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Velkommen!
Et nyt hold i Bruxelles
Velkommen til denne første nye udgave af BXLimit,

Og Mira er i øvrigt også begyndt at arbejde med

der hermed erstatter det gamle nyhedsbrev,

Arktis-relaterede sager fra Nuuk. Uiloq er kommet

NAPNYT. BXLimit er en nyudvikling af det tidligere

rigtig godt i gang hernede med hendes

nyhedsbrev, og er en forkortelse af ”Fra Bruxelles”

internationale erfaring, hvilket tegner meget lovende

på grønlandsk.

for samarbejdet i de næste år.

Det er tanken, at BXLimit skal være markant kortere

Vi har også taget imod en ny praktikant, Natuk

end det gamle NAPNYT, og derved kunne udgives

Rosing Fleischer, som oprindeligt er fra Nuuk, men

en smule oftere. Samtidig gør et kortere nyhedsbrev

lige nu kommer fra sit studie i København. Natuk

det også muligt at udkomme på begge sprog

erstatter Elsennguaq Uiloq Silassen, der er blevet

samtidigt, og ikke som tidligere hvor den

ansat som studentermedhjælp i Formandens

grønlandske version blev eftersendt uger efter.

Departement. Natuk gør allerede en god indsats på

Denne udgave af BXLimit er omkring halv så lang

repræsentationen, og vi er glade for at have hende

som tidligere NAPNYT, og nyhedsbrevet må gerne

her.

blive endnu kortere, og derved også bliver mere
aktuel i sit indhold. BXLimit skal passe bedre som
hurtigt læsestof i en travl arbejdsdag.

Udover, at jeg selv er forholdsvis ny i min stilling og
derved er det grønlandske hold i Bruxelles næsten
helt nyt, har vi dog heldigvis stadig vores

Vi vil stadig i BXLimit skrive mindre reportager af

lokalansatte sekretær Anne-Marie Andersen hos os!

møder og begivenheder her i Bruxelles, men vi vil

Hun er rigtig god at have i kontoret her i Bruxelles.

også forsøge i højere grad at inkludere fakta om

Anne-Marie har værdifuld viden og gode råd

forhold relaterende til arbejdet med EU hernede i

omkring forholdene hernede i Bruxelles efter, at hun

Bruxelles.

har boet i Belgien i mange år. Anne-Marie er en

Ovenstående ændring er grundlæggende et tegn
på, at der også er kommet et nyt hold ned til
Bruxelles. I starten af september, tog vi således
imod Uiloq Mulvad Jessen, der kom fra en stilling i
Udenrigsdirektoratet. Uiloq har nu overtaget den
stilling, som Mira Kleist udfyldte hernede, og Mira er
nu tilbage oppe i Udenrigsdirektoratet. Uiloq har
særligt arbejdet med sager relaterende til Arktisk
Råd, hvilket må siges at være god erfaring at kunne

rigtig god kollega for os alle.
Alt i alt et godt hold!
Som nævnt er Arktis kommet højere på EU’s
dagsorden. I denne tid behandles EU’s Fælles
Udenrigstjeneste og Europa-Kommissionens fælles
meddelelse om en integreret Arktisk politik i EuropaParlamentet. Det følger repræsentationen
naturligvis.

trække på for os hernede nu, hvor Arktis er kommet
så højt på dagsordenen i Bruxelles.
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Derudover har CETA (EU-Canada

Taget i betragtning af, hvorledes det kan gå for

Comprehensive Economic and Trade

afstemninger i denne tid, kan man derfor næppe

Agreement) også fået noget opmærksomhed,

med sikkerhed sige, at ratifikationsprocessen blot

hvor aftalen nu går ind i en godkendelsesproces i

bliver en formalitet, men snarere at det ikke vil

Europa-Parlamentet. Det følger

overraske, hvis der også kommer nogle bump på

repræsentationen naturligvis. Derudover har

vejen her. Efter Trumps valgsejr, er usikkerheden

CETA (EU-Canada Comprehensive Economic

omkring en TTIP-aftale (Transatlantic Trade and

and Trade Agreement) også fået noget

Investment Partnership mellem USA og EU) i hvert

opmærksomhed, hvor aftalen nu går ind i en

fald ikke blevet mindre.

godkendelsesproces i Europa-Parlamentet.
Derefter sendes CETA rundt til ratifikation i EU-

Rigtig god læsning!

medlemsstaterne før, at aftalen kan træde
fuldgyldigt i kraft.

Ny ambassadesekretær - Uiloq Mulvad Jessen
1. september 2016 afløste jeg Mira Kleist som

!

ambassadesekretær på Repræsentationen. Jeg er 33 år,
fra Nuuk og er Cand.Tech.Soc fra Roskilde Universitet.
Som ambassadesekretær varetager jeg blandt andet
OLT medlemskabet som indbefatter et formandskab af
arbejdsgruppen for Miljø og Klimaændringer. Derudover
er jeg sagsbehandler på Partnerskabsaftalen samt EUarktiske sager. Jeg fungerer desuden som vejleder for
praktikanten på repræsentationen.
Før jeg startede på Repræsentationen arbejdede jeg i
Udenrigsdirektoratet og var sagsbehandler på sager bl.a.
vedrørende arktisk samarbejde og oprindelige folks
rettigheder. Jeg deltog eksempelvis til Arktisk Råds
Senior Arctic Officials møder og var med til
forhandlingerne om slutdokumentet til
Verdenskonferencen om Oprindelige Folk. Tidligere har
jeg fra 2010 til 2013 arbejdet i daværende

Uiloq Mulvad Jessen

Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø.
Jeg er meget beæret over at have fået denne unikke mulighed for at repræsentere Grønland i Bruxelles.
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State of the Union 2016
”I stood here a year ago and I told you that the State of our Union was not good. I told you that
there is not enough Europe in this Union. And that there is not enough Union in this Union”.
Således indledte Formand for Europa-Kommissionen Jean-Claude Juncker den årlige State of the
Union-tale d. 14. september 2016.

!

Formand Jean-Claude Juncker holder State of the Union-tale i Europa-Parlamentet. Foto: ec.europa.eu

Han tilføjede , at han vil være ærlig at sige, at Unionens tilstand ikke er meget bedre i dag. EU’s
institutioner, heriblandt Grønlands Repræsentation i Bruxelles fulgte spændt med via live-stream, for at
høre hvad formanden havde at sige om Unionens tilstand, og hvad planerne er for fremtiden.
Det har været et begivenhedsrigt år for EU, hvor særligt har Brexit har fyldt meget på programmet. Den
fyldte til gengæld ikke meget i SOTEU-talen. Jean-Claude Juncker nævnte kort, at EU står over for den
ulykkelige situation, at en medlemsstat forlader EU. Han beklagede, at der var så mange medlemslande
som ikke kunne enes om et fælles grundlag i en tid, hvor det er vigtigt at samarbejde. Men Juncker mente
samtidig at bakke op omkring det positive arbejde, ved at være ærlige om tilstanden af EU.
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Juncker efterspørger større fokus på skatteunddragelse og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden.
Juncker kritiserede de lande, som ikke tager deres del af ansvaret hvad angår flygtninge og understregede,
at der kun findes en fælles europæisk løsning på flygtningekrisen. Hertil informerede han om oprettelsen af
European Solidarity Corps, som skal være et organ for frivillige i krisesituationer. Samtidig skal EU
beskyttes mod terrorisme, Jean-Claude Juncker informerede om det nye European Border and Coast
Guard, og, at man vil arbejde for et system, som registrerer når nogen kommer ind eller ud af de
europæiske grænser - med oplysninger om hvornår, hvor og hvorfor de gør.
Juncker vil arbejde mod et mere socialt Europa, og han foreslog at hver europæisk by og landsby bliver
udstyret med gratis Wifi i centrum af byerne/landsbyerne. Han sluttede af med at sige, at børn i Europa
fortjener at vokse op i sikkerhed, med et Europa som styrker og forsvarer dem.

Arctic Shipping Roundtable
Torsdag d. 15. september 2016 deltog Grønland
ved Mininnguaq, Uiloq og Natuk til Policy and
Science Roundtable: ”Towards a balanced view of
Arctic Shipping”.
Der blev holdt diverse oplæg og fremvisning af filmklip
om konsekvenserne af shipping industriens udledning
af Black Carbon (sod) samt udledning af andre
luftforurenende stoffer som bl.a. ozon, kuldioxid,
metan og sulfat. Fokus under eventet var primært

! Foto: Uiloq Mulvad Jessen og Mininnguaq Kleist lytter til en
præsentation om Arctic shipping

hvad man kan gøre for at forhindre yderligere skade
og forurening i Arktis, hvordan man kan gøre
problemet mere synligt med henblik på at handle
tidligt.
Til mødet drøftedes, hvordan man kan reducere
temperaturen i Arktis ved at formindske udledningen af
bestemte kortlivede klimaforurenende stoffer, samt det
økonomiske aspekt ved åbningen af de nordlige
skibsruter. Hertil blev det oplyst, at den kommercielle
skibsfart ville spare 40 procent rejsetid ved en
potentiel åbning af de nordlige skibsruter, men at ruten

! Foto: Katrine Kærgaard og Uiloq Mulvad Jessen

først kan åbnes for non-containerskibe i 2030 og 2040
for containerskibe. Det vil dog tage flere årtier før
ruterne kan bruges i deres fulde effekt.
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Ved efterfølgende diskussion blev det fremført, at der var brug for stærkere beviser hvad angår
skibsfartsområdet og de konsekvenser der er. Hertil for at skabe mere opmærksomhed og tillid til
forskningsresultaterne, må forskningen på området være mere transparent. Ydermere blev det efterspurgt,
at forskningsområdet blev bredere. Her kunne for eksempel inkluderes emner som økonomi, sociologi og
politik for at gøre forskningen mere tværfaglig. Der er dog også behov for at gøre den viden der eksisterer
tilgængeligt, enkel og brugbar for politikerne.
Det blev fremhævet af flere at skibsfartsektoren er et meget kompliceret område, hvor der er mange
stærke interesser. Sektoren er nok den mest konservative og resistente for ændringer, men at der i
industrien generelt er en enighed om, at vilkårene skal være ens for alle. Det vil sige at der skal være
konsensus og samling omkring strammere lovgivning for at forbyde udledning af særligt forurenende
stoffer, hvis indsatsen mod forureningen skal lykkes. Skibsfartssektoren skal være ”ombord”, hvis der skal
ske ændringer og der er behov for al deres viden inden for området.

EU-Polarnet Townhall Event
Tirsdag d. 27. september 2016 deltog ambassadesekretær Uiloq og praktikant Natuk til EUPolarnets event med titlen ”Towards the 1,5oC climate goal. Perspectives from the Polar Regions”.
Konferencen handlede blandt andet om den
globale Parisaftale og særligt om mulighederne
for at stoppe stigningen af
gennemsnitstemperaturen med mere end 1,5oC
over den præ-industrielle (1720-1800) niveau.
Overordet set var der blandt forskere tvivl om
dette mål kan nås. Desuden blev der diskuteret
hvorledes man kan optimere forskningen og
samarbejdet om polarforskningen med EU.
Jannie Staffanson fra Sami Rådet var også til
stede som en del af panelet. Hun efterspurgte
stærkt, at man inkluderer oprindelige folk mere i
forskningen i Arktis. Det blev desuden
fremhævet, at målet om 1,5oC ikke afhænger af
handling i Arktis, men at der skal finde løsninger
og reguleringer udenfor Arktis.

!

Foto: Uiloq til EU-Polarnet-eventet.
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Thomas Stocker, Co-Chair i arbejdsgruppe I for IPCC’s 5. assessment rapport nævnte Camp Century i
Grønland og fremhævede de store affaldsmæssige udfordringer, der vil opstå, når Camp Century dukker op
fra isen. Han berettede, at der var nogle forskere som mente, at Grønland allerede havde nået den såkaldte
tipping point hvad angår Indlandsisens afsmeltning. Når tipping point er overskredet for Indlandsisen i
Grønland vil det få alvorlige konsekvenser for resten af verden.

Faktaboks: Parisaftalen
•
•
•

Aftalen blev forhandlet af repræsentanter fra
195 lande til UNFCCC COP21
Både EU og medlemslandende er individuelt
ansvarlige for at ratificere Parisaftalen
Man havde regnet med at aftalen ville træde i
kraft i 2020. Men den træder allerede i kraft 4.
november 2016 – meget tidligere end man
havde regnet med, som følge af, at et stort
antal lande allerede har ratificeret aftalen.

