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Udtalelse fra KNAPK til IWC’s 68. årsmøde i Portoroz, Slovenien. 
 
KNAPK vil indledningsvis takke International Whaling Commission for godkendelse som NGO 
observatørstatus i kommissionen. 
 
KNAPK repræsenterer fiskere og fangere i Grønland, og organisationen har i sin 69. år været 
Grønlands mest udbredte erhvervsorganisation, og således den organisation mest repræsen-
teret i Grønlands bosteder. 
 
KNAPK er stærk fortaler for at sikre fiskernes og fangernes rettigheder til at fiske og fange. Og 
organisationen forbeholder sig ret til at kæmpe for disse rettigheder i alle fora og organisati-
oner. 
 
Ret til frihed, anstændigt liv, indkomst og levestandard 
Ifølge den internationale menneskeretskonvention, har mennesker ret til frihed, anstændigt 
liv, anstændig indkomst og sikre god levestandard. 
 
Det gælder også vores ret til at brødføde os. 
 
Oprindelige folk skal derfor have deres stemme og repræsentation i alle relevante organer i 
IWC. Oprindelige folk kommer før alt andet. 
 
Det er ikke nok at have disse ubrydelige rettigheder. Nu må IWC også arbejde for at sikre, at 
vores rettigheder udmøntes i praksis. Så vores viden og erfaring kommer til udtryk i kommis-
sionens arbejde. 
 
Såfremt disse elementer af rettigheder ikke anerkendes, må vi overveje mulighederne, så vo-
res ønsker og krav bliver hørt af IWC. Det er vigtigt at lytte til vores stemme. 
 
Bedst praksis må være efterlevelse af menneskerettigheder. KNAPK foreslår etablering af 
gruppe, som overser særligt de oprindelige folks rettigheder respekteres i arbejdsgrupper, 
komiteer og kommissionen. 
 
Inklusion af brugerviden og gøre brug af den 
Medlemmerne af KNAPK er folk, som bruger det meste af deres liv ude i naturen og miljøet, 
hvorfor deres viden og erfaring er enorm. Ikke bare om dyreliv, men i høj grad om miljø og 
natur. Det gælder i høj grad også klimaændringer, da effekterne opleves fra første hånd. 
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Der er megen fokus om videnskabelig undersøgelse af havpattedyr. Det er udmærket med et 
videnskabeligt arbejde. Men man glemmer at tage hensyn til brugerne af naturen og miljøet, 
som har mest erfaring og viden, nemlig fangerne og fiskerne. 
 
KNAPK arbejder derfor at højne standarden af brugernes bidrag til større viden om havpatte-
dyr og fisk. Der skal derfor arbejdes på at forstå vigtigheden af brugerviden, og den skal ud-
møntes til at blive brugt, såfremt der skal være større balance mellem videnskab og traditio-
nel viden. 
 
Der mangler i høj grad inddragelse af traditionel viden. Når den traditionelle viden gøres brug, 
vil forståelsen mellem videnskabsfolk og brugerne blive bedre. Så udelader man ikke vigtige 
aktører. 
 
Der er behov for at definere brugerviden, og hvordan man skal gøre brug af den. 
 
Bedst praksis kan kun opnås ved at inddrage brugerne, fiskerne og fangerne i videnskabelige 
forundersøgelser og arbejde, og ikke mindst forud for rådgivninger. 
 
Fri, forudgående og informeret samtykke 
Oprindelige folks konvention handler om fri, forudgående og informeret samtykke forud for 
alle tiltag og projekter, som berører oprindelige folk. 
 
Det gælder i høj grad også inuitter i Arktis, som berøres for deres ret til at udnytte levende 
ressourcer på land og til havs. Såfremt inuits rettigheder skal respekteres, må der tages endnu 
højere grad hensyn til inuits rettigheder, også når det gælder hvalfangst. 
 
Samspil mellem videnskab og traditionel viden eksisterer ikke, fordi traditionel viden ikke an-
erkendes på lige fod med videnskab. 
 
Såfremt inuits rettigheder ikke respekteres, vil dette fremstå som modvilje til at anerkende 
oprindelige folks rettigheder. Man forledes til at kalde denne modvilje som form for imperia-
lisme, der bruges til at undertrykke oprindelige folk. Det er ikke i orden. 
 
Vi lever i 2022, hvor oprindelige folk har en lang række rettigheder, som deres regeringer skal 
arbejde for. Teori er én ting. Praksis viser at oprindelige folks rettigheder ikke respekteres, 
når det kommer til udmøntning af kvoter, som tilgodeser oprindelige folk. 
 
