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Formanden for Naalakkersuisut Kuupik Kleist 

7. ministermøde i Arktisk Råd  

12. maj 2011 

 

Tak fru formand, 

 

Ministre og repræsentanter, 

Faste deltagere, 

Mine damer og herrer, 

 

Det er i dag Grønlands tur til at være vært for ministerrådet i Arktisk Råd, 

det 7. i rækken af møder. Ved lidt af et tilfælde er det blevet mig, der står 

her i dag og har lejlighed til at byde jer alle hjerteligt velkommen - alle jer 

som er del af det internationale arktiske samfund og regeringer. Det er 

mig en stor ære at repræsentere det grønlandske folk ved denne lejlighed, 

og jeg kan forsikre jer om, at vi føler stor stolthed ved at være vært for det 

første ministermøde i Grønland - tikilluaritsi, velkommen.   

 

Lige siden Arktisk Råd kom til verden for 15 år siden, har Grønland 

støttet stærkt op om Rådet. Jeg har fra Rådets spæde start set hvordan 

Rådet har vokset sig større til i dag faktisk at være det allervigtigste 

internationale politiske beslutningstagende organ i denne del af verden. 

Det er en helt utrolig historie, og jeg er stolt over at være del af den.  



Som jeg ser det, ligger den største forskel mellem fortiden og nutiden i 

den enorme fremgang, vi har oplevet på forskellige niveauer af 

organisationen, især takket være det videnskabelige samfund. Der er 

ingen tvivl om, at Rådet har en lovende fremtid, og med dette for øje, vil 

jeg gerne takke alle jer, tjenestemænd såvel som forskere, som har gjort et 

enormt stykke arbejde med at forberede denne længe ventede begivenhed.  

 

Dette ministermøde finder sted lige midt i det grønlandske forår. Forårets 

budbringer i denne del af verden, snespurven, er tilbage igen – 

sommerens optimisme er nær. Dette gælder også for Arktisk Råd. Vi 

værdsætter Rådet meget højt, som et unikt forum til moderne og samlet 

beslutningstagning for regeringer, repræsentanter for oprindelige folk, 

såvel som regionale myndigheder. Det er kun i Arktisk Råd, at der findes 

en regional mekanisme, som tager oprindelige folk i betragtning i et større 

perspektiv og på en åben og ansvarsbevidst måde.  

 

Men det er også sådan, at Arktis er i fare. Jeg taler her om den hastigt 

stigende globale opvarmning. Jeg taler her om, at den traditionelle levevis 

er ved at forsvinde. Jeg taler her om de nuværende ændringer i 

geografien, demografien, økonomien, kulturen og især globaliseringen. 

Og jeg vil gerne understrege, at vi kræver retten til udvikling - en 

forankret ret i international lovgivning - og hvis vi ønsker, at Arktisk Råd 

skal give resultater, har regeringerne en ukrænkelig pligt til, ikke bare 

med ord, men også med handling, at respektere denne universelle ret til 

udvikling for beboere og oprindelige folk i Arktis.  

 

Mine damer og herrer, 

 



Jeg er overbevist om at alle tilstede her i dag ønsker at gøre en forskel i 

denne henseende. Hele verden ser med og hver eneste dag er der et 

voksende pres for handling. Men det ved vi sikkert alle sammen. Jeg 

mener, at vi må kigge fremad og arbejde på at forbedre vor 

samarbejdsform på en måde, der imødekommer de basale og langsigtede 

forhåbninger hos oprindelige folk i Arktis. Arktis handler om mere end 

klimaforandring. Arktis handler om mere end bæredygtig udvikling. Det 

handler om mere end planer for fremtiden. Det handler først og fremmest 

om mennesker, især beboerne i Arktis siden tidernes morgen. Jeg er 

sikker på, at jeg har jeres opbakning til at tage denne udfordring op. 

 

Til sidst vil jeg give min personlige kompliment til vores formand, den 

ærværdige Lene Espersen fra Danmark, for at stå i spidsen for den 

fremgang vi er så stolte af at være del af. Som altid, har det været en 

fornøjelse at udbygge det tætte forhold mellem vores to lande og hele 

tiden finde ud af hvordan vi kan få det hele til at gå op i en højere enhed. 

Tak for et inspirerende lederskab. 

 

Jeg håber, at dette ministermøde kan blive et stort skridt på vejen mod et 

stærkere samarbejde. 

 

Qujanaq - tak for opmærksomheden. 