! Foto: Tero Vauraste fra Arctia Shipping, Helsinki
fremlægger sin præsentation

Den Grønlandske jobmesse 2016
Fra den 30. september til og med den 3. oktober bød
grønlandske virksomheder studerende velkommen til job- og
rekrutteringsmesse i Aalborg, Århus, Odense og København.
Messen har til formål at skabe kontakt mellem de grønlandske
studerende i Danmark og arbejdsgiverne hjemme i Grønland.
Ambassadesekretær, Uiloq Mulvad Jessen deltog til
messen. Grønlands Repræsentation delte stander

!

sammen med Departementet for Erhverv,
Arbejdsmarked og Handel fra Selvstyret. Der havde de

Foto: Uiloq sammen med Ole Fjorgaard Kjær fra
Departement for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel
og Energi til jobmesse i Danmark

studerende mulighed for at få en snak og en generel
orientering om hvilke muligheder, der er for at få et
praktikophold på Grønlands Repræsentation i
Bruxelles.
Hvert semester åbner Grønlands Repræsentation i
Bruxelles op for muligheden for studerende at tage et
semesters praktikophold. Det er fortsat målet, at vi
skal have flere kvalificeret grønlandske studerende på
praktikophold fremover.
!
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Status om Brexit
Det Forenede Kongerige (UK) stemte den 23. juni 2016 for at forlade den Europæiske Union, men hvad er
der egentlig sket siden?

! Theresa May Foto: www.thesun.co.uk

Det
! Forenede Kongeriges flag og EUs flag. Foto: www.telegrapgh.co.uk

Premiereminister Theresa May meddelte i starten af oktober at hun vil aktivere artikel 50 i
Lissabontraktaten om udmeldelse af EU inden udgangen af marts 2017. Traktatens artikel 50 giver EU og
briterne 2 år til formelle forhandlinger. Det vil sige, at hvis det kørte efter Mays planer kunne UK potentielt
være ude af EU i midten af 2019. Det er dog nu meldt ud at den britiske landsret har afgjort at den britiske
regering er forpligtet til at inddrage det britiske Parlament i spørgsmålet om aktiveringen af artikel 50.
Sagen er nu gået videre til højesteret og vil blive behandlet mellem 5.-8. december 2016. Hvis May taber
sagen vil processen taget noget længere tid og det kan give EU-tilhængerne i Parlamentet mulighed for at
stille særlige krav til mandatet for UK’s forhandlerteam, og i yderste konsekvens blokere for landets
udmeldelse af EU. Det sidste er dog nok mere usandsynligt.

Faktaboks:
•
•
•
•

Artikel 50 paragraffen i Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009 og det er første gang at et
land vil aktivere den.
Når man har besluttet sig for at forlade EU er der ikke mulighed for at vende tilbage.
Grønland er det eneste land der har forladt det europæiske samarbejde –
forhandlingerne tog 3 år i 1980’erne.
Forskellen på Storbritannien og Det Forenede Kongerige (UK): Storbritannien referer til
øen øst for Irland, som består af tre selvstændige regioner og inkluderer England,
Skotland og Wales. Det Forenede Kongerige (UK) er et land som består af
Storbritannien (England, Skotland, Wales) og Nordirland. Det officielle navn er ”Det
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland”.
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Hvad er ”Hard” og ”Soft” Brexit?
Der er mange muligheder for hvorledes det
fremtidige forhold mellem EU og UK
kommer til at se ud. Disse muligheder kan
blive kategoriseret som ”Hard” eller ”Soft”
Brexit, og vil ganske kort og i hovedtræk

Faktaboks: De fire friheder i Det Indre Marked i EU
1.
2.
3.
4.

