klargøre problemstillingerne blev forskellige eksperter og politikere inviteret til at 

deltage. Dette afsnit giver et resumé af hver talers oplæg. 

Konferencens første taler var Minik Rosing, professor i geologi, Geologisk Museum. Minik 

Rosing indledte konferencen ved at give en historisk gennemgang af råstofferne i Grønland. Og 

herefter startede konferencen. 
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Jørgen Hammeken-Holm 

Som repræsentant for Råstofdirektoratet holdt kontorchef Jørgen Hammeken-Holm næste tale 

med oplægget ”Råstofaktiviteter i Grønland: dilemmaer og udfordringer”. Råstofdirektoratet er 

den instans i Selvstyret, der administrerer råstofloven, og sikrer at alle de aktiviteter der sker i 

forbindelse med råstofeftersøgning sker inden for rammerne af råstofloven. 

Jørgen Hammeken-Holm gav også en oversigt over nuværende forekomster af råstoffer samt 

nuværende og snart-kommende projekter. Alle sammen projekter, der kan og vil give hundredvis 

af nye arbejdspladser. Problemet lige nu er dog, ifølge Råstofdirektoratet, at projekterne nu og i 

fremtiden kun er sæsonbetonet, hvilket betyder, at det ikke giver faste arbejdspladser hele året 

rundt. 

Karen Hanghøj 

Statsgeolog Karen Hanghøj fra GEUS holdt oplægget ”Råstoffernes kritikalitet og dynamik – 

Arktiske udfordringer”. Ifølge Karen Hanghøj er der mange faktorer, der spiller ind når man skal 

vurdere kritikaliteten af et bestemt mineral. Bl.a. tilgængeligheden af mineralet samt 

efterspørgslen på mineralet. Selvom der findes store forekomster af et mineral kan det stadig have 

en høj kritikalitet, så længe efterspørgslen er høj og tilgængeligheden af mineralerne udvindes 

med kontrol. Kontrollen sikrer altså at efterspørgslen forbliver høj.  Derved er kritiske mineraler 

kun kritiske så længe udviklingen går den vej. 

Anders Mosbech 

Fra Aarhus Universitet (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser) holdt Seniorforsker Anders 

Mosbech inviteret oplæg om ”Den miljømæssige udfordring og det arktiske samarbejde”. Anders 

Mosbech påpegede, at der på miljøområdet ligger en stor udenrigspolitisk udfordring grundet de 

nuværende og kommende miljømæssige udfordringer. Han nævnte, at en større industrialisering 

gav en større international interesse, og at klimaforandringerne slår hurtigere igennem i Arktis end 

nogle andre steder på jorden. Disse ovenstående udfordringer var ifølge Anders Mosbech en stor 

udenrigspolitisk udfordring, da disse miljømæssige aspekter kræver et stort internationalt 

samarbejde. Uanset om der er tale om oliespild, luftforurening, seismik eller klimaforandringer, så 

påvirker dette økosystemet på tværs af landegrænser.  

Som konklusion påpegede Anders Mosbech fire områder, der skulle særligt fokus på:  1) 

Forskning i problemerne, 2) Fælles retningslinjer og normer, der ville være en fordel for både 



 
 

5 
 

industrier og myndigheder, 3) Behov for fælles olieberedskab, og endeligt 4) Behov for bedre 

kommunikation og økosystemsforvaltning (rådgivning etc.). 

Niels Andersen 

Fra Polar DTU præsenterede Vicedirektør Niels Andersen oplægget ”Rummet som fundament 

for infrastruktur i Arktis”. DTU har i en lang årrække haft mange aktiviteter i Arktis, og man har 

derfor etableret Polar DTU.  Polar DTU er endvidere et strategisk valg for at udbrede en større 

international viden om Arktis. 

