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Inuit Circumpolar Council – ICC Grønland ønsker alle et Godt Nytår 2017
af Hjalmar Dahl, præsident ICC Grønland
Vi takker alle for et godt samarbejde med mange positive øjeblikke og aktiviteter i 2016. ICC
Grønland ønsker alle et Godt Nytår.
Klimaets muligheder og begrænsninger
At det arktiske miljø er sårbart er en kendsgerning, og i disse år ser vi det tydeligere og tydeligere
med vore egne øjne. Fangere, der tidligere var afhængige af vinterisens udbredelse, beretter om de
ændrede isforhold, der afskærer dem fra at drive fangst i længere perioder af året.
Klimaforandringerne og den globale opvarmning er en kendsgerning. En kendsgerning, der åbner
muligheder og sætter begrænsninger.
Der kommer nye og øgede transportmuligheder gennem de arktiske farvande, men også lettere
adgang til de ikke levende ressourcer, herunder efterforskningen og den potentielle offshore
udvinding af olie og gas i Baffinbugten.
Fangerne fra begge sider af Baffinbugten er meget skeptiske overfor denne udvikling. Både andre
ICC regioner og ligeledes ICC Grønland er meget bekymrede omkring offshore aktiviteter.
Derfor hilser vi den nu afgående amerikanske præsident Obamas erkendelse af denne risiko
velkommen. Som en af sine sidste handlinger har han derfor nedlagt et permanent forbud mod nye
olie og gasudvindinger i store områder af den amerikanske del af de arktiske havområder.
Umiddelbart herefter fulgte den canadiske premierminister Trudeau med et lignende forbud i de
canadiske arktiske farvande.
ICC Canada og ICC Grønland gennemfører i disse år et større projekt om forvaltningen af
’Pikialasorsuaq’, som er et stort helårligt isfrit havområde eller polynie, i den nordlige del af
Baffinbugten mellem Canada og Grønland. Al tilgængelig, især brugernes, viden indsamles for at
fremkomme med forslag til en fremtidig bæredygtig forvaltning af Nordvandet som det også kaldes.
Uanset hvilke initiativer, der politisk måtte blive taget, er det helt principielt afgørende for ICC
Grønland, at beslutningsprocesserne gennemføres under iagttagelse af demokratiske principper.
ICC har i 2016 haft speciel fokus på involvering af befolkningen mht. beslutningsprocesserne, når
det angår projekter, som vil påvirke befolkningen og miljøet.
Det skal understreges at ICC aktivt støtter udviklingsinitiativer på det erhvervsmæssige og
økonomiske område. Således planlægger ICC Alaska en større konference om økonomisk udvikling
i Arktis, som afholdes i Anchorage i marts 2017.
Husk på, at vi er mennesker, men forskellige, hvilket bør tilgodeses i alle handlinger i 2017.
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