Fri bevægelighed for varer
Fri bevægelighed for kapital
Fri bevægelighed for personer
Fri etableringsret

blive forklaret i det efterfølgende. I scenariet
med en Hard Brexit ville UK skulle opgive fuld adgang til de indre marked og fuld adgang til toldunionen i
EU. UK ville få fuld kontrol over egen grænser og der vil skulle forhandles nye handelsaftaler på plads. I
første omgang, ville UK højst sandsynligt falde tilbage på Verdenshandelsorganisationens (WTO) regler
ved handel med tidligere EU-partnere.
I scenariet med en Soft Brexit ville UK holde forholdet til EU og de eksisterende ordninger så tæt som
muligt. UK ville miste pladserne i Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og deres EuropaKommissær. Men de ville beholde adgangen til det indre marked, mod at den frie bevægelighed bevares.
Varer og tjenesteydelser ville fortsat blive handlet med de resterende EU-lande på en toldfri basis og de
finansielle virksomheder ville beholde deres ret til at sælge tjenester i EU. UK ville desuden forblive i EU’s
toldunion.
Theresa May talte til Conservative Conference i oktober og sagde blandt andet: ”Brexit means Brexit –
and we’re going to make a success of it”, hvilket kan tyde på at det er en Hard Brexit som May går efter og
hermed vil de ikke kunne drage fordel af De fire friheder i det Indre Marked i EU.

CETA og TTIP
Frihandelsaftalerne mellem forholdsvis EU og Canada
(CETA) og EU og USA (TTIP) har været nogle meget omtalte
emner på det sidste. Der er oplevet modstand på vejen, og
der har måttet kæmpes
for at holde CETAaftalen på sporet. Her
ses billeder af
demonstrationen den
20. september mod
CETA og TTIP på Rue
de la Loi ikke langt fra
Grønlands
Repræsentation.

! Billeder: Demonstrationer mod CETA og TTIP på Rue
! de la Loi, Bruxelles
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Fakta om CETA og TTIP:
Frihandelsaftalen mellem EU og Canada
CETA: Comprehensive Economic and Trade Agreement
•
•
•
•
•
•

Aftalen blev underskrevet 30. oktober 2016, efter at den belgiske region Vallonien ellers havde
blokeret for godkendelsen af aftalen.
Processen har været i gang siden slutningen af 2008 hvor en fælles undersøgelse kaldet
”Assessing the Cost and Benefits of a Closer EU-Canada Economic Partnership” blev udgivet.
CETA er Canadas største bilaterale aftale siden indgåelsen af den trilaterale NAFTA-aftale (North
American Free Trade Agreement) som trådte i kraft i 1994.
Det forventes at aftalen vil øge den bilaterale handel med varer og tjenesteydelser med 22,9% når
aftalen er implementeret.
Begge parter vil afskaffe 99% af tolden for varehandel, der bliver indført udvidet adgang til at
levere tjenesteydelser og adgangen til investering gøres lettere.
Selvom aftalen er underskrevet skal aftalen først godkendes af Europa-Parlamentet og herefter
skal Canadas provinser og EU’s 28 medlemslande individuelt ratificere aftalen før den træder
endeligt i kraft. Når Europa-Parlamentet har godkendt aftalen, ikrafttræder store dele af aftalen
dog midlertidigt.

Frihandelsaftalen mellem EU og USA
TTIP: Transatlantic and Investment Partnership
•

•

•
•

•

Forhandlingerne om TTIP begyndte i juli 2013, oprindeligt havde man forventet at aftalen var klar i
2014 men aftalen har mødt stor folkelig modstand fra begge parter og aftalen forventes nu først
klar i 2017.
Aftalen skal gøre det nemmere at handle med varer, tjenesteydelser og at investere. Dette sker
ved at fjerne toldafgifter, mindske bureaukratiet og skabe færre begrænsninger for
investeringerne.
Man forventer at der kommer flere forretningsmuligheder, øget vækst og flere jobs samt et større
udvalg af varer man kan vælge imellem.
EU’s TTIP-modstandere er bekymrede for USA's tilgang til lovgivning - herunder fordi der bl.a.
stilles strengere krav til fødevaresikkerheden samt indhold af farlige kemikalier i eksempelvis
kosmetik i EU i forhold til USA.
Med Donald Trumps valg som den kommende amerikanske præsident, forventes det nu, at
forhandlingerne sættes på hold, indtil der er en afklaring på den amerikanske side om Trump i det
hele taget er for en TTIP-aftale.
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