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Tale til årsfesten 2019: 
  

Kære repræsentanter fra Naalakkersuisut, medlemmer af Inatsisartut, 
medlemmer af Ilisimatusarfiks bestyrelse, ansatte, studerende; kære gæster. 

Rigtig hjertelig velkommen til denne årsfest, hvor vi fejrer Ilisimatusarfik. Det er 
mig en stor fornøjelse særligt at byde vores nye studerende til årsfesten 
velkommen det er under rusugen altid en stor glæde for mig at tage imod jer og 
byde jer velkommen til den akademiske verden. At se hvor glade, spændte og 
forventningsfulde I møder op på jeres første dag på Ilisimatusarfik giver mig håb 
for fremtiden ikke kun for vores universitet men for vort land at så mange unge 
er interesseret i at uddanne sig. 

Før jeg holder min velkomsttale vil jeg ganske kort præsentere formiddagens 
program. Efter min velkomsttale vil vores bestyrelsesformand Minik Rosing holde 
den årlige festtale. Derefter vil Aage Rydstrøm-Poulsen holde en 
promoveringstale for dette års æresdoktor  – en pris som Ilisimatusarfik  uddeler  
til en person som har gjort sig helt særligt bemærket og fortjent nationalt og 
internationalt. Efter prisen er givet, vil vores nye æresdoktor også holde en tale. 
Til slut vil der være en tale på vegne af de studerende fra studenter 
organisationen Ili Ili. Ind imellem talerne vil vi selvfølgelig have musikalske 
indslag hvor Per Rosings dygtige kor vil synge for til fællessangen. Formiddagen 
vil slutte af med en hyggelig reception i panoptikon og traditionen tro vil der i 
aften blive afholdt årsfestbal i Qassi for alle studerende og medarbejdere, hvor 
der vil være fællesspisning og musik.  

En årsfesttale skal selvfølgelig i udgangspunktet være positiv. Jeg skal som 
rektor nævne alle de gode og store ting vi har opnået i det forgangne år. Jeg 
mener dog også at jeg som rektor i min tale bør nævne ting som Ilisimatusarfik 
bekymrer sig om så det budskab kan gå videre til samfundet og til politikerne. 
Men lad os starte med det positive først og alle de mange gode ting 
Ilisimatusarfik har opnået siden sidst. 

Vi har i år dimitteret 110 studerende. Det er det højeste antal nogensinde i 
Ilisimatusarfiks historie. Antallet af ansøgere kan veksle fra år til år, og i år har vi 
ikke haft helt så mange ansøgere som sidste år. Vi har dog stadig optaget lige så 
mange studerende som sidste år, og det er med glæde at vi ser flere og flere 
studerende der kommer direkte fra gymnasiet. Ilisimatusarfik tiltrækker mange 
ansøgere og det er attraktivt at studere ved Ilisimatusarfik. Antalsmæssigt er de 
studerende næsten blevet fordoblet over de sidste 10 år og vi forventer fortsat 
fremgang i de kommende år. 
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De flotte resultater er opnået på grund af vores dygtige undervisere. Det er jeres 
fortjeneste at Ilisimatusarfik til stadighed opnår gode resultater. Det er jer som 
har skabt et universitet. Det er jer der tiltrækker talenter og mønsterbryderne. I 
er med til at give de studerende en akademisk uddannelse som vort land har så 
stor mangel på. Dette store arbejde er selvfølgelig ikke løftet alene af vores 
undervisere men i samarbejde med Ilisimatusafiks tekniske- og administrative 
personale. Det skal I af hjertet have mange tak for.  

Til vores studerende: I er, og vil altid være, det vigtigste fokus i universitetets 
arbejde og virke. Derfor har vi i år og de næste to år valgt at igangsætte en 
studenter tilfredshedsundersøgelse så vi kan få afdækket jeres behov og sætte 
indsats og hjælp ind hvor I har brug for det. I er vort lands fremtid, og vi skal 
værne om jer, men også udfordre jer og presse jer til succes. Et andet projekt 
som vi har fokus på er speciale- og karrierekontrakter. Det har i mange år været 
en udfordring for universitetet at få flere af vores bachelor- og 
kandidatstuderende færdige på normeret tid. Dette skyldes bl.a. at offentlige 
såvel som private virksomheder tager vores studerende før de er 
færdiguddannede - jeg mener ikke det er et problem som Ilisimatusarfik og de 
studerende skal løfte alene men en udfordring som vi skal løfte sammen med de 
virksomheder og institutioner som er aftagere af vores studerende. Jeg håber 
inderligt på at der vil være samarbejdsvillighed da det er et stort 
samfundsproblem som er med til at udvande vores uddannelsessystem – det er 
kun til alles gavn og gevinst at vores studerende gør deres uddannelse færdig.  

Ud over uddannelsen af vores studerende, er der også i år sket et stort arbejde 
indenfor vores andet arbejdsområde, nemlig forskningen. Ilisimatusarfik har i år 
arbejdet med forskningsstrategier for alle vores institutter samt vores ph.d. 
skole, der skal klarlægge vores ambitioner for de næste tre år.  Vi er meget 
stolte af at vi de sidste pr. år har publiceret mere end hvad finansloven havde 
forudsat. Til trods for kravet om 55% undervisning og det store administrative 
byrde som afdelingslederne må løfte formår forskerne og medarbejderne at 
publicere internationale anerkendte artikler om deres forskning og 
udviklingsprojekter. Forskning og udviklingsprojekter som omhandler vigtige 
emner indenfor: samfundsvidenskab, humaniora, sundhedsvidenskab samt 
forskning indenfor folkeskoler og pædagogik. 

