26. juni 2013
Vedr. Udenrigsministerens udmelding om at Danmark kan være tvunget til at træde ud af
Hvalfangstkonventionen (IWC)
På hvalfangstkommissionens møde sidste sommer var det tid til at forny kvoter for oprindelige
folkeslags traditionelle fangst herunder for Grønland. De øvrige lande, som fanger under denne
undtagelse, fik godkendt kvote af samme størrelse, og mødets deltagere tilkendegav, at Grønland
også kunne få forlænget sin kvote på 211 store hvaler.
Grønland fastholdt imidlertid krav om yderligere 10 hvaler (9 finhvaler og en pukkelhval), og ville
ikke forhandle til trods for, at man de forgangne år ikke har opfanget den kvote man havde.
Grønland fanger blandt andet kun 5 finhvaler skønt kvoten var på 10. Nu kræver man en kvote på
19. Resultatet af mødet i IWC blev at Grønland ingen kvote fik, og dermed ikke kan fange
storhvaler reguleret af IWC fra og med 1. januar 2013.
Ved udgangen af 2012 besluttede Grønland, at tildele sig selv kvote på de 221 hvaler, som
internationalt var blevet afvist. I en udtalelse til grønlandske medier oplyste Karl Lyberth, der har
ansvar for Fiskeri og Fangst i sidste uge, at Grønland nu vil fange den kvote, man har givet sig selv.
Dette vil være en klar overtrædelse af Hvalfangstkonventionen(IWC), som Danmark har
underskrevet og er forpligtet til at overholde. Udenrigsministeren med opbakning fra alle partier i
folketinget og Udenrigspolitisk Nævn meddelte den 20/6, at Danmark træder ud af IWC, hvis der
ikke findes en løsning inden udgangen af 2013. Danmark vil ikke være med til at overtræde
reglerne i en konvention, som man har skrevet under på.
Det er ærgerligt, at der er risiko for, at Danmark, tvunget af Grønlands mangel på respekt overfor
internationale beslutninger, tager konsekvensen og træder ud af Hvalfangstkonventionen.
Der bør lægges stort pres på Grønland og de grønlandske politikere bør tage ansvar og undlade
fangst af hvaler i strid med IWC’s regler.
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