Hendes Majestæt Dronningens tale
ved gallamiddagen den 21. juni 2009 i Nuuk i anledning af Selvstyrelovens
ikrafttræden

Hver gang vi planlægger et besøg i Grønland glæder jeg mig. Jeg glæder mig til
gensynet med den storslåede og uendelige natur, til farverne, lyset, og - på denne årstid blomsterne, som er på vej. Alt det, som i et halvt år har været nedfrosset og begravet i sne
løses op, og naturen viser sig i al sin mangfoldighed. Vandet strømmer atter frit, og
menneskene glæder sig og liver op med sommerens varme. Nu står solen højest på
himlen, ja, i store dele af landet går den slet ikke ned: Det er Grønlands nationaldag.

I dag den 21. juni 2009 er Loven om Grønlands Selvstyre trådt i kraft.

Loven er udtryk for, at der nu er skabt et helt nyt grundlag for relationerne mellem
Grønland og Danmark. Loven bygger på en erkendelse af, at det grønlandske folk er et
folk i folkerettens forstand med ret til selvbestemmelse. Med loven er det ønsket at sikre
den størst mulige grad af ligeværdighed mellem Grønland og Danmark og at øge det
grønlandske folks selvbestemmelse i videst muligt omfang indenfor rammerne af
rigsfællesskabet. Loven om Grønlands Selvstyre er en naturlig fortsættelse og udbygning
af den grundlæggende idé bag hjemmestyreloven, hvorefter beslutninger om udviklingen
af det Grønlandske samfund træffes af det grønlandske folk. Loven er grundlaget for at
Grønlands Landsting, Grønlands folkevalgte forsamling, fortsat kan arbejde til gavn for
hele befolkningen. Det er mit håb og min sikre overbevisning, at dette arbejde vil bære
frugt og blive til glæde.

2

Et overvældende flertal af den grønlandske befolkning stemte for loven i november sidste
år, og viste dermed klart sin vilje til i fællesskab at føre dette projekt igennem. Efter
festdagen i dag kommer hverdagene, hvor alle kræfter skal sættes ind på at løse de
mange opgaver, som melder sig, og for at tage fat om de problemer, som heller ikke det
grønlandske samfund er fri for. Det er nogle af de store udfordringer, som man står
overfor.

Det er de unge og opvoksende generationer, som skal sikre Grønlands fremtid. De skal
være godt rustede til at møde den tid, de lever i, sådan at de er sig deres arv bevidst, men
ikke lader sig skræmme af alt det nye.

Mine og Prinsgemalens første besøg ligger nu mange år tilbage. Det var et andet
Grønland, vi dengang mødte. Men siden har vi kunnet følge udviklingen og de mange
forandringer, der er sket.

Bedre og hurtigere samfærdselsmidler har knyttet landet tættere sammen. Ændrede
beskæftigelsesmuligheder og nye bosætningsmønstre har sat sit tydelige præg på såvel
byerne som bygderne.

Bevidstheden om eget værd er blevet mere udtalt. Medindflydelse og medansvar for
Grønlands udvikling har styrket ansvarsfølelsen og selvforståelsen. Viljen til at kunne og
ville selv, er blevet mere udtalt.
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Det grønlandske folk er i dag meget bevidst om sin egen kultur og om sit sprog; men de
moderne kommunikationsmidler gør også, at den store verden udenom trænger sig på, og
Grønland bliver år for år mere inddraget i det internationale samfund med alt hvad dette
indebærer af fordele og ulemper: en udfordring for ethvert samfund i dag uanset de
geografiske afstande. Også Grønland åbner sig nu i forhold til den omliggende verden for
at indtage sin naturlige plads i verdenssamfundet.

Grønlands fremtid vil fortsat være tæt forbundet med Danmark. Vi er knyttede sammen i et
fællesskab, der rækker flere hundrede år tilbage i tiden, og der er stærke bånd mellem det
grønlandske og det danske folk. Mangfoldige er de opgaver, der er løst i samarbejde
mellem danske og grønlandske myndigheder. Vi kender hinanden, vi har tillid til hinanden
og vi kender hinandens evner og formåen. Grundlæggende er vi besjælede af det samme
ønske, nemlig at skabe et bedre samfund for vore befolkninger. Der har under hele
selvstyreprocessen været enighed om, at det vi sammen har bygget op over mange år, er
det fundament, der skal bygges videre på.

Selvstyreloven er det nye grundlag, som samarbejdet skal bygge på. Jeg føler mig
overbevist om, at denne nye lov vil være til gavn for Rigsfællesskabet. Jeg ser frem til et
fortsat tæt og fortroligt samarbejde mellem Danmark og Grønland.

Både Prinsgemalen og jeg og Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary har set frem til
denne dag med stor forventning. Vi glæder os over at kunne deltage i denne historiske
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begivenhed, som gælder både Grønland og Danmark, for vi har fra første gang vi stiftede
bekendtskab med landet og folket følt, at der eksisterer en stor og gensidig hengivenhed
mellem os.

Sammen ønsker vi alle fortsat lykke og fremgang for Grønland og det grønlandske folk.

GUD BEVARE DANMARK - GUD BEVARE GRØNLAND

