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Er grønlændere et oprindeligt folk 
i folkeretlig forstand? 

Af Ulrike Barten, lektor & Bent Ole Gram Mortensen, professor,  
Juridisk Institut, Syddansk Universitet 
 
 
Refereevurdert 

Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2016, 93. årgang 
Ulrike Barten & Bent Ole Gram Mortensen 
Artikler: Er grønlændere et oprindeligt folk? 

1. Indledning 

Kalaallit Nunaat, grønlændernes land, udgøres af øen Grønland, verdens største ø, og 
et stort antal småøer. Og hvem bor så i Grønland? Grønlændere vil nogle svare. An-
dre vil sige inuit. Og nogle vil tilføje, at inuit er et oprindeligt folk. Men er de nu det? 
Set med folkeretlige øjne er svaret ikke helt ligetil. 
 Svaret har dog en betydelig relevans i forhold til de rettigheder der følger med at 
blive kategoriseret som oprindeligt folk. Oprindelige folk1 har f.eks. i et vist omfang 
ret til selvbestemmelse; noget som mindretallene bliver benægtet og hvor folk har ret 
til en større grad af selvbestemmelse. Oprindelige folk har særlige rettigheder i for-
hold til naturressourcer, som f.eks. mindretal ikke har. Der er således en del gode 
grunde for at blive anset og behandlet som et oprindeligt folk. 
 Spørgsmålet, der besvares i denne artikel, er således, om inuit i Grønland er et 
oprindeligt folk under folkeretten. Spørgsmålet bliver kompliceret af, at der bor flere 
etniske grupper i Grønland, og ikke alle omfattes af betegnelsen inuit, ligesom der 
kan argumenteres for, at de forskellige inuit-grupper i Grønland ikke udgør én grup-
pe. Det spørgsmål vil ikke blive genstand for en egentlig analyse i denne artikel. 
Problemstillingen omtales dog kort i afsnit 4.1. 
 Grønlands stilling i det danske rigsfællesskab er af afgørende betydning og ind-
drages derfor her. Når der i denne artikel tales om grønlændere, tages der udgangs-
punkt i, at inuit udgør befolkningsflertallet i Grønland, jf. nedenfor i afsnit 3.1., og 
der ses bort fra etniske mindretal. Det danske statsborgerskab (indfødsret) er fælles 
for Danmark, Færøerne og Grønland. I relation til borgerrettigheder er enhver dansk 
statsborger med domicil på Grønland som udgangspunkt ligestillet. 
 Den konstitutionelle stilling for inuit er meget forskellig afhængigt af, hvilke om-
råder der tales om. Det, der gælder for inuit i Grønland, gælder ikke nødvendigvis for 
inuit i f.eks. Canada eller Alaska. I denne artikel tages der kun stilling til grønlandske 
forhold. 
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 Artiklen slutter med et overblik over de folkeretlige konsekvenser, det har for 
inuit, hvis de er eller ikke er et oprindeligt folk. 
 

2. Begrebet »oprindelige folk« i folkeretten 

I det følgende undersøges forskellige kilder med henblik på at afdække det folkeret-
lige indhold af begrebet oprindelige folk. FN som den globale aktør på området bru-
ger forskellige juridisk ikke bindende instrumenter. International Labour Organi-
zation bruger en folkeretlig traktat, som der dog ikke er global tilslutning til. Som det 
tredje bliver Verdensbankens tilgang diskuteret. Denne har ikke en egentlig folkeret-
lig karakter, men må anses for at være praksisnær, anerkendt af stater og derfor rele-
vant. 

2.1. De Forenede Nationer (FN) 
I FN sammenhænge er FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder, som i 
2007 blev vedtaget i Generalforsamlingen med et stort flertal på 143 stater,2 en vær-
difuld kilde til at afdække oprindelige folks rettigheder. Deklarationen er ikke folke-
retligt bindende, men nyder stor opbakning. 
 Deklarationen udfolder i detaljer, hvad der er beskyttelsesværdigt for oprindelige 
folk. Deklarationen har til formål at beskytte oprindelige folks særlige karakteristika. 
Disse kan være kulturelle, sociale, økonomiske og endda politiske og favner dermed 
næsten alle elementer af et oprindeligt folks levemåde. Deklarationen er vidtgående i 
den forstand, at den trækker nogle skarpe linjer op, hvor det moderne samfund indi-
rekte antages at være årsagen til, at oprindelige folk har vanskeligt ved at opretholde 
deres traditionelle levevis.3 
 FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder er en milepæl for oprindelige 
folk, men den inkluderer ingen definition eller beskrivelse af, hvem den omfatter. Det 
er blevet kritiseret af stater med oprindelige folk,4 men Sekretariatet for det Perma-
nente Forum for Oprindelige Anliggender har konkluderet, at der ikke er et behov for 
en universel definition.5 
 Inden for FN-systemet er der en veletableret definition af oprindelig folk, som dog 
på ingen måde er bindende folkeret. I 1986 definerede Special Rapporteur J. R. Mar-
tinez Cobo begrebet »oprindelig folk« i forbindelse med sin rapport om diskriminati-
on af »indigenous populations.«6 
 Martinez Cobo introducerede både objektive og subjektive elementer i sin beskri-
velse af et oprindeligt folk: 

»Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with 
pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves dis-
tinct from other sectors of the societies now prevailing on those territories, or parts of them. They 
form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and trans-
mit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their 
continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and 
legal system.«7 

Det subjektive element består i, at gruppen skal se sig selv som anderledes i forhold 
til andre dele af det omgivne samfund, som nu har suverænitet over dele af eller hele 
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territoriet. Derudover skal gruppen ønske at bevare sin egen kultur, hvilket implicerer 
et bevidst, subjektivt valg. Det kobler Martinez Cobo på en tidslinje, idet han inddra-
ger såvel fortiden som grundlag for den nuværende status og fremtiden, hvori grup-
pen stadig skal ønske at bestå. Et element, der kan objektivt iagttages, er, at gruppen 
aktuelt er i en ikke-dominerende position i samfundet. Et andet objektivt element er 
tilknytningen, eller som han kalder det den historiske kontinuitet, til de samfund, der 
var til stede inden koloniseringen eller invasionen af den pågældende gruppes områ-
de fandt sted. 
 Martinez Cobo fortsætter med en liste af karakteristika, som uddyber den histori-
ske kontinuitet. Den kan findes ad forskellige veje og inkluderer bl.a. afstamning fra 
de »tidligste« beboere af dette land, en kontinuitet i forhold til kultur, som bl.a. om-
fatter religion, at bo i et stammesamfund, livsstil, »means of livelihood« og okkupe-
ring af forfædrenes land. 
 
2.2. Verdensbanken 
Verdensbanken kører programmer,8 som alle på forskellig måde inddrager oprindeli-
ge folk i processen om deres egen fremtid i den globaliserede verden. Det er derfor 
nødvendigt at kunne identificere en gruppe som sådan, og Verdensbanken har da 
også beskrevet – ikke defineret – oprindelige folk i Operational Policy OP 4.10 fra 
2005 i sin opdaterede version fra 2013.9 Der er ikke tale om en folkeretligt bindende 
kilde, men ikke desto mindre er det en beskrivelse af, hvad der kvalificerer nogen til 
at være et oprindeligt folk. 
 Der er fire kriterier, som afgør, om der er tale om et oprindeligt folk i OP 4.10s 
forståelse. Ligesom hos Martinez Cobos er der også her tale om subjektive og objek-
tive kriterier: 1) gruppens medlemmer selv og andre anerkender gruppen som haven-
de en særlig oprindelig identitet.10 Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke udeluk-
kende ses på gruppens selvidentifikation men også på det omgivne samfunds opfat-
telse af gruppen. 2) gruppen har et oprindeligt sprog. 3) gruppen har traditionelle 
kulturelle, økonomiske, sociale eller politiske institutioner. 4) gruppen har en tilknyt-
ning til både fædrenes land som sådan og dets tilhørende naturressourcer.11 
 Denne liste med karakteristika, som skal være opfyldte i højere eller mindre 
grad,12 er ikke kontroversiel. Den er pragmatisk, bl.a. fordi den inddrager staten, som 
må anses for at være en nødvendig partner, hvis Verdensbanken vil køre et program i 
en given stat. Listen er forholdsvis kort og fleksibel, således at den kan anvendes på 
en lang række grupper verden over. Samtidig inkluderer den de mest markante karak-
teristika, som FN Special Rapporteur Martinez Cobo og ILO-Konvention nr. 169 
anser som afgørende i en definition af oprindelige folk. 

2.3. International Labour Organization (ILO) 
ILO-konvention nr. 16913 er en af de meget få folkeretsligt bindende traktater om 
oprindelige folk og deres rettigheder og spiller derfor en afgørende rolle i forhold til 
at definere et oprindeligt folk. 
 Oprindelige folk bliver defineret via to aspekter i art. 1 stk. 1 litra b): For det før-
ste via deres nedstamning fra folk, som beboede landet eller en geografisk region på 
tidspunktet for erobring eller kolonisering eller oprettelse af de nuværende statsgræn-
ser. For det andet skal gruppen uanset dens juridiske status opretholde nogle af eller 
alle egne sociale, økonomiske, kulturelle og politiske institutioner. Efter art. 1 stk. 2, 
skal et subjektivt element i form af selv-identificering som stamme eller oprindeligt 
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folk være opfyldt. Der er dermed igen tale om subjektive og objektive kriterier, som 
findes hos Martinez Cobo og Verdensbanken. 
 Konvention nr. 169 er ratificeret af tyve stater. I betragtning af, at oprindelige folk 
bor i omkring halvfems stater,14 så betyder tyve stater, at kun omkring en femtedel af 
de vedkommende stater har tiltrådt traktaten. Grundene til denne lave tilslutningspro-
cent skal ikke diskuteres her, men det ville have styrket konventionens gennemslags-
kraft, hvis der var større tilslutning. Ikke desto mindre bliver Konvention nr. 169 
fremhævet gang på gang og er et ofte brugt redskab i diskussionerne om oprindelige 
folk. 

2.4. Kort om begrebet mindretal 
Ligesom begrebet oprindeligt folk er begrebet mindretal ikke bindende defineret i 
folkeretten. Udover Rammