Udkast til kort åbningstale, Eqaluit.
Jeg skal som formand for Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget i det grønlandske parlament takke mange
gange for invitationen til deltagelse i denne workshop. På vegne af udvalget deltager endvidere medlem af
Inatsisartut og forhenværende medlem af Naalakkersuisut, Ane Hansen, som har stor erfaring indenfor
fiskeripolitikken.
Jeg finder det fremsendte program meget spændende, og finder intentionen om at få beslutningstagerne i
Nunavut og Grønland til at indlede en dialog om, hvordan området bedst forvaltes for fremtiden, som en
god ting.
Jeg ser frem til de forskellige præsentationer, der er annonceret. For Udvalget er det ganske naturligt at
udvise interesse for det der vil blive fremlagt vedrørende klima- og ismodellernes påvirkning af de mange
fangstdyr. Tab af havis, som det er beskrevet, vil fundamentalt ændre betingelserne for de lokalsamfunds
muligheder for at leve af fiskeri og fangst. Fiskeindustrien er Grønlands vigtigste erhverv, og desuden udgør
subsistensfiskeri og-fangst et centralt element i dagligdagen. Vi er de første til at mærke konsekvenserne af
klimaforandringerne og den globale opvarmning. Vi har allerede i flere år har levet under de omskiftende
og ustabile isforhold.
Samtidig befinder vi os som lokalsamfund i en situation, hvor vi meget lidt kan påvirke klimaforandringerne.
Isen udgør et fast element i vores nærmiljø, og vi har altid tilpasset os isens adfærd. Af sociale og kulturelle
årsager har vi faste bosteder, og isen er blot et af elementerne i vores livsvilkår. Det giver udfordringer i sig
selv at tilpasse livet til de fiskeri- og fangstmuligheder årstiderne tilbyder, med eller uden is. Jeg må dog
sige at ismodellerne fremviser så ekstreme ændringer, at det må tages særdeles alvorligt.
Et andet forhold der vil kunne udfordre vores tilpasningsevne er de økonomiske interesser omverdenen
udviser for området. Sammenlignet med vore nærmeste naboer, de store industrinationer, udgør vi en
ganske lille befolkning i Grønland. Op gennem tiden har vi erfaret at kommercielle interesser altid har
overskygget hensynet til naturen og økosystemerne. Vi må derfor sikre, at beslutninger truffet uden for
Arktis ikke får negativ betydning for os i Arktis. Vores vision er en fortsat bæredygtig udvikling af fiskeri og
fangst, tilpasset de stadig vekslende klimaforandringer, og muligheden for at opretholde en traditionel
levevis.
Endelig skal gentage min tak for at Inatsisartuts Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg kunne deltage, og at
jeg måtte fremføre dette indlæg.

Tak.

