Medlem af Naalakkersuisut, Mimi Karlsens tale ifm. indvielsen af Silap
Pissusianik Ilisimatusarfik – Klimaforskningscenter

Kære Formand for Naalakkersuisut. Kære deltagere.
På vegne af Naalakkersuisut er det mig en stor glæde at kunne byde velkommen til
indvielsen af Klimaforskningscenteret.
Den øgede fokus på klimaforandringer og forskning i tilknytning til denne, har bragt
Grønland og det arktiske område i et internationalt søgelys.
Naalakkersuisut beklager at Videnskabsminister Helge Sander ikke kan deltage ved
indvielsen af klimacenteret på grund af ændrind af flyningen mellem København og
Kangerlussuaq.
Naalakkersuisut er meget glade for, at vi i dag kan indvie Klimaforskningscenteret i
Nuuk. Klimaforskningscenteret er et internationalt center for studier af
klimaændringer og deres effekt på arktiske økosystemer, samfund og infrastruktur.
Dette centers virke falder i god tråd med Naalakkersuisuts overordnede mål for
forskningen i Grønland. Forskningen skal bidrage til forbedring af livskvaliteten for
befolkningen og kunne anvendes aktivt i den samfundsmæssige udvikling. Gode
forskningsresultater skal således bidrage til at tage gode og bæredygtige politiske og
administrative beslutninger.
Centrets fokusområder vil udmøntes i fire overordnede indsatsområder, der dækker
de videnskabelige sektorer inden for:
● Natur og miljø
● Samfund og erhverv
● Teknik og anlæg
● og samspillet mellem de tre sektorer.
Centeret er fysisk forankret i Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut og
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet. Det ligger fast, at der er tale om et
tværvidenskabeligt center, som skal fokusere på effekter af klimaændringer i den
arktiske natur og det arktiske samfund. Klimaforskningscenteret vil ikke alene give
bedre rammer for de grønlandske og danske forskere, men også forbedre betingelser
for ophold af internationale gæsteforskere, samt uddannelser indenfor PhD-studier.
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Der er på sigt brug for et bedre vidensgrundlag omkring, hvordan klimaændringerne
påvirker det grønlandske samfund i form af bl.a. nye erhvervsmuligheder, ændrede
bosætningsmønstre, levevilkår etc. Vi ser frem til etableringen af Silap Pissusianik
Ilisimatusarfik – Klimaforskningscenter som et center for forskning, uddannelse og
dokumentation.
Naaalakkersuisut lægger vægt på, at brugerne af naturens resurser og forskerne i
samarbejde skaber ny viden om samspillet mellem det arktiske miljø og samfund.
Naalakkersuisut håber på, at centeret bidrager til, at det internationale samfund får
større indsigt og viden om klimaforandringerne og deres konsekvenser på det lokale,
regionale og globale samfund.
Ideen om at etablere et arktisk klimaforskningscenter blev udformet efter et møde
mellem videnskabsminister, Helge Sander og det daværende medlem af
Naalakkersuisut. Efterfølgende blev der nedsat en dansk/grønlandsk arbejdsgruppe,
samt udvalgsgrupper i henholdsvis i Grønland og Danmark. Klimaforskningscenteret
blev etableret 1. maj 2009 med professor, Søren Rysgaard som centerchef.
Naalakkersuisut har store forventninger til Klimaforskningscenteret. Naalakkersuisut
er ikke tvivl om, at det vil lykkes for centeret at bidrage med væsentlige og nyttige
forskningsresultater.
Naalakkersuisut skal hermed benytte lejligheden til at rette en særlig tak til Aage V.
Jensens Fonde. Naalakkersuisut værdsætter i høj grad Fondenes støtte til etableringen
og udbygningen af Naturinstituttet, som nu også danner rammerne for det nye
klimaforskningscenter.
Til sidst vil Naalakkersuisut også udtrykke deres glæde over videnskabsministerens
visioner om etableringen af et arktisk klimaforskningscenter. Naalakkersuisut er sikre
på, at samarbejdet mellem Grønland og Danmark omkring Klimaforskningscenteret
vil skabe grobund for gode og bæredygtige beslutninger i vore samfund.
Naalakkersuisut hilser alle hjertelig velkommen og ønsker alle et stort tillykke med
indvielse af Klimaforskningscenteret.
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