Landsstyreformand Kuupik Kleists fest-tale ved indførelsen af Grønlands Selvstyre
den 21. juni 2009
Hendes Majestæt Dronning Margrethe, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, Hans Kongelige
Højhed Kronprins Frederik og Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary.
Kære medborgere og vore ærede gæster fra udlandet – Islands præsident Ólafur Ragnar
Grimsson, repræsentanter fra Rigsfællesskabet, ambassadører og folkeslag fra andre lande og
ikke mindst vore Inuit-slægtninge fra den anden side af vandet, der er kommet for at deltage i
festlighederne.
Jeg er glad for at I deltager i festligholdelsen af denne højtidelige dag og deler vores glæde.
Tak.
Vi er stolte af det vi har opnået i dag, for demokratiet som vi det er nu i Grønland har udviklet
sig over relativ kort tid.
Vore forfædre havde en anden demokratiopfattelse end os. Starten på den moderne
demokratiske proces i Grønland, begyndte først med oprettelsen af Forstanderskaberne i Sydog Nordgrønland i 1863. Demokratiet i Grønland har derfor blot udviklet sig over de sidste 150
år.
Samfundsudviklingen er gået hurtig, og vi er glade for, at det vi har opnået indtil i dag er sket
i samarbejde med andre lande.
Deklarationen om De oprindelige Folks Rettigheder blev vedtaget forrige efterår. Grønland har
deltaget aktivt i denne proces, ikke kun for at forsvare egne rettigheder, men også på vegne af
andre oprindelige folk.
Som en del af det globale verdenssamfund har Grønland været med til at bane vej og ydet
bidrag til fornyelser, men med Selvstyret går vi et skridt videre – for vi er nu anerkendt som et
folk. Derved har Grønland placeret sig som foregangsland og forbillede for De oprindelige Folk.
Så kan man spørge hvad vi skal bruge denne anerkendelse til fremover.
Ved anerkendelsen som folk er vores rettigheder styrket og det juridiske grundlag befæstet og
derfor kan vi arbejde for at denne status officielt bliver godkendt af FN.
Når vi opnår officiel anerkendelse i FN placerer Danmark sig atter i front i verdenssamfundet,
som garant for beskyttelse af folks rettigheder og deres ret til selvbestemmelse.
Derfor vil jeg takke Den Danske Stat for det vi i dag har opnået i fællesskab.
Tak fordi I var med og samarbejdede med os som ligeværdige partnere. Vi har været igennem
vanskeligheder undervejs for at opnå målet, men til sidst fandt vi et fælles ståsted og et
kompromis.
Grønland har i dag fået en helt ny status i Rigsfællesskabet. Grønland har også fået et helt nyt
Landsstyre og Danmark har fået en ny Statsminister. Jeg glæder mig til, at vi i samarbejde
med jer og i gensidig respekt for hinanden – for fremtiden - kan opnå endnu flere resultater til
gavn for Grønland og Danmark.
Vi er klar over at indførelsen af Selvstyre forpligter os, men Grønland er parat at tage større
ansvar, fordi vi ønsker endnu mere selvbestemmelse. Dette gør vi ved at være åbne over for
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omverdenen, for vi kan ikke komme udenom, at Grønland er en del af den globale verden.
Grønland skal være et åbent samfund, hvor gæster modtages med varme og kan føle tryghed.
Vi skal til at finde et nyt ståsted i verdenssamfundet, men ikke på bekostning af vores
grønlandske identitet, som vi vil holde i hævd. For forskellighed er jo en stor rigdom, som vi
grønlændere skal bidrage med i verdenssamfundet.
Vi bor i et land med storslået skønhed. Her kan man endnu opleve uendelig stilhed. Her kan
man endnu opleve den uforlignelige friskhed i luften. Her kan man opleve en vidtrækkende
udsigt. Lysets forunderlige spil er en del af oplevelsen i en umådelig skøn og stor natur.
Vi lever i et land, der har en vigtig geografisk placering. Med det nye skridt Grønland har taget,
vil vi holde et skarpt blik rettet mod de nye muligheder og drage nytte af dem.
Ved indførelsen af Selvstyre i dag har Grønland opnået et andet vigtigt mål, nemlig
rettighederne til undergrundens ressourcer. Det lykkedes ikke ved Hjemmestyrets indførelse i
1979, men er nu faldet på plads.
I dag er der gået 30 år og tiden er blevet moden således, at Rigsfællesskabet tager skridt til,
at Grønland overtager dette ansvarsområde.
Det er vi glade for - for når Grønland skal styrke sin selvbestemmelsesret, må vi også have det
fulde ansvar for indtægtsgivende områder.
Det er store resultater den nuværende Kommission har opnået med Selvstyreloven. Et stort og
omhyggeligt arbejde er gjort færdigt og de grønlandske repræsentanter har i hele processen
arbejdet målbevidst og i fælles forståelse med hinanden. Men, vi må huske at forud for den
sidste Kommissions endelige resultater, har en Selvstyrekommission udelukkende bestående
af grønlandske medlemmer, arbejdet i 4 år på en betænkning, der har dannet grundlag for det
resultat vi ser i dag.
Jeg vil gerne sige hjertelig tak til alle jer, der har deltaget i de to kommissioner, både
politikere og embedsmænd. I har arbejdet ihærdigt og loyalt i løbet af processen og jeg ønsker
jer tillykke med det flotte resultat.
Men den største tak vil jeg rette til mine medborgere. Uanset hvem I er, så har I gennem jeres
bidrag til samfundsudviklingen muliggjort opnåelsen af Selvstyret. Ved individuel indsats
bidrager vi hver især til det folkelige fællesskab.
I denne ånd af gensidig respekt, sammenhold og ligeværd skal vi videre som folk. Vores ret til
selvbestemmelse som folk er i dag beseglet gennem indførelsen af Loven om Selvstyre –
hjerteligt tillykke.
Årets længste dag lakker nu mod enden, men det livgivende lys vender altid tilbage.
Tak
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