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Støt de grønlandske sælfangere!

Fra ing.dk

Lørdag d. 13 marts 2013 var der inviterede til demonstration og fest for de Grønlandske sælfangere. 
Baggrunden for arrangementet er nyligt offentliggjorte tal fra den grønlandske fanger- og fiskeror-
ganisation KNAPK, der viser hvor stor indflydelse protester mod sælfangst og EU’s forbud mod im-
port af sælskind fra 2009 har haft på de grønlandske sælfangere, som ellers er undtaget fra forbuddet.

Den grønlandske sælfangst er 100% bæredygtig. Det vil blandt andre Gitte Seeberg, Generalse kretær 
for Verdensnaturfonden WWF, skrive under på. Læs hendes kronik om emnet her på Berlingske. Man 
kan finde en officiel rapport på området fra 2012 her.

Heri står bl.a. at sælfangsten er bæredygtig for sælbestandene, at den er human, at ca. 7% af den grøn-
landske arbejdsstyrke er fangere og at disse fangere har været og fortsat er afhængige af indkomst 
fra sælskind til at forsørge deres familier. Sidste sommer talte jeg med den eneste ikke-dansktalende 
fuldtidsfanger, jeg nogensinde har mødt. Dagligdagen for en fanger som ham er i overraskende grad 
styret af fangstkvoter og politik. Der kan være langt nok fra det lille fangersamfund i de små byer og 
bygder til hovedstadens politik. Derfra og til Danmark, for ikke at sige EU, er der meget, meget langt. 
Derfor er det ikke underligt, at man hurtigt kan blive uenige om eksempelvis fiskerikvoter. Selvom 
det kan være svært at forstå fra et vestligt synspunkt, at man i højere grad ønsker at inddrage fiskerne 
og fangerne i kvotebeslutningerne, som jo er det modsatte af uvildige, så giver det god mening, for 
at politikken og lovgivningen i landet overhovedet giver mening. Man har været meget uenige om-
kring fiskeri-kvoterne, men sælfangst er et område, hvor fangere, biologer og politikere fra Nuuk til 
Bruxelles burde kunne blive enige, for der er ikke så meget at rafle om.

På Politikens hjemmeside kan man i dag finde et debatindlæg skrevet af Gitte Seeberg (WWF) og 
Leif Fontain (KNAPK), som opfordrer til at fokusere og kæmpe for sælfangsten fremfor f.eks. at satse 
på olieboringer. Den opfordring er hermed sendt videre på Ing.dk.

Den grønlandske sælfangst er et fantastisk eksempel på en unik mulighed, som Grønland har, for at 
føre samfundet ind i fremtiden ved fremfor at gå på kompromis med kulturelle værdier, så at gøre 
brug af disse. Det er udnyttelse af en bæredygtig ressource, det er dyrevelfærd, det er food-safety, 
det er lokalt og langt mere klimavenligt end kødproduktion og det er noget, som kun Grønland kan.

http://www.b.dk/kronikker/gitte-seeberg-derfor-stoetter-jeg-groenlandsk-saelfangst
http://dk.vintage.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/Departementer/Departement_for_fiskeri/~/media/nanoq/DFFL/Departementet/Udgivelser/Hvidbog%20om%20s%C3%A6ler_april2012_eng.ashx
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2233196/giv-os-baeredygtig-saelfangst-frem-for-risikabel-oliejagt-i-groenland/
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Kritiske røster vil sige, at det ikke er en fair vej at gå, fordi det kun er bæredygtigt så længe der er 
så få mennesker i Grønland. Men der er så få mennesker i Grønland, så det er jo netop bæredygtigt. 
Grønland er et microsamfund i en unik afkrog af verden, vi har muligheden for at gøre tingene an-
derledes, og det er der i sig selv ikke noget i vejen med. Hvad angår dem, som synes det er synd for 
sælerne, så er det svært med ord at udtrykke hvor virkelighedsfjern og usund en holdning, jeg synes 
det er at have til livet. Som velkendte slogans fra pro-sælskindsdemonstrationer siger det, så hellere 
være en sæl i Grønland end en gris i Danmark. Meget hellere.