I år så vi også den første udgivelse af vores nye populærvidenskabelige, online 
tidsskrift, Ilisimatusaat.  Her har vores forskere haft mulighed for at fortælle 
samfundet hvad de arbejder med, i et let og forståeligt sprog – og vi ser det som 
en stor succes! Ilisimatusaat hjælper med at sætte både Ilisimatusarfik og vores 
forskning på landkortet, for både den almindelige borger, erhvervslivet og de 
unge der måske går med en forskerdrøm.  

Som jeg varslede i begyndelsen af min tale, bliver jeg som rektor også nødt til at 
nævne forhold som er mindre positive, men som jeg synes er vigtige, og der har 
i år især været en ting som bekymrer mig, nemlig de allerede gennemførte, men 
især de planlagte besparelser på uddannelsesområdet.  
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Departementets besparelser for Ilisimatusarfik i 2019 og planerne om yderligere 
besparelser på 2 millioner i 2020, samt eventuelle flere besparelser i de 
kommende år, ser Ilisimatusarfik som en meget bekymrende udvikling.  

Slår man op i Inatsisartuts nye lovgivning om Ilisimatusarfik står der at 
”Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og udbyde forskningsbaseret 
uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder”.  

Det er særligt bemærkelsesværdigt at de foreslåede store besparelser for 2020 
tages fra kursusmidlerne ved Institut for Lærings decentrale læreruddannelse. 
Det er min store overbevisning, at samfundet ikke har råd til at vi sparer på 
uddannelse, især ikke på folkeskoleområdet. Planerne om at nedskære ved 
institut for Læring og Ilisimatusarfik vil medføre tilbagegang for hele 
uddannelsesinstitutionen. Det fremmer ikke intensionen i universitetets 
lovgivning om, at Ilisimatusarfik skal undervise, uddanne og bedrive forskning til 
højeste internationale standard. Hvad er endnu mere bekymrende og til stor 
undren, er at man netop har valgt at lave besparelser på folkeskoleområdet som 
er Naalakkersuisut’s vigtigste indsatsområde i uddannelsesstrategien. 

Ilisimatusarfik er nødsaget til at bede de ansvarlige politikere, som har planlagt 
at gennemføre disse økonomiske nedskæringer for Ilisimatusarfik, om at 
gentænke deres planer. Nedskæringer i uddannelsesområdet går nødvendigvis på 
kompromis med de gode intentioner der er om at udvikle og højne niveauet af 
både folkeskolen og uddannelse generelt i Grønland. 

Jeg vil her til slut rette en særlig tak til erhvervslivet, offentlige myndigheder, 
fonde og borgere som på forskelligvis støtter op omkring Ilisimatusarfiks virke. Vi 
har ikke kunnet løfte rigtig mange opgaver uden jeres støtte og hjælp. Jeg vil 
også i den anledning rette en særlig tak til alle praktikpladserne her i landet og 
udenfor landet. Jeg var på Færøerne i juni måned og under mit besøg fik jeg 
også muligheden for at besøge to af vores dygtige sygepleje studerende Pipaluk 
og Bibiane - her så jeg hvor godt Klaksvik sygehus tog imod de to unge 
sygeplejestuderende og der var meget ros til Bibiane og Pipaluk og jeg blev 
meget stolt og glad over at se hvor godt vores studerende klarede sig  – det 
viser hvor vigtig en rolle praktikpladsernes hjælp og faglige engagement er og 
uden jeres store engagement vil vores studerende ikke være klædt på til deres 
faglige arbejde efter endt uddannelse. 

Jeg vil også takke den afgående bestyrelse og vores formand Minik Rosing for 
det gode samarbejde - i begyndelsen af 2020 skal der udpeges nye 
bestyrelsesmedlemmer. Jeg vil gerne på vegne af Ilisimatusarfik takke 
bestyrelsen for det store arbejde I har udført under jeres virke og det er ikke 
bare noget jeg siger for faktisk står der i vores 10 års statusrapport følgende: 
”Bestyrelsesmodellen har været en realitet i 10 år, og vurderes på baggrund af 
undersøgelsen, at være bredt accepteret som universitetets styreringsmodel. 
Flere giver udtryk for, at bestyrelsen har været med til at udvikle og åbne 
Ilisimatusarfik overfor omverdenen”. 
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Til slut vil jeg gerne reklamere for Greenland Science Week som afholdes her i 
Nuuk og Ilisimatusarfik fra den 4. december. Til konferencen afholdes forskellige 
forskningsrelaterede arrangementer herunder seminarer, workshops og 
formidlings- og netværksaktiviteter. Det er en enestående mulighed for at mødes 
og netværke med et bredt udsnit af forskere, erhverv, beslutningstagere og 
samfund i en arktisk kontekst, og vi håber meget at se mange deltagere fra 
forskellige discipliner mødes for at tale arktisk forskning med relation til 
Grønland. 

Tak for opmærksomheden og tak fordi I vil fejre dagen med os og god årsfest til 
alle. 
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