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Grønland hevur sett kós ímóti USA

Ein hugskotsbanki er komin við einum spádómi um, at Grønland fer at loysa 

frá Danmark um nøkur fá ár, og at grønlendingar síðani fara at knýta tættari 

samband við Amerika og USA heldur enn ES og Danmark Grønland er á veg 

ímóti sjálvræði, og um nøkur fá ár kann tann dagur koma, tá grønlendingar 

kvetta sambandið við Danmark og seta kós út í tann stóra heimin, har teir 

enda í føvninginum á USA. Hetta er í hvussu er metingin hjá teirri 

amerikonsku deildini av tí viðurkenda Romklubbanum, sum í teirri nýggju 

frágreiðingini "The Future of the Arctic" kemur til ta niðurstøðu, at tað er 

rættiliga sannlíkt, at Grønland verður eitt sjálvstøðugt land innan tey næstu 

fimm ella tíggju árini. Hugskotsbankin vil vera við, at ráevnini í undirgrundini, 

oljan, festvatnið og annað tilfeingi í Grønlandi kunnu gera landið til tað 

arktiska Saudiarabia. Tað fer at elva til vøkstur í fólkatalinum eins væl og 

búskapinum, og tað kann væl hugsast, at um 50 ár verða 50 prosent fleiri fólk 

í Grønlandi enn nú. Hendan gongdin fer at skúgva Grønland burtur frá 

Danmark og nærri Norðuramerika og USA, og ein avleiðing av tí kann verða, 

at Grønland gerst partur av tí amerikanska fríhandilssamstarvinum NAFTA. -

Landsins sjálvstýri og tess evni at tryggja Norðuramerika neyðug tilfeingi so 

sum olju, vatn og uran tala fyri, at grønlendingar fáa atgongd til 

fríhandilsavtaluna. Harafturat kemur, at grønlendingar vilja hava tættari 

hernaðarligt tilknýti til USA, ið eins og Kina hevur stóran áhuga fyri hesum 

partinum av tí danska ríkisfelagsskapinum, skrivar Romklubburin í síni 

frágreiðing. -Tann geostrategiski týdningur, sum Grønland hevur, kann hava 

við sær, at amerikanararnir kunnu hava stóran áhuga í at bjóða Grønlandi 

limaskap í NATO og kanska at seta eina rakettverjuskipan upp har, skrivar 

klubburin. Ávaring ímóti amerikanarunum Næstformaðurin í grønlendska 

landsstýrinum, Jens Frederiksen, heldur ikki, at Grønland er so nær loysing frá 

Danmark, sum hugskotsbankin vil vera við. -Landsstýrið hevur ongar ætlanir 

um at koma við einum útspæli um sjálvstýri, sigur Jens Frederiksen, sum er 

formaður í flokkinum Demokratarnir. Hann vísir á, at sjálvstýri snýr seg ikki 

bara um búskap og inntøkur frá ráevnum. -Vit hava framvegis nógvar 

avbjóðingar. Eitt nú eru tað ov fá, sum fáa eina útbúgving. Vit hava nógv eftir 

at gera, áðrenn vit kunnu reka okkara egna samfelag, sigur 

landsstýrismaðurin. Hann leggur tó áherslu á, at tað er breið politisk semja 

um at miðja eftir sjálvstýri upp á longri sikt. Jens Frederiksen vil ikki taka 

støðu til, um eitt sjálvstøðugt Grønland fer at venda eygunum ímóti USA og 

Norðuramerika heldur enn Danmark og ES. Tað vil framsøgumaðurin hjá 

Danska Fólkaklokkinum í grønlendskum viðurskiftum, Søren Espersen, heldur 

ikki, men hann vil fegin ávara grønlendingar ímóti amerikanarunum. -Tað er 

eyðsýnt, at USA hevur áhuga fyri Grønlandi, og tað kunnu vit ikki lasta 

amerikanararnar fyri. Men tað má vera øllum greitt, at tað er ikki trongd til at 

hjálpa grønlendingum, sum elvir til hendan áhuga, men heldur tráðanin eftir 

at ráða yvir Grønlandi, sigur Søren Espersen. Fólkatingsmaðurin hjá Danska 

Fólkaflokkinum sigur, at tað er næstan einki mark fyri, hvussu blíðir 

amerikanararnir hava verið við grønlendingar tey seinnu árini. Tað er heilt 

vanligt, at grønlendskir politikarar fáa innbjóðing at koma til Washington, 

sigur hann. Søren Espersen heldur, at amerikanararnir eru ikki loyalir 

mótvegis Danmark, tá tað snýr seg um Grønland. Hann nevnir í hesum 

viðfangi, at USA hevur søkt um loyvi til at stovna eitt konsulát í Nuuk, so teir 

eftir hansara tykki kunnu fara uttan um uttanríkisráðið í Keypmannahavn, 

sjálvt um Danmark umboðar Grønland í altjóða høpi.
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