
 

Først vil jeg gerne starte med at takke IA i Folketinget for at tage initiativ til dette 

arrangement i dag. Det er noget vi fra Avalaks side naturligvis sætter pris på, og vi er glade 

for også at have været med undervejs i planlægningsfasen. 

 

Personligt har jeg glædet mig til i dag, og det tror jeg også, at flere andre studerende har. 

Det er nemlig ikke hver dag, at man som grønlandsk studerende i Danmark, har muligheden 

for at udveksle visioner for Grønlands fremtidige udvikling. Med både medstuderende og 

adskillige prominente navne fra det grønlandske erhvervsliv, samt andre relevante 

organisationer.  

 

De forskellige emner, som er på dagsordenen i dag er så absolut både interessante og af stor 

relevans, men det er også nogle meget komplekse problemstillinger. Set i det lys, så er den 

tid vi har til rådighed i dag, formentlig næppe nok til at behandle disse emner tilstrækkeligt.  

 

Vi har dog naturligvis forståelse for de tidsmæssige og logistiske udfordringer, der er 

forbundet med at samle mennesker fra både Grønland og forskellige dele af Danmark, her i 

dag. Nu hvor vi er ved logistiske udfordringer, så er det især glædeligt at se, at flere 

medlemmer fra Ili Ili har formået at overkomme disse udfordringer, så de er i stand til at 

være med her i dag.  

 

Til sidst vil jeg gerne komme med en lille opfordring til deltagerne. Udnyt dagen i dag som 

en unik mulighed for at udvikle og udveksle dine visioner for Grønland. Vi er få mennesker 

i Grønland, så der er i høj grad behov for, at vi samles omkring de problemstillinger vi står 

overfor, og jeg tror på, at jo flere, der bidrager med input til løsningerne, jo bedre vil vi være 

stillet.  

 

Så hold jer ikke tilbage i dag. Lad jer ikke skræmme af omgivelserne og den prominente 

liste af mentorer. Kom frem med dine visioner for Grønland, og lyt til, og bliv inspireret af 

andres. Jeg håber alle vil få en dejlig og givende dag, og held og lykke med de forskellige 

cases. 