Grønlands rolle i internationale organisationer skal være frit 
Trods 43 års hjemmestyre og selvstyre er Grønland stadigvæk underlagt Danmark, til trods 
for længst indførsel af selvstyre. 
 
Grønland er således stadigvæk ikke sin egen repræsentant i International Whaling Commis-
sion, trods mange års kompetence til at træffe egne beslutninger til at indgå aftaler. 
 
Kompetencen for fiskeri og fangst er for længst overtaget. Derfor må Grønland have sin egen 
repræsentation. Grønland har sit eget parlament, som lovgiver. Grønland har sin egen rege-
ring, som regerer. Grønland har ansvar for fiskeri og fangst. 
 
Når det kommer til internationale organisationer som International Whaling Commission, 
Northwest Atlantic Fisheries Organization og andre internationale fora er Grønland underlagt 
delegationer under Danmark. Til trods for at Danmark ikke er hvalfangstnation. Til trods for 
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at Danmark er medlem af Europæisk Union, der tider bekæmper Grønlands interesser i hval-
fangstspørgsmål. 
 
Disse forvirrende signaler er ikke tidssvarende, ej heller passende. 
 
Når Grønland besidder kompetencer til at træffe sine egne beslutninger, skal dette også re-
spekteres i praksis. Derfor fortjener Grønland sin egne repræsentation. 
 
Så længe Grønland ikke har sin egen stemme, må dette betegnes som imperialisme fra Dan-
marks side. Kolonitiden er for længst væk. Nu må sørgelige rester af denne skamplet af histo-
rien også viskes bort, så Grønland kan have sin egen repræsentation og stemme internatio-
nalt. 
 
KNAPK vil arbejde aktivt i IWC 
KNAPK har opnået status som NGO-observatør i IWC, og vi takker for denne mulighed. 
 
Vi vil være forkæmpere for oprindelige folks rettigheder, og at disse respekteres også i IWC. 
 
Vi vil søge indflydelse, når det gælder Grønlands interesser, men også inuits interesser gene-
relt i Arktis. Og det gælder også andre folkeslag, som er afhængig af blandt andet hvalfangst 
i deres erhverv, økonomi og kultur. 
 
Bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer 
Vi repræsenterer fiskere og fangere, som har århundreder års erfaring med hvalfangst. Hval-
fangst har eksisteret i tusinder år, hvor inuit har levet i Grønland og Arktis. Denne tradition og 
ret vægter derfor stærkt for KNAPK, som anser det for vigtigt at italesætte traditionel viden 
og traditionel erhverv, som hvalfangst er for os. 
 
Vi værner om vores natur og dyreliv, hvor bæredygtig udnyttelse af nøgle for al udnyttelse af 
levende ressourcer. Første nedfældet eksempel om bæredygtig udnyttelse kommer fra Qaa-
naaq-distriktet, hvor Fangerrådet helt tilbage i 1917 nedfældede skrevne forskrifter om hvor-
dan fangsten skal tilrettelægges, hvor, hvornår og ikke mindst hvordan. 
 
Generelt er bæredygtig udnyttelse af ressourcer altid den, at udsmid skal være så lille som 
muligt. Og det gælder alle dyr og fisk. 
 
Fremtidig rådgivning om hvalkvoter 
KNAPK stiller sin ekspertise til rådighed omkring hvalfangst. Organisationen besidder stor vi-
den om fangst, som i dag er en mangelvare.  
 
Konsultationen af traditionelle fangere må basere sig på brugen af traditionel viden, der kan 
understøtte det videnskabelige arbejde, der gennemføres af IWC’s videnskabelige komité. 
 
KNAPK bringer andre perspektiver, som vi mener i vigtige for IWC’s fremtid. Vi inviterer til et 
godt samarbejde, der tager udgangspunkt i dialog, inddragelse og afstemning af viden mellem 
videnskab og traditionel viden. 
 
Når traditionel viden inddrages vil IWC stå stærkt, eftersom vores viden har rod i historien, 
traditioner og principper, der kun er tilegnet gennem selvlært erfaring, som er overdraget af 
vores forfædre. 
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Allokering af fremtidige hvalkvoter 
KNAPK har tiltro til IWC vil overholde sine forpligtelser til at lytte til oprindelige folks rettighe-
der. 
 
Det gælder også hvalkvoter, hvor Grønlands andel og kvoter har været i niveau, som KNAPK 
kan leve med. 
 
 
 
Nikkulaat Jeremiassen 
Formand 


