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 Inatsisartutbeslutning vedrørende etablering af en repræsentation i Østasien i 2021 

(Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energiområdet) 

 

 

Forelæggelsesnotat 
(Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energiområdet) 

 

1. behandling 

Det er med glæde, at jeg på vegne af Naalakkersuisut fremsætter dette beslutningsforslag. 

Det er Naalakkersuisuts vurdering, at der et stort behov og potentiale i, at vores land får en 

permanent og langsigtet tilstedeværelse i Østasien.  

Erfaringer har vist, at samarbejdet med Kina og Japan kan være udfordrende, da mange 

kinesiske og japanske aktører ikke er bekendte med Grønlands selvstyreordning, herunder at 

Grønland har kompetencen til at indgå i en direkte dialog.  

En åbning af en repræsentation i Østasien vil være et signal til omverdenen om, at Grønlands 

handelsinteresser også er rettet imod Østasien, og at vi i særdeleshed er ”open for business”. 

En særlig overordnet opgave for repræsentationen bliver således, at sikre markedsadgangen 

for de grønlandske fiskeprodukter på de østasiatiske markeder. En repræsentation i Østasien 

vil allerede blot med sin etablering føre til klarere og mere direkte relationer med 

myndigheder og aktører i Østasien. 

En repræsentation i Østasien skal tjene Grønland ved at arbejde for at fremme de økonomiske, 

handelsmæssige og kulturelle forbindelser i den del af kloden hvor der opleves den højeste 

økonomiske vækst.  

En grønlandsk repræsentation i Østasien vil være med til at styrke nuværende og kommende 

erhvervsfremstød i Østasien, og vil således fremadrettet være en vigtig platform i dette 

arbejde. 

Repræsentationen skal dagligt bidrage til at fremme og markedsføre potentielle østasiatiske 

samarbejder med Grønland, og særligt arbejde for at fjerne eventuelle erhvervsmæssige 

handelsbarrierer. Grønland er f.eks. i direkte konkurrence med vores nabolande i Nordatlanten 

omkring adgangen til de østasiatiske markeder. F.eks. underskrev Island og Kina en 

frihandelsaftale i 2014, som har medført en nedsat importtold for islandske fiskeprodukter på 
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det kinesiske marked, og Færøerne åbnede en repræsentation i Beijing i august 2019, hvor der 

tilstræbes fordele i forhold til den færøske fiskerieksport. 

Der er således et betydeligt behov for etableringen af en formel handelsmæssig relation, som 

kan sikre det grønlandske fiskerierhvervs adgang til det østasiatiske marked. Grønlandske 

selskaber eksporterer i disse år for over 2,3 mia. kr. til Østasien. Eksporten sker primært til 

Kina - ca. 1,5 mia. kr. årligt og til Japan - ca. 850 mio. kr. årligt. Royal Greenland meddelte i 

deres 2019 årsregnskab, at Kina var blevet deres største marked. Relationen til Østasien er 

derfor yderst vigtigt for vort lands økonomi. 

Det er således Naalakkersuisuts vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at etablere en 

repræsentation i Beijing i Kina. 

Erfaringerne viser, at Grønland i højere grad selv kan være med til at promovere egne 

interesser og prioriteter i udlandet gennem oprettelse af egne repræsentationer. Det er 

samtidigt et vigtigt skridt på Grønlands vej mod et stadigt større udenrigspolitisk engagement. 

Med disse bemærkninger indstiller jeg således forslaget til velvillig behandling i Inatsisartut. 


