Íslendski forsetin Ólafur Ragnar Grímsson í Norðurlandahúsinum. Myndirnar hevur Inga Dóra Markussen, aðalskrivari
í Útnorðurráðnum tikið.

Útnorður eigur at hava
felags strategi fyri Arktis
Jan Müller
11.08.2015 - 22:31

Oljan.fo

Londini í Arktis eiga at standa saman um eina felags strategi fyri Arktis, nú hetta stóra
økið stendur til at fáa stóran altjóða týdning í framtíðini - við stórum møguleikum og
avbjóðingum. Hetta var ein av niðurstøðunum, tá Útnorðurfelagsskapurin hátíðarhelt
sín 30 ára stovningardag í Norðurlandahúsinum í Havn fyrrapartin. Niðanfyri er
tíðindaskriv, sum Útnorðurráðið hevur sent miðlunum:
-Vi bemærker, at der er ved at blive skabt et nyt verdensbillede, som indbefatter de
vestnordiske nationers domæne. Vores samarbejde, som for 30 år siden måske først og
fremmest var dedikeret til os selv, har nu fået en værdi på verdensplan.

Ordene kommer fra den Islandske præsident, Ólafur Ragnar Grimssons tale i det
Nordatlantiske Hus i Thorshavn i dag, den 11. august - en tale, der blev holdt, i
forbindelse med markeringen af Vestnordisk Råds 30 års jubilæum.
Ólafur Ragnar Grimsson fik i går en hæderspris fra Vestnordisk Råd, for hans utrættelige
arbejde for den vestnordiske region - og tydeliggørelsen af regionens rolle, nu hvor
verdenssamfundet viser øget interesse for Arktis. I Nordens Hus uddybede han, hvorfor
det er vigtigt for Grønland, Færøerne og Island, at være parate til den øgede interesse.
-Vi står overfor skelsættende begivenheder, nu da de ledende nationer indenfor økonomi
på verdensplan, formelt har indgået et samarbejde, hvor der tages beslutninger
vedrørende de arktiske egne, siger Ólafur Ragnar Grimsson.
Den islandske præsident peger på, at vidderne på den nordlige del af jordkloden, samt
havområderne, der forbinder dem, i det nye århundrede har fået en betydningsfuldhed,
som var utænkelig nogle årtier tilbage. Det pålægger de vestnordiske lande et stort
ansvar, og dermed tydeliggøres vigtigheden af, at landene finder en fælles strategi
omkring, hvordan de skal forholde sig til de nye muligheder.
At vestnorden har fået geopolitisk betydning, ses blandet andet på deltagerlisten til
Arctic Circle konferencen, som afholdes i efteråret; 1500 deltager kommer, og det bliver
Frankrigs præsident, François Hollande, der holder åbningstalen.
-Når hele Arktis, på verdensplan, har fået en ny rolle hvad angår sejlads, udnyttelse af de
naturlige ressourcer, og på grund af klimaændringerne, så giver den centrale placering af
Grønland, Island og Færøerne os en position, som det er vitalt at forstå og analysere: en
geopolitisk betydning, som tidligere var fuldstændig utænkelig, siger den islandske
præsident.
Arktis øverst på programmet
Flere regeringsledere, samt andre førhen- og nuværende parlamentarikere, holdt tale i
det Nordatlantiske Hus. Alle med fokus på Arktis.
Unnur Brá Konraðsdóttir, 2. viceformand i Vestnordisk Råd, siger, at Rådet har arbejdet
hårdt på at kortlægge, hvor de tre vestnordiske landes fælles interesser ligger, i forhold
til Arktis.
-Derfor har regeringerne allerede nu et godt grundlag at bygge videre på, med henblik på
et tættere samarbejde omkring Arktis. Det ligger frit for at brug af -og videreudvikle- de
forslag, vi har nedfældet i en rapport, siger Unnur Brá Konraðsdóttir.
Blandt forslagene er et frihandelsområde, en langsigtet strategi indenfor transport og
infrastruktur i Vestnorden, ønsket om at kortlægge fordele og ulemper ved at de
vestnordiske lande taler med én stemme og fører fælles politik omkring Arktis, og et øget
samarbejdet omkring fiskeri.

Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen, lagde vægt på, at det er et værdifuldt forum,
der binder Færøerne, Grønland og Island sammen. Det understregede han med en
metafor:
-Venner er som stjernerne; det er ikke altid man ser dem, men vi ved, de er der.

