Styrket samarbeid mellom Norge og Grønland
Felles uttalelse av Grønlands formann for Naalakkersuisut Kuupik Kleist og
utenriksminister Jonas Gahr Støre
Norge og Grønland er enige om å styrke kontakten seg i mellom. Vi har mange felles
interesser og prioriteringer, og mye å vinne på bredere kontaktflate og dypere samarbeid på
viktige enkeltområder.
Begge hører vi til i den nordiske og den arktiske region og legger stor vekt på beskyttelse og
utvikling av våre nærområder. Vi ønsker å videreutvikle det gode samarbeidet i Nordisk
ministerråd. Arktisk Råd er det sentrale organ for bredt internasjonalt samarbeid i nord, og bør
styrkes ytterligere. Vi vil fortsette det gode samarbeidet innenfor rammen av Arktisk Råd og i
andre relevante fora for felles kunnskapsutvikling og for å sikre tydelige rammer for
bærekraftig virksomhet i Arktis. Vårt grunnlag skal være respekt for eksisterende
internasjonale standarder og avtaleverk. Nye avtaler bør utvikles når det er nødvendig. Både
Norge og Grønland er med sine arktiske områder utsiktsposter til klimaendringene og vil
gjennom forskning, observasjon og målinger bidra til å synliggjøre den globale
oppvarmingen.
Energi- og miljøområdet henger nært sammen som elementer i en bærekraftig utvikling i både
Norge og Grønland. Vi vil samarbeide med sikte på å gjøre effektiv bruk av miljøstandarder
for både fornybar og fossil energi. Vi vil utveksle erfaringer om ressursutvinning og
-forvaltning. Petroleumsmyndighetene i Norge og Grønland vil på denne bakgrunn innlede et
samarbeid i relasjon til en forsvarlig og bærekraftig utvikling på petroleumssektoren.
Norge og Grønland samarbeider godt om utnyttelse og forvaltning av levende marine
ressurser, bl.a gjennom de årlige fiskeriavtalene. Vi gjør felles sak for å sikre aksept for at
prinsippet om bærekraftig forvaltning også må gjelde sjøpattedyr.
Vi vil fremme næringslivssamarbeid mellom Norge og Grønland.
Ivaretakelse av urfolks kultur og urfolks rettigheter er en grunnleggende verdi for Norge og
Grønland, og urfolksdimensjonen vil være sentral i vårt samarbeid. Vi vil utveksle erfaring
med praktiske tiltak, for eksempel aktiviteter for barn og ungdom som legger til rette for
utdannelse, språklig utvikling, kulturell og sosial trivsel og mangfoldighet. Vi vil vie arktisk
folkehelse spesiell oppmerksomhet, og støtter samarbeidet omkring dette temaet under
Grønlands ledelse av Arktisk Råds arbeidsgruppe for bærekraftig utvikling.
Vi ser frem til å møtes igjen og fortsette dialogen mellom oss i forbindelse med det
kommende ministermøtet i Arktisk Råd i Nuuk i mai.
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