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Efterhånden som havisen i Arktis smelter, begynder stadigt flere at iagttage jordkloden fra nye vink-
ler, særligt oppefra. Her ses ét stort hav der måske snart er helt isfrit om sommeren, og man fornem-
mer klart at isens smeltning lukker op for korte afstande mellem USA og Rusland.

Det er også dette perspektiv fra oven der i nogle kredse har givet Grønland et nyt tilnavn, nemlig “Riget 
i midten”. Fra at have været opfattet som et land i udkanten af jordkloden, er Grønland pludselig 
centralt placeret mellem verdens stormagter, “Riget i midten”. Derfor var det også ironisk at et af de 
punkter der blev mest diskuteret på mødet i Arktisk Råd i den svenske by Kiruna i 2013, var Kinas ønske 
om blive permanent observatør i rådet. Det gamle “Riget i midten”, Kina, har taget bestik af den nye 
geografiske situation og handler derefter.

WWF har siden Arktisk Råds grundlæggelse i 1996 spillet en konstruktiv rolle som permanent ob-
servatør i rådet, og fra WWF Verdensnaturfondens side støtter vi de lande og organisationer der 
ønsker at blive permanente observatører. Hvis ikke verden inviteres inden for i Arktisk Råd, så går 
verden andre steder hen. Arktis er i toppen af dagsordenen hos mange regeringer – også de hvis 
hovedstæder ligger langt fra Arktis. Men Arktisk Råd har brug for al den legitimitet det kan få; det 
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Det er nødvendigt at Arktisk Råd arbejder for mere ambitiøse aftaler, således at udviklingen i Arktis 
sker på en bæredygtig måde med respekt for miljøet. (Foto: WWF Verdensnaturfonden)
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ville være uacceptabelt hvis landende, hvis de blev afvist, dannede deres egne arktiske fora. En af de 
store fordele ved Arktisk Råd er nemlig at der bliver lyttet grundigt til de oprindelige arktiske folk, 
og at deres stemme bliver taget alvorligt. Det har den grønlandske befolkning glæde af, men det er 
også specielt glædeligt for de befolkninger som måske repræsenteres dårligere af den regering der 
leder deres land, og hvor NGOer har trange kår.

Fra WWFs side mener vi imidlertid at man skal benytte interessen fra udefrakommende lande til at 
stille krav til deres ageren i Arktis, så de arktiske befolkninger kan holde hånd i hanke med den ud-
vikling, som er på vej mod deres lande. Grønland er en stormagt i Arktis. Ikke på grund af sit militær. 
Ikke på grund af sin økonomi. Men på grund af sit areal, sin adgang til ressourcer både til havs og til 
fjelds og så simpelthen fordi grønlænderne kender området bedre end nogen andre. Den position 
kan Grønland udnytte. Fra WWFs side håber vi at Grønland vil arbejde for at der bliver truffet mere 
ambitiøse aftaler i Arktisk Råd. Rådet har nu eksisteret så længe at det ikke længere er godt nok med 
aftaler der ikke forpligter landene til mere, end de i forvejen ville gøre.

Tiden er inde til ambitiøse, forpligtende og bindende aftaler, der beskæftiger sig med beredskab, 
miljø, fiskeri og olieefterforskning og sikrer at udviklingen i Arktis sker på en bæredygtig måde og 
med respekt for miljøet.

Tiden er inde til at styrke Arktisk Råd. For at styrket Arktisk Råd, styrker Grønlands mulighed for at 
tale sin sag og påvirker lande der måske nok stadig ligger langt væk, men som kommer tættere og 
tættere på.


