
1

Utanríkismálanefnd Alþingis 
Berist til nefndasvid@althingi.i s

Akureyri, 11. 05. 2021

Efni: Tillaga til þingsályktunar um aukið samstarf Grænlands og Íslands

Utanríkismálanefnd Alþingis hefur sent Stofnun Vilhjálms Stefánssonar til umsagnar tillögu 
til þingsályktunar um um aukið samstarf Grænlands og Íslands, þingskjal 1274 — 751. mál.

Stofnunin vill koma eftirfarandi á framfæri:

Stofnunin er sammála mikilvægi þess að efla samskipti þessara tveggja þjóða í fjarska 
norðursins og leggur áherslu á að þar verði farið fram á þann hátt að ekki rýrni það sterka 
traust, það sem stundum er kallað norræna gullið, sem á svo margvíslegan hátt hefur einkennt 
samstarf og samskipti Íslendinga og Grænlendinga um árabil. Hér þarf að fara fram af varúð 
og virðingu, með það að leiðarljósi að um sé að ræða jafningja í samræðunni.

Í alþjóðlegri umræðu um norðurskautssvæðið ber talsvert á viðhorfum sem skilja og 
skilgreina svæðið sem uppsprettu hráefna, orku og auðs, lönd tækifæra fyrir fyrirtæki og ríki 
sunnar á hnettinum til að koma ár sinni vel fyrir borð. Það er mikilvægt að smáþjóð háð 
nýtingu náttúruauðlinda sporni gegn slíkri orðræðu.

Við smíði haldbærrar stefnumótunar væri viðeigandi að fagstofnanir og sérfræðingar á sviði 
málefna norðurslóða, en þar eigum við Íslendingar sem betur fer allnokkra fullgilda 
fræðimenn, kæmu með beinna móti að faglegri vinnu við mótun samstarfs báðum þjóðum til 
heilla. Fyrirsjáanlegt er að fræðasamfélagið, bæði hérlendis sem erlendis, mun taka þá skýrslu 
sem hér leggur til grundvallar til rækilegrar og gagnrýninnar umfjöllunar á næstunni.

Það er miður, að tæmandi upptalning á hverjir voru samtalsaðilar nefndarinnar á Íslandi og 
Grænlandi kemur ekki fram í skýrslunni Grænland og Island, sem Grænlandsnefnd ráðherra 
hefur samið og er fylgiskjal með þingsályktunartillögunni. Enn fremur er það áberandi, þegar 
útgefinna heimilda er getið í neðanmálsgreinum, að þær vísa margar til danskra frekar en 
grænlenskra höfunda eða viðmælenda, en það er ákveðinn veikleiki, þegar kemur að því að 
sýna þekkingu Íslendinga og skilning á aðstæðum og sjónarmiðum Grænlendinga.

Það má velta fyrir sér hvort þingsályktunartillagan og skýrslan lýsi eða byggi á samskiptum 
jafningja eða jafnrétthárra aðila; nokkur áhersla er á íslenska hagsmuni og sérvalin 
samstarfssvið. Spyrja má hvort slíkt sé nægilegur og aðlaðandi grundvöllur fyrir 
samningaviðræður aðila um rammasamning. Þessi nokkuð einhliða afstaða kemur víða fram í 
skýrslunni, svo sem varðandi alls konar viðskiptamöguleika Íslendinga á Grænlandi, varðandi 
ummæli um stjórnsýslu og stjórnfestu í Grænlandi, aðgengi Íslendinga að veiðikvótum í 
grænlenskri lögsögu, fyrirlestur um hlut Kínverja á norðurslóðum og bágt ástand á Austur- 
Grænlandi.
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Samanburður lýsir stöðunni vel: Hvernig myndu Íslendingar taka því, ef eitthvert 
nágrannaríki myndi bjóða okkur samvinnu og í því myndi aðallega felast, að frá því landinu 
myndu berast hugmyndir um viðskiptatækifæri þeirra á Íslandi ásamt ábendingum um m.a. 
hvernig við ættum að viðtaka stjórnarskrá, reka banka, halda uppi eftirliti með 
fjármálastarfsemi og berja á alls konar spillingu?

Skýrslan minnir um margt á aðra skýrslu um samskipti Grænlands og Danmerkur, á dönsku 
var hún kölluð Til Gavn for Grönland, sem kom út árið 2014 
(https://vbn.aau.dk/da/publications/til-gavn-for-gr%C3%B8nland). Íslenskur fulltrúi 
Ilisimatusarfik (Grænlandsháskóla) í vinnuhóp dansks og grænlensks háskólafólks, sem 
samdi þessa skýrslu, skilaði séráliti með gagnrýni á miklar áherslur á danska hagsmuni. Þótt 
skýrslunni hafi verið hampað mjög í upphafi, hefur lítið eða ekkert verið vitnað til hennar 
síðan.

