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Huller i den grundlæggende infrastruktur i hele arktis  

Der er brug for store nye investeringer i hele Inuit Nunaat 

 

I hele Inuit Nunaat fremhæver den aktuelle Covid-19 pandemi det nødvendige behov for 
at afhjælpe den alvorlige mangel på infrastruktur, hvilket bidrager til samfundenes 
sårbarhed og samtidig er grundlag for de alvorlige sundhedsmæssige udfordringer, som 
mange af vores medborgere oplever, sagde Hjalmar Dahl, præsident for ICC Greenland 
under sin online præsentation under sessionen for FN's Ekspertmekanisme om 
Oprindelige Folks Rettigheder (EMRIP), som foregik fra d. 30 november til og med d. 4 
december 2020 og fortsatte: 

”Huller i den grundlæggende infrastruktur bidrager fortsat til alvorlige sundhedsrisici. 
Overbelægning, fødevareusikkerhed, lavere forventet levetid, selvmord og en høj forekomst 
af tuberkulose er blandt de uligheder, som vores Inuit samfund oplever, og som er tæt 
forbundet til en dårlig infrastruktur. Mange husstande mangler rindende vand og et 
vandskyllende toilet. Covid-19 er meget udfordrende for de små byer og fjerntliggende 
områder i Inuit Nunaat. Spredningen af Covid-19 kan ske meget hurtigt, hvis der ikke gives 
passende og konkrete svar på hvilke tiltag myndighederne vil tage.” 

Hjalmar Dahl fortsatte med at sige, at det er vigtigt og kritisk at sikre, at investeringerne 
understøtter en klimastabil infrastruktur for de arktiske samfund, der er stærkt 
påvirkede af klimaforandringerne. 

Under sin præsentation nævnte Hjalmar Dahl endvidere, at ovennævnte, er den eneste 
måde, at skabe og sikre de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder for Inuit. Disse 
skridt er nødvendige for at mindske sårbarheden og for reelt at opnå den sociale og 
økonomiske ligeværdighed med andre i nationalstaterne, samt at støtte Inuits sundhed 
og velvære, set i lyset af den nuværende pandemi og andre potentielt alvorlige 
sygdomsrisici. Inuit samfundene står sammen med vores lederskab for at sikre vores 
grundlæggende rettigheder til sundhed, trivsel og vores helt overordnede kulturelle 
integritet. 

 

Faktaboks: 

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP) er et af De Forenede 
Nationers mandatområder for oprindelige folks rettigheder. Normalt afholder EMRIP et 
årligt møde, hver sommer i FN's Center for Menneskerettigheder i Genève. Dette års 
møde bliver anderledes på grund af Covid-19 pandemien. Derfor blev sessionen, eller 
mødet, afholdt online i perioden 30. november - 4. december under temaet: “Virkningen 
af Covid-19 på de oprindelige folks rettigheder, jf. FN’s erklæring om oprindelige folks 
rettigheder (UNDRIP). 

Yderligere oplysninger: 
https://www.ohchr.org/DA/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx 

 