Niels Andersen fandt det vigtigt, at en bæredygtig udvikling af Arktis krævede en veludviklet 

ruminfrastruktur. Hvis en større industri skal kunne lade sig gøre i polare egne, kræver det også, at 

industrien har adgang til bredbånd. Dette skal sikres gennem flere satellitter, der kræser om de 

polare egne i lige så høj grad som i sydligere himmelstrøg. Dette vil give mange ekstra fordele som 

en bedre kontrol af havis samt vind og vejr. En udvikling af ruminfrastrukturen også kunne holde 

øje med aktiviteter og bevægelser i Arktis. Ifølge Niels Andersen, vil DTU være med til at sikre, at 

der bliver samarbejdet internationalt, og sørge for, at de arktiske egne sikres en udvikling indenfor 

rumteknologien. 

Andreas Uldum 

På vegne af Inatsisartut’s Erhvervsudvalg holdt Andreas Uldum (D) en tale via Skype. Som 

indledning blev det gjort klart, at Grønland er et land, der har fået meget opmærksomhed pga. 

både de levende og ikke-levende ressourcer samt den geostrategiske placering midt i Arktis og 

mellem konkurrerende nationer. Derfor er der potentielle modsætninger, hvad angår adgangen til 

de levende og ikke-levende ressourcer. Det er dog i Grønlands naturlige interesse, at udviklingen i 

det arktiske område foregår konstruktivt. 

Der er en bred politisk enighed om, at de ikke-levende ressourcer skal udvindes med tanke for at 

sikre fremtidige generationer. Dette skal dog gøres i respekt og hensyn til både naturen og 

befolkningen. 

Til trods for at Selvstyreloven og råstofloven stadig er nye, er der dog allerede nu behov for 

ændringer, der skal præcisere og tydeliggøre hvordan man definerer og gennemfører 

høringsprocessor ifm. ansøgninger. 

En stor udfordring Grønland står overfor, er arbejdsstyrken. Råstofindustrien skal i højest 

muligt omfang bruge lokal arbejdskraft, men dette kan dog bliver svært, da arbejdsstyrken har et 
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lavt uddannelsesniveau. Oveni er der et meget spredt bosætningsmønster. Derfor er det 

uundgåeligt, at der vil komme udenlandsk arbejdskraft for at kunne realisere f.eks. 

storskalaprojekter. Hertil skal det siges, at landets største parti, IA, har meldt ud, at man tager 

klart afstand fra social dumping. 

En yderligere problemstilling man står overfor, er at så store erhvervsprojekter vil kunne 

bremse erhvervs- og boligudviklingen i andre regioner. Derfor er det en balancegang, der skal 

findes, da Grønland ønsker de samme velfærdsgoder og levestandarder man har i resten af 

Norden. Og dette kræver nye indtægter. 

Claus Grube 

Udenrigsministeriets Departementschef Claus Grube holdt oplægget ”Arktis og den 

internationale udvikling”. Her gjorde Claus Grube det klart, at Arktis står højt på 

Udenrigsministeriets dagsorden. De muligheder og udfordringer, der er ved Arktis, skaber mange 

globale interessenter. Her er der tale om klimaforandringer, nye sejlruter, ændringer af 

havmiljøer, der påvirker fiskeriet for mange lande, heriblandt også ikke-arktiske lande, og også 

jagten på jordens naturressourcer. Grønlands geostrategiske placering og udvindingen af råstoffer 

bliver vigtig, da dette vil trække tråde ud i verdensøkonomien, og her holder specielt Kina, 

Mellemøsten og Afrika øje med hvad der sker indenfor olie og minedrift i Grønland, da dette vil 

påvirke deres økonomier. Disse stigende interesser betyder også, at flere lande søger om 

observatørstatus i Arktisk Råd, og holdningen fra den danske regering er, at dette er helt ok, så 

længe søgende lande holder sig indenfor diplomatiet. 

Danmark ønsker at udvikle Arktis. Derfor har regeringen udpeget en arktisk ambassadør, Klavs 

A. Holm. Derudover ønsker Danmark, at udviklingen af Arktis sker på en bæredygtig måde for både 

menneskene, kulturen og naturen. 

