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Kort rapport om forløbet: Så snart jeg fik grønt lys fra nævnet, gik jeg i gang med at 

researche. Først forsøgte jeg at danne mig et overblik over EU's 

aktiviteter og politikker for Grønland og Arktis. Jeg forsøgte 

også at få et overblik over, og blive mere konkret på, hvad der 

egentlig er EU's og stormagternes interesser i Grønland. Jeg 

nåede frem til tre fokuspunkter: Råstoffer, geopolitik og fiskeri. 

Før jeg tog afsted skrev jeg til flere arbejdspladser, 

fagforeninger og fiskeriorganisationer, gymnasier, universitetet 

og forsøgte med opslag på Facebook at skabe kontakt til 

”almindelige grønlændere”, der ville stå frem og fortælle om 

deres holdning til udviklingen. Det lykkedes at få lavet nogle 

halve og hele aftaler før jeg tog afsted. Corona satte 

selvfølgelig også lidt sit præg. Jeg måtte bl.a. tilbringe fem 

dage i isolation, før jeg blev ”sluppet løs” i Grønland. Men jeg er 

rigtig glad for at jeg nåede i mål med projektet. Det har givet 

en stemme til dele af den grønlandske befolkning, som ellers 

ikke plejer at blive hørt. Jeg kan se på Arbejderen.dk og 

Arbejderens Facebook-side, at flere af artiklerne har ført til 

debat blandt læserne. 



   

 

Oplysninger på 

tilskudsmodtager 

Udfyld 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv opfyldelsen. 

Ja. Jeg fik en række gode snakke med ”den almindelige 

grønlænder” - på gaden, på arbejdspladsen og på studiet. Vi 

talte om hans/hendes syn på udviklingen ift. stormagternes 

(især EU's øgede interesse for deres land) og om deres syn på 

fremtiden. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at det ikke kun 

var i de to storbyer – Nuuk og Ilulissat – at jeg havde fået 

interviews, men at det også havde været muligt at besøge 

mindre byer/bygder. Jeg kunne også godt have tænkt mig at få 

lavet flere, dybere interviews med den almindelige grønlandske 

arbejder eller arbejdsløse. Jeg fik mange gode snakke med 

grønlænderne. Nogle trak sig lidt, da de fik at vide, at jeg gerne 

ville citere dem i en artikel og gerne tage foto og også gerne 

video af dem. Det betyder at jeg har en overrepræsentation af 

studerende / grønlændere med overskud og gode til at 

formulere sig og fra storbyer. Det synes jeg er lidt en svaghed i 

projektet, som jeg gerne ville have undgået. Men alt i alt har 

det været godt, at give ordet til ”den almindelige” grønlænder – 

som faktisk har en del på hjerte og holdninger til både nutiden 

og fremtiden. Herudover har jeg lavet en del research og 

fundet en lang række faktaoplysninger frem om EU's interesser 

i Grønland – ift. råstoffer, fiskeri og geopolitik. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Projektet har ført til flere artikler, der er publiceret i Dagbladet 

Arbejderens hjemmeside Arbejderen.dk. Herudover har jeg 

sendt artiklerne til alle dem, jeg har talt med. Samt til de 

organisationer og partier jeg har været i kontakt med samt til 

den grønlandske landsdækkende avis Sermitsiaq og til 

Grønlands landsdækkende tv, KNR. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Folkebevægelsen mod EU har delt flere af artiklerne på sin 

Facebook-side. 

 



   

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en 

blevet udbredt. 

Jeg har sendt artiklerne til dem, jeg har talt med, samt til div. 

Partier, organisationer, osv. Jeg har skrevet seks artikler, der er 

blevet delt på Arbejderens Facebook-side og Arbejderen.dk, der 

har ca. 20.000 læsere / måneden. Herudover er to af artiklerne 

blevet delt på Folkebevægelsen mod EU's Facebook-side. 

Artiklerne kan bl.a. findes her: 

https://arbejderen.dk/indland/eus-spisekammer-h%C3%B8jt-

mod-nord-gr%C3%B8nlandske-fisk-sikrer-profit-og-mad-til-

europa 

Og 

 https://arbejderen.dk/indland/tvangsflytninger-og-forurening-

f%C3%A5r-kira-til-dr%C3%B8mme-om-selvbestemmelse 

og  

https://arbejderen.dk/indland/gr%C3%B8nland-%E2%80%93-

f%C3%B8dek%C3%A6de-eus-atomkraft 

og  

https://arbejderen.dk/indland/minik-knokler-det-halve-

d%C3%B8gn-canadisk-mineselskab 

og  

https://arbejderen.dk/indland/eus-v%C3%A5benindustri-

p%C3%A5-mineraljagt-i-gr%C3%B8nland 

og  

https://arbejderen.dk/indland/eu-%E2%80%93-en-arktisk-

stormagt-i-sv%C3%B8b-0 

  

 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

www.arbejderen.dk 

 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere?  

21.000 unikke besøgende hver måned. 
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