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Solidaritet omkring bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer
Inuit fra Alaska, Canada, Grønland og Tjukotka I Rusland har netop afsluttet et tredages møde i
Ottawa, hvor kulturel bæredygtighed, fødevaresikkerhed, fredning og brug blev diskuteret.
Ved mødet forpligtede man hinanden til at samarbejde om - og fremme Inuits kulturelle rettigheder,
herunder retten til at udnytte de levende ressourcer på et bæredygtigt grundlag. Endvidere
opfordrede de øvrige dele af Arktis at være solidarisk med Inuit og tage et skridt mod en grænseløs
cirkumpolar forvaltning af disse ressourcer.
Duane Smith, der er formand for Inuvialuit Regional Corporation udtrykte, at retten til at udnytte de
levende ressourcer er forankret i FN’s Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder fra 2007. “Inuit
er et folk i fire lande med forskellige politiske systemer og erfaringer. Derfor kan vi også støtte og
lære af hinanden.”
Præsidenten for ICC Alaska James Stotts sagde, at ”Retten til at udnytte de levende ressourcer er
grundlaget for vores fødevaresikkerhed. Sådan har det altid været, og det skal vi fortsætte med, at
kæmpe for.”
Afdelingschef i Departementet for Fiskeri og Fangst (APN), Amalie Jessen sagde, at ”Inuit bliver
nødt til at samarbejde på alle niveauer, lokalt, nationalt, regional, cirkumpolart og internationalt
for at fremme og styrke Inuits fangstrettigheder. Hvis ikke, vil Inuit ikke have muligheder for at
udnytte de levende ressourcer i fremtiden.”
I forbindelse med sin vurdering af konferencen sagde Præsident for ICC Grønland, Hjalmar Dahl:
“Jeg mener at flere dages Inuit konference vedr. udnyttelse af levevende er exceptionel.
Konferencens kerne er fremadrettet samarbejde, som der også vil være fokus på under ICC´s næste
Generalforsamling fra d. 16. – 19. juli næste år. Endvidere vil konferencen vedr. levende resourcer
skabe et godt grundlag for videre diskussion og arbejde under ICC´s Generalforsamling næste år.
Det er jeg meget glad for.”
Konferencen om levende ressourcer opfyldte et ønske fra ICC’s Generalforsamling i 2014 udtrykt i
Kitigaaryuit Deklarationen, som er slutdokumentet fra Generalforsamlingen.s
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