Ifølge Kongerigets arktiske strategi skal udviklingen af Arktis foregå i respekt for det sårbare 

miljø, og derfor er det også de højeste sikkerhedsstandarder, der kræves. En oliekatastrofe kan 

indtræffe og påvirke jagt- og fangstmulighederne, så den grønlandske levemåde kan ødelægges. 

Derudover, er der intet firma eller land i verden, der råder over de kapaciteter, der kræves for at 

rydde op efter en olieforurening. Dette kræver et vist ansvar for det danske forsvar, og en analyse 

af hvor meget forsvar der skal være i Arktis er derfor på vej. Dette betyder ikke en militarisering 

fra dansk side af Arktis, men i stedet et større fredeligt samarbejde med andre landes forsvar. 
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Departementschef Claus Grube afsluttede med at sige, at overtagelsen af råstofområdet til 

Selvstyret, vil blive fuldt ud respekteret af alle parter. Dog kan der være aspekter der berører 

udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og her vil den danske regering være på sidelinjen og rådgive, da det 

er regeringens ansvar at varetage kongerigets interesser. 

Nils Wang 

Ifølge Kontreadmiral Nils Wang er konferencens emne et meget vigtigt emne for kongeriget, og 

derfor er det også på tide, at der bliver konkretiseret hvilke problemer kongeriget kan løbe ind i. 

Kina har i mange år målrettet arbejdet hen mod et ”monopol” på markedet over sjældne jordarter 

imens EU har haft fokus et andet sted. EU’s fokus har i stedet været på Mellemøstens 

energiressourcer, og derfor har Kina haft fred til at opbygge deres ”monopol”. Dette har nu givet 

en bekymring hos EU og USA, og derfor er det naturligt, at der bliver kigget på andre steder på 

jorden med samme ressourcer, for at stå imod ”monopolet”. Også derfor helt naturligt, at flere og 

flere habitklædte herrer oftere og oftere besøger Grønland og at Grønland også selv bliver 

inviteret ud internationalt. En uundgåelig udfordring rigsfællesskabet dog står overfor er den 

kortsigtede økonomiske gevinst kontra de langsigtede strategiske interesser. Interesser der kun 

kan findes, hvis et land råder over strategiske ressourcer som Grønland gør. 

Selvstyret er blevet indført og en række sagsområder kan nu hjemtages, men det kan udenrigs-, 

sikkerheds-, og forsvarsområderne ikke. Dette betyder rent teknisk, at man kan adskille disse 

områder fra andre hjemtaget områder. Herunder råstofområdet. Men da råstoffer har betydning 

for de strategiske interesser bliver forvaltningen af disse en forankret del af udenrigspolitikken. 

Dette bliver der bl.a. henvist til i både den norske og russiske arktiske strategi, der tydeligt 

prioriterer de rigdomme, der er i Arktis. Altså råstoffer. En svaghed i rigsfællesskabets arktiske  

strategi er, at det er meget svært at finde en sikkerhedspolitisk strategi eller retningslinjer omkring 

de naturlige ressourcer, da den arktiske strategi om råstoffer kun omhandler områderne økonomi, 

beskæftigelse, miljø, borgerinddragelse og grønlandske værdier. Så spørgsmålet er hvordan 

rigsfællesskabet sikrer en overensstemmelse mellem de økonomiske og sikkerhedsmæssige 

interesser? 

Nils Wang finder ovenstående udfordring som et vigtigt emne at debattere, da der kommer 

store kræfter i spil omkring Arktis. Presset fra de globale ressourcer bliver for stort til, at man kan 

lade dem ligge uberørt hen samtidig med at nye sejlruter bliver til. Og da Grønland har meget få 



 
 

8 
 

menneskelige ressourcer, vil der komme pres fra andre store lande. Derfor er det vigtigt, at 

Grønland har en meget stærk allieret når det omhandler forsvars-, og sikkerhedspolitik, da det er 

urealistisk, at Grønland kan klare sig helt selv. Det har de gennem Danmark nu.  Grønland 

bestemmer dog selv om det skal forblive sådan i fremtiden. Oveni dette sikrer Ilulissat-erklæringen 

en lige sikkerhed mellem de arktiske nationer overfor omverden, og hvis Grønland vælger at stå på 

helt egne ben, kan dette destabilisere den sikkerhed Ilulissat-erklæringen sikrer.  

