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LOKALE REAKTIONER PÅ OLIEEFTERFORSKNING
I BAFFIN BAY OMRÅDET
Anne Merrild Hansen, Professor i Arktiske Olie og Gas studier og Direktør for
Forskningscentret for Arktisk Olie og Gas.
Forskningscenter for Arktisk Olie og Gas er engageret i et projekt med titlen ARCTIC
CHALLENGE, der handler om hvordan olie industri projekter udfordrer lokalsamfund. Det er
et sammenlignende casestudie af norske, grønlandske og Alaska case sites. Projektet ledes
af Brigt Dale, som er Seniorforsker ved Nordlands Forskningsinstitut i Norge. Projektet er
finansieret af Det Norske Forskningsråd.
I år har Anne Merrild Hansen, direktør for det arktiske olie- og gasforskningscenter og Pelle
Tejsner fra Arktisforskningscenter ved Aarhus Universitet, udgivet en artikel i tilknytning til
Arctic Challenge-projektet. Artiklen er udgivet i tidsskriftet, ARCTIC ANTHROPOLOGY, Vol.
53, nr. 1. Denne briefing note opsummerer de vigtigste konklusioner fra undersøgelsen bag
artiklen.
Undersøgelsen var baseret på den observation, at offshore olieaktiviteter er kendt for at
sikre høje indtægter for national økonomien i de lande hvor olie produceres, men at de
samme aktiviteter har forårsaget afledte negative konsekvenser i berørte samfund. Selv
når regeringer og olieselskaber har haft de bedste hensigter om at sikre lokale fordele er
dette ikke altid resultatet af de bestræbelser, der er gjort. Ofte når man søger at sikre at
projekter bliver til gavn for lokalsamfund er vægten på initiativer til at uddanne og
uddanne lokalbefolkningen og dermed forberede samfundene til at deltage i den
igangværende udvikling. Dette er også tilgangen i Grønland. Vi var derfor interesserede i
at udforske de lokale opfattelser af og interesser i at tage del i den industrielle udvikling.
Undersøgelsen fokuserede på lokalbefolkningernes reaktioner på aktiviteter i Baffin Bayområdet i 2014, hvor fire selskaber havde aktive licenser. Det drejede sig om Maersk Oil
Kalaallit Nunaat, ConocoPhillips, Cairn Energy PLC og Shell Greenland. Det pågældende
område strækker sig over en kyststrækning op 450 km og omfatter ni mindre bosættelser,
hvor ca. 1.700 personer bor og byen Upernavik med ca. 1.100 beboere. De vigtigste
erhverv i området er jagt og fiskeri. Jagt- og fiskeri er ikke kun en kommerciel aktivitet,
men også en fritidsaktivitet. I området lever folk traditionelt i tæt kontakt med naturen og
er fortsatte afhængige af havet og dets ressourcer som udgør grundlaget for de lokale
husholdningernes blandede penge og subsistensøkonomi.
Undersøgelsen er baseret på længerevarende kvalitative ansigt-til-ansigt interviews
gennemført i Baffin Bay området i forbindelse med feltarbejde i 2013 og 2014.
Interviewene blev gennemført på Grønlandsk. Der blev i alt foretaget 16 interviews med
mænd og kvinder fra bygder og by herunder personer i Kullorsuaq, Innaarsuit, Tasiusaq og
Nuussuaq. Yderligere fire personer fra kommunalforvaltningen i Upernavik og Ilulissat blev
interviewet samt to personer fra Grønlands Arbejdsgiverforening i Nuuk og to fra
arbejdsgiverforeningen NUSUKA.

Det blev konstateret, at:
-

Folk i området har et klart ønske om at fortsætte den nuværende levevis, snarere
end at være interesseret i at påtage sig potentielle job i olieindustrien;

-

Fiskeri og jagt betragtes ikke som et levebrød af lokalbefolkningen, men snarere en
ønsket livsstil. De ser dog et behov for nødvendige ændringer, for at sikre
bygdernes fortsatte eksistens og for at forbedre en række forhold;

-

De interviewede havde generelt en positiv holdning til olieindustrien, som de så
som en mulig facilitator for nogle af de ændringer de ønsker;

-

Det er i øjeblikket ikke muligt for lokalbefolkningen at kombinere arbejde for
olieindustrien med fiskeri og jagt på grund af det eksisterende
erhvervslicenssystem, som udgør en barriere for at de kan tage arbejde i andre
sektorer og dermed opnå den nødvendige forandring.

-

På trods af at folk føler sig stresset af den udvikling som er i gang med affolkning af
yderdistrikter, klimaforandringer, nye teknologier mm, kan det antages, at hvis
lokalbefolkningen skal vælge mellem at arbejde enten i industrien eller som fiskere
og jægere i dag, ville de stadig vælge sidstnævnte.

På baggrund af undersøgelsen konkluderes det, at hvis man ønsker at sikre en høj grad af
lokalt engagement i olieprojekter i Baffin Bay området og derved sikre lokale fordele, så
forudsætter det både strategiske investeringer og lovgivningsmæssig tilpasning. På samme
måde konkluderes det, at en generel vision for bosættelserne i området, der bygger på en
delvis offentlig og delvist lokalt informeret debat om potentielle fremtidsscenarier, med
fordel kunne tjene som udgangspunkt for planlægningen.

