BRIEFING NOTE #6: 18. SEPTEMBER 2017
FELTARBEJDE I ØSTGRØNLAND

Rachael Lorna Johnstone og Anne Merrild Hansen, Professorer i Arktiske Olie og
Gas Studier og Direktører ved Forskningscenter for Arktisk Olie og Gas.
I August 2017 rejste vi til Tasiilaq, Østgrønland for at mødes med lokale og snakke
om deres håb, fremtidsønsker og bekymringer forbundet med udviklingen i
området. Særligt drøftede vi råstofindustriernes forventede rolle i forhold til
udviklingen.
Der er ingen aktive miner eller olie projekter i umiddelbar nærhed af Tasiilaq i
2017. Der er dog fem aktive olieefterforskningslicenser i havet udfor
Nordøstgrønland og et antal licenser i området kendt som Jameson Land, der ligger
længere nordpå. Der er også femten eksklusive efterforskningslicenser i
Østgrønland. Flest i områder nær Ittoqortoormiit og i Mestersvig og Citronenfjord
hvor selskabet Ironbark søger efter metaller som zink og bly.
I forbindelse med rejsen til Tasiilaq mødtes vi med tolv personer, inklusiv
repræsentanter for Kommuneqarfik Sermersooq, Inatisartut (parlamentet), turist
operatører samt folk som arbejder med uddannelse, kultur, sundhed og andre
medlemmer af lokalsamfundet.
Vi oplevede, at de folk vi mødte var forsigtigt optimistiske i forhold til den lokale
udvikling. Særligt var der en optimistisk forventning til udvikling af
turismesektoren. Konfronteret med spørgsmålet om råstofindustriens rolle i
udviklingen understregede folk at råstof indvinding ikke er noget de normalt taler
om eller tænker over i hverdagen. De havde som udgangspunkt ikke noget imod
mineraludvinding men fandt at eventuel udvinding i deres område og i resten af
Grønland bør planlægges under nøje hensyntagen til miljø forhold i de mennesker
der bor i området, så det ikke kompromitterer andre erhvervs muligheder. Særligt
påpegede folk at eventuel råstofudvinding ikke må være i konflikt med
turismesektoren, som bliver anset for en væsentlig økonomisk base for den lokale
økonomi.
Mange de mennesker vi snakkede med efterspurgte mere information om
råstofferne i området og en foreslog at Ilisimatusarfik kunne have en rolle i forhold
til at videreformidle resultater af geologiske studier til folk i Østgrønland. Der blev
udtrykt en interesse for at lære mere om geologi og licenssystemet for at udforske
potentialet for at lokale kan få tilladelser til små skala mineraludvinding og
kombinere mineraludvinding med eksisterende erhverv som turisme og kunst/
husflid.
De mennesker vi talte med i Tasiilaq gav indtryk af at besidde en høj grad af
selvstændighed og en iværksætterattitude, eksempelvis overvejede de måder
hvorpå de kan drage fordel af en voksende råstofsektor. Folk virkede generelt
aktive i forhold til at søge nye muligheder og ikke tilbageholdende, afventende i

forhold til at kommune, selvstyre eller andre skal tage initiativ til
erhvervsudvikling.
Tasiilaq oplever fortsat nogle socioøkonomiske udfordringer, for eksempel med
fattige husstande og begrænsede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Ikke
desto mindre stødte vi på et samfund med fællesskabsfølelse samt stærke sociale
og familiære relationer.