Nils Wang afsluttede sin tale med spørgsmålet: ”Er sammenhængskraften og gensidigheden i 

Rigsfællesskabet stærk nok til, at vi har et fælles blik på de muligheder og udfordringer der 

kommer i fremtiden?”. 

Karsten Jacob Møller 

Seniorforsker fra DIIS, Karsten Jacob Møller, valgte gennem sin store viden om Rusland, at se på 

Arktis fra et russisk perspektiv. Han kunne bl.a. fortælle om Ruslands arktiske strategi, der specielt 

fokuserer på tre områder; råstoffer, sejlads og militær. Råstofferne for Rusland betyder rigtig 

meget og her ser man Arktis som en ressourcebase, hvor man vurderer, at 20 % af Ruslands BNP 

kommer fra arktiske egne. Samtidig findes langt de fleste af Ruslands energireserver også her. 

Rusland ved dog, at for at få bedst muligt udnytte af ressourcerne bliver de nødt til at samarbejde 

med andre nationer, så man med bedst muligt teknologi kan udnytte råstofferne bedst. Derfor 

mente Karsten Jacob Møller også, at Rusland, sammen med Canada og Norge, ikke var 

interesseret i en oprustning af militæret, men derimod en udvikling af militæret, hvor et 

internationalt arktisk samarbejde var vigtigt. 

Peter Bay Kirkegaard 

Fra Dansk Industri (DI) gjorde chefkonsulent Peter bay Kirkegaard det klart, at set fra 

erhvervslivets perspektiv, er det underordnet hvor råstoffer og kritiske råstoffer kommer fra. 

Erhvervslivet ønsker blot at få den letteste og mest forudsigelige adgang til disse råstoffer. Dette 

kan sikres gennem sikre og frie handelsruter, som det kniber med nogle lande. En udfordring som 

EU’s erhvervsliv står overfor er, at Kina har lave eksportskatter. Så udover, at Kina har 97 % af 

udvindingen af sjældne jordarter, så har de tilmed også en lav eksportskat, hvilket lokker 

europæiske virksomheder deres virksomheder til Kina. Derudover er de svingende priser for 

sjældne jordarter med til at gøre det svært for virksomheder at bestemme sig for, om de vil 

udvinde sjældne jordarter samtidig med, at EU i forvejen har meget højere krav end f.eks. Kina. 
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Med øje på ovenstående udfordringer ønsker DI, gennem udenrigsministeriet, bedre 

frihandelsaftaler. Derudover ønsker DI, at EU har fokus på at udvikle minedrift i EU samtidig med, 

at der sker en bedre udnyttelse samt genanvendelse af sjældne jordarter. Dette vil løsne op for 

afhængigheden af Kina. 

Steffen Weber 

Steffen Weber finder det glædeligt, at konferencens tema bliver taget op, og at der bliver sat 

fokus på dette. Interessen for Grønland og Grønlands råstoffer er stigende. 

EU er i dag på mange måder en aktør i Arktis, da Danmark, Sverige og Finland både er arktiske 

stater og medlemmer af EU, og derfor ser Steffen Weber det vigtigt, at EU Arctic Forum skal virke 

som bindeled mellem Arktis og EU. EU påvirker, ifølge Weber, Arktis på miljøpolitik, handelsret, 

infrastrukturprojekter og mange andre projekter. Oveni dette er de tre førnævnte lande 

medlemmer af Arktisk Råd samt flere lande der har observatørstatus. 

Fra 2009 til 2011 er der blevet arbejdet på en rapport om hvorledes Arktis påvirker EU’s politik. 

Denne rapport beskriver samtidig hvordan EU’s syn er på Arktis. Grunden til at det er vigtigt for EU 

at have klargjort dette er nemlig, at Arktis og EU påvirker hinanden. Klimaforandringer mærkes 

bl.a. begge steder.  

EU Arctic Forum vil fremover være med til at sikre EU’s rolle som rådgiver for Arktis i nogle 

sammenhænge, og EU Arctic Forum har også sendt krav om, at EU-kommissionen arbejder videre 

med Arktis. 

Paneldebatterne 

Første paneldebat 

I konferencens første paneldebat udgjorde oplægsholderne fra 1. session panelet sammen med 

tre Folketingsmedlemmer; Finn Sørensen fra Enhedslisten, Bertel Haarder fra Venstre og Doris 

Jakobsen fra Siumut. Disse tre politikere indledte konferencen med hver deres indlæg til debatten. 

De store emner i denne paneldebat var politikken omkring nultolerance vedrørende uran samt 

lønnen til importeret arbejdskraft. 

Finn Sørensens hovedtema var hvilke konsekvenser råstofferne kunne have for mennesket, for 

her venter der i fremtiden en stor udfordring. F.eks. vil et kommende aluminiumssmelteværk 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/studiesdownload.html?languageDocument=FI&file=33381
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kræve 2-3000 udenlandsk arbejdskraft. I hvert fald i anlægsfasen og måske også i driftsfasen. 

Dette kan have kulturelle og sundhedsmæssige konsekvenser samt en begyndelse på prostitution. 

Derudover må Grønland huske, at selvom Grønland har overtaget råstofområdet, så skal 

spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft godkendes i Danmark. I lyset af at Grønland skal og bør 

udvinde råstoffer for at opnå målet om en fremtidig selvstændighed, hvad vil Grønland så stille op 

med ovenstående mulige konsekvenser? Til sidst pointerede Finn Sørensen, at Enhedslisten ikke 

går ind for social dumping. 

Doris Jakobsen pointerede Siumuts holdning til, hvorledes råstofpolitikken skal forvaltes. 

Siumut vil gerne i fremtiden have en selvbærende økonomi, og dette er der, ifølge Siumut, gode 

muligheder for. Lige nu er der kun en mine i drift, og dette skal udvides til 5 miner. Bl.a. skal 

jernminen ved Isua i drift hurtigst muligt, da verdenspriserne er højest nu. Derudover skal der også 

en udvinding i gang ved Kvanefjeldet, men det er ikke muligt ifølge Siumut pga. koalitionens politik 

mht. nultolerance. Mange fjelde med sjældne jordarter indeholder uran, og Siumut mener derfor, 

at hvis Grønland skal have en selvbærende økonomi, så skal nultolerancepolitikken ændres. 

Som den sidste politiker, der skulle indlede paneldebatten sagde Bertel Haarder, at de emner 

der er blevet snakket om (isen der smelter, vigtigheden af råstofferne, fælles overvågning), er det 

vigtigste Danmark og Rigsfællesskabet rent udenrigspolitisk skal holde fokus på. På højde med 

datidens afslutning af den kolde krig og Berlinmurens fald. Efter krigen, hvis man stod i den 

situation man står i nu, havde man måske endda etableret et statsforbund1 i norden, men det var 

ikke muligt dengang. Det er det til gengæld nu. Og det bør, ifølge Bertel Haarder, have 

konsekvenser for det nordiske samarbejde. I november 2011 sagde den svenske udenrigsminister 

Carl Bildt, at Sverige var interesseret i et forsvarssamarbejde, der omhandlede alt inden for 

forsvar. Derudover har den forhenværende norske udenrigsminister Thorvald Stoltenberg 

tilkendegivet overfor Bertel Haarder, at hvis man skulle starte et nordisk samarbejde skulle man 

starte med udenrigs- og forsvarspolitik, da landene i norden står over for mange af de samme 

problemer og udfordringer. I netop de fælles udfordringer der er, finder Bertel Haarder det vigtigt, 

at Grønland ikke kommer til at stå på egne ben, da Grønland ikke selv har den nødvendige 

ekspertise på de udfordringer der foreligger. Derfor anbefaler han, at båndet mellem Danmark og 

Grønland aldrig bliver kappet. 

                                                      
1 Et statsforbund er kendetegnet ved et udenrigs-, og sikkerhedspolitisk samarbejde 
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Debat om nultolerancepolitik 

Efter politikernes åbningstale blev der stillet spørgsmål fra salen og debatten var i gang mellem 

alle deltagere, hvor specielt nultolerancepolitikken vedr. uran blev debatteret. Her mente den 

arktiske ambassadør, Klavs A. Holm, at da råstofområdet er blevet hjemtaget af Grønland, så er 

det ikke så vigtigt hvad den danske holdning er. Finn Sørensen supplerede med, at han blot 

håbede, at IA’s holdning omkring nultolerance bliver stående. Bertel Haarder lagde mærke til, at 

der var politiske uenigheder blandt de grønlandske partier, hvilket bare viste, at dette emne var et 

grønlandsk anliggende. Uenigheden var også til at spore hos Doris Jakobsen, der mente, at 

nultolerancen burde ændres. En ændring af nultolerancepolitikken vil, ifølge Doris Jakobsen, ikke 

betyde en udvinding af uran, men blot en mulighed for at udvinde de sjældne jordarter. Den uran 

der måtte blive udvundet i forbindelse med udvindingen af de sjældne jordarter kunne blot blive 

begravet 2 meter under jorden uden, at det ville have miljømæssige konsekvenser. Endvidere 

sagde Doris Jakobsen, at befolkningen ønsker, at Grønlands ressourcer bliver brugt i stedet for, at 

Grønland skal forblive et internationalt museum. Siumut havde derudover fremstillet et forslag om 

royalty som befolkningen, ifølge Doris Jakobsen, ønskede det. Dette var blevet nedstemt. 

Siumuts forslag om ændringen af nultolerance var ifølge Andreas Uldum ikke en god idé. Til 

gengæld var Demokraterne mere åbne overfor en udvinding af sjældne jordarter, hvor der også er 

uran. Dette må dog aldrig have konsekvenser for miljøet. 

Karen Hanghøj pointerede, at ordet nultolerance er misvisende, for der findes uran i stort set 

næsten alt. Ofte forekommer dette bare i meget små mængder, da der findes spor af stoffer i alle 

mulige ting. Og specielt i forbindelse med sjældne jordarter, da sjældne jordarter og uran 

geokemisk tiltrækker hinanden. Det forekommer dog ikke altid. Der findes, ifølge Karen Hanghøj, 

forekomster i Grønland, der ikke er radioaktive. 

Importeret arbejdskraft 

Fra et rent økonomisk synspunkt sagde Jørgen Hammeken-Holm, at hvis man kunne få 

omkostningerne ned på lønninger, så ville fremtidige projekter kunne gøres mere rentable. F.eks. 

vil en lønning til 2000 betyde en væsentlig del af investeringen. Så aflønning har, for selskaber, en 

betydning. 

Finn Sørensen gjorde det klart, at Enhedslisten går ind for Grønlands ret til selvbestemmelse, 

dog kan der være ting der overlapper, f.eks. import af udenlandsk arbejdskraft. Dette kan være et 
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problem der kan havne i Danmark, da importeret arbejdskraft skal passe til de vilkår, der er 

gældende i Danmark. Han siger endvidere, at Enhedslisten har tillid til, at man i Grønland finder en 

god løsning og hæfter sig ved den udmelding, der er kommet fra IA omkring social dumping. 

Enhedslisten er blevet enige med regeringen om at arbejde imod social dumping, og vil derfor 

også holde øje, og ikke vende det blinde øje til, hvis social dumping skulle finde sted i Grønland. 

Doris Jakobsen supplerede med, at man fra Siumut er stærke modstandere af et lavere lønsystem, 

da alle er lige uanset hvor man kommer fra. 

Afslutningspaneldebat 

Ligesom i første paneldebat bestod panelet i afslutningspanelet af oplægsholderne og af 3 

politikere. Politikerne i afslutningspanelet var Sara Olsvig fra Inuit Ataqatigiit, Jeppe Kofod fra 

Socialdemokraterne og Per Stig Møller fra Det Konservative Folkeparti. En af debattens store 

emner var forholdet mellem Grønland og Danmark, og hvorledes dette forhold sikrede Grønland 

rent forsvars- og sikkerhedsmæssigt. Ligesom i første debat indledte politikerne debatten. 

Sara Olsvig indledte debatten med at sige, at det var vigtigt, at man tog udgangspunkt i 

Selvstyreloven, der bygger på et ligeværdigt partnerskab mellem Danmark og Grønland. Også når 

det gælder udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik. Dertil sagde Sara Olsvig, at Grønland allerede 

nu de facto fører udenrigspolitik gennem råstofområdet. 

Jeppe Kofod, der også er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, var glad for, at der til 

konferencen blev sat fokus på udenrigs- og sikkerhedsdebatten. Jeppe Kofod gjorde det klart, at 

det fremkommer i regeringsgrundlaget, at Arktis er højt prioriteret, og det skal sikres, at arbejdet 

om Arktis skal foregå med resten af Norden og i tæt dialog med Færøerne og Grønland. Specielt 

nye udfordringer som råstoffer og nye sejlruter kan, ifølge Jeppe Kofod, kun løses i meget tæt 

samarbejde. Specielt i Rigsfællesskabet, men også med andre allierede. Overordnet sagde Jeppe 

Kofod, at Grønland skal blive mere selvbærende, og derfor er det også op til Grønland selv at 

diskutere hvordan arbejdskraft og råstoffer skal forvaltes. Men så længe det har strategisk 

betydning skal Danmark indblandes, da det er et fælles anliggende. 

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller advarede Grønland om at klippe båndet til Danmark i 

fremtiden. En fremtid hvor klimaændringer og naturressourcer bliver vigtige faktorer og hertil 

bliver de to erklæringer, Ilulissat-erklæringen og Itelleq-erklæringen, vigtige. Ilulissat-erklæringen, 

der blev underskrevet af medlemmerne af de fem kyststater (Arctic Five), sikrer freden i Arktis, og 
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sikrer at de implicerede lande følger spillereglerne og lever op til ansvaret indenfor Search & 

Rescue, miljøet og samfundet. Itilleq-erklæringen sikrer en ligeværdighed og en ligeinddragelse 

omkring udenrigspolitik, der vedrører Grønland. Dette betyder så også, at Danmark også er 

ligeværdige og bliver inddraget, hvis der f.eks. er råstoffer, der kan betyde noget for sikkerheden. 

Og dette skal respekteres både fra dansk og grønlandsk side. Med disse to erklæringer har 

Grønland sikret sig freden, og derfor advarede Per Stig Møller også om, at når Grønland bliver 

meget rige, så kan et farvel til Danmark blive et problem for Grønland, for der er store magter 

derude, der ikke blot kan lade Grønland ligge, når Grønland har så stor strategisk betydning. Både 

mht. råstoffer og nye sejlruter. USA ville f.eks. føle sig utrygge, hvis Kina indirekte får meget magt i 

Grønland. Derfor er Grønland, ifølge Per Stig Møller, bedst sikret forsvars- og sikkerhedsmæssigt 

ved at blive i Rigsfællesskabet. En løsrivelse fra Danmark vil også kunne destabilisere området, da 

brikkerne ville blive rykket rundt. Og til trods for et grønlandsk ønske om øget selvstændighed, så 

er det bedste at forblive i Rigsfællesskabet, da Grønland gennem Danmark er sikret hos NATO og 

EU. 

Debatten 

Nils Wang erklærede sin enighed med Per Stig Møller om hvordan båndet mellem Grønland og 

Danmark var det sikreste for Grønland, og at rigsfællesskabskonstruktionen i fremtiden bør 

værnes, da rigsfællesskabet ville stå stærkest med de nye tider der kommer. Allerede nu 

samarbejder Danmark og Canada om flere ting på det sikkerhedsmæssige område. Per Stig Møller 

udbyggede dette med et godt samarbejde med Canada om videnskabelige ting mm. Og hvis 

Rusland en dag skulle angribe Grønland, så ville NATO være klar med det samme til at forsvare 

Grønland. Dette ville f.eks. ikke være tilfældet, hvis Grønland stod alene. 

Derudover sagde Per Stig Møller, at ingen lande skal være blacklisted, når det gælder interesse 

for Grønlands ressourcer. Heller ikke Kina. Dog skal Danmark inddrages, hvis der er sager, der 

ryger op på rigsfællesskabsniveau som, ifølge ham, en udvinding af f.eks. uran ville gøre. 

Derudover bør Danmark også inddrages, hvis Grønlands ressourcer vil have stor effekt på vestens 

økonomi. Igen gjorde han det klart, at hvis der er ligeværdighed den ene vej gælder 

ligeværdigheden også den anden vej.  

Sara Olsvig var enig med Per Stig Møller omkring ligeværdigheden mht. udenrigspolitikken. 

Samspillet mellem Grønland og Danmark kan dog blive en udfordring pga. størrelsesforskellen på 
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administrationerne i hhv. Grønland og Danmark. Fremtiden projekter er uundgåelige, hvilket stiller 

store krav overfor Danmark og Grønland i form af respekt og forståelse for hinanden. Derfor er det 

også vigtigt ifølge Sara Olsvig, at hvis ligeværdigheden skal opfyldes bedst, så skal Danmark og 

Grønland være åbne overfor hinanden, når det gælder udfordringerne og de potentielle farer 

hertil.  

Konklusion 

Gennem de ikke-levende ressourcer vil Grønland møde udfordringer på mange måder, der 

involverer udenrigspolitik. Et oliespild eller anden miljøkatastrofe, der påvirker økosystemer på 

tværs af landegrænser, kræver et internationalt samarbejde. Et yderligere internationalt 

samarbejde der kræves er en veludviklet ruminfrastruktur for at udvikle erhvervslivet i en form så 

man kan håndtere alle de muligheder, der findes i form af råstoffer og nye sejlruter. 

Der er bred enighed om, at siden udenrigs-, sikkerheds- og forsvarsområdet ikke kan hjemtages 

af Selvstyret, så er der forhold f.eks. gennem råstoffer, hvor Rigsfællesskabets udenrigspolitiske 

interesser bliver berørt. Her skal der fra både dansk og grønlandsk side respekteres de erklæringer 

der sikrer en ligeværdighed og samarbejde mellem Danmark og Grønland. 

Den danske regering prioriterer Arktis højt, hvilket også kommer til udtryk i den arktiske 

strategi. Denne kan og bør dog også udvides, så denne også omhandler en overensstemmelse 

mellem de økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser. For andre lande og store magter vil stå 

på skud for at få en medbestemmelse over de grønlandske ressourcer. Og her var der flere fra 

panelet, der mente, at en øget selvbestemmelse skal respekteres, dog med det in mente, at en 

fuldstændig løsrivelse fra Danmark ville svække Grønlands sikkerhed. 

Arktis’ og Grønlands rigdomme går ikke ubemærket hen internationalt. Derfor skal Grønland og 

Danmark i fællesskab og åbenhed med respekt for diverse erklæringer tage i mod de udfordringer 

der uundgåeligt kommer. 

Web 

Hele konferencen kan høres på IA Folketingimi’s hjemmeside: www.iafolketingimi.dk. Der kan 

på hjemmesiden ligeledes findes en video med deltagere og tilhørere, der opsamler konferencen, 

samt oplæg og taler fra oplægsholderne. 

http://www.iafolketingimi.dk/