Þar sem þessi umsögn kemur frá stofnun sem staðsett er á Akureyri, er viðeigandi að taka 
fram, að mörgum finnst margháttaðri starfsemi í bænum, sem snertir Grænlendinga, ekki gerð 
nógu góð skil í skýrslunni. Þetta á t.d. við um nemendaskipti milli Akureyrar og Nuuk bæði á 
mennta- og háskólastigi og önnur samskipti eins og rannsóknarvinnu við Stofnun Vilhjálms 
Stefánssonar og kennslu um Grænland í heimskautarétti og norðurslóðafræðum við 
Háskólann á Akureyri.

Að þessu leyti er nýleg þingnefndarskýrsla (Skilabréf nefndar um endurskoðun á stefnu 
Íslands í málefnum norðurslóða https://www.althingi.is/altext/pdf/151/fylgiskjol/s1273- 
f_I.pdf ) mun heildstæðari umfjöllun um málaflokkinn, þar sem er gerð tillaga um Akureyri 
sem miðstöð hérlendra norðurslóðaverkefna. Hugsa mætti sér að samstilling þessara texta 
væri æskileg í þessu samhengi.

Um Háskólann á Akureyri sem samstarfsaðila og um Akureyri sem samstarfsvettvang má enn 
fremur vísa til umsagnar Háskólans á Akureyri við þingsályktun um stefnu Íslands í 
málefnum norðurslóða.

Í skýrslunni er hvergi minnst á landbúnað og erfitt að átta sig á hvernig á því stendur. Bæta 
þyrfti við kafla þar sem gerð er grein fyrir mikilvægi Íslands í tengslum við þróun í 
sauðfjárrækt á Suður-Grænlandi, sér í lagi eftir að landið hlaut heimastjórn 1979. Fjallað er 
um stöðu og áskoranir landbúnaðar á Grænlandi ásamt sóknaráætlanir stjórnvalda og 
sérfræðinga í nýlegri skýrslu (Strategi for Landbrug 2021-2030,
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/NIP/Landbrug/Strategi); og rýnt 
er í hverskonar hag grænlenskir og íslenskir aðilar gætu haft af auknum samskiptum varðandi 
framleiðslu, viðskipti, verkfræði, rannsóknir, menntun og upplýsingatækni (t.a.m. veflægt 
skýrsluhaldskerfi um fjárrækt, Fjárvís). Á undanförnum 50 árum hafa hundruð grænlenskra 
ungmenna hlotið þjálfun á íslenskum sveitabæjum og nokkrir hlotið menntun á Hvanneyri.
Að þessari reynslu -  ásamt samskiptum við íslenska landbúnaðarráðunauta -  býr fólk í 
sveitarfélaginu Kujalleq. Ný tækifæri og nýleg þróun kalla á efld samskipti milli landanna, 
sér í lagi til hagsbóta fyrir Grænland. Árið 2017 fór landbúnaðarsvæðið Kujataa á 
heimsminjaskrá UNESCO (sem gæti m.a. þýtt aukna möguleika í ferðaþjónustu) og 
landsþing Grænlands kaus að leyfa landbúnaðarstarfsemi á svæðinu í kring um Nuup 
Kangerlua fjörð (hin forn-norræna Vesturbyggð). Þar að auki hefur ræktun fóðurs, matjurta 
og holdanauta verið að aukast á Suður-Grænlandi frá því um aldamótin.

Þingályktunartillagan og skýrslan þyrftu að innihalda áherslu á að komið verði á öflugum 
samskiptum milli landanna varðandi þróun landbúnaðar með skírskotunum í sjálfstæði,
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fæðuöryggi, græna orku og aðlögun að loftslagbreytingum ásamt mótvægisaðgerðum. 
Grænlenskir og íslenskir aðilar sem þyrftu að mynda náin tengsl sín á milli eru m.a. 
ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins (Nunalerineq), skólinn og rannsóknarstöðin í Upernaviarsuk 
og samtök sauðfjárbænda (Savaatillit Peqatigiiffiit Suleqatigiissut) á Grænlandi annars vegar 
og hins vegar Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, Landbúnaðarháskóli Íslands, Háskólinn á 
Hólum, félagið Garðyrkjuskóli Íslands og Bændasamtök Íslands þ.m.t. hin ýmsu 
búgreinafélög og búnaðarsambönd.

F.h. Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar

Dr. Níels Einarsson

Dr. Guðmundur Alfreðsson

Dr. Jón Haukur Ingimundarson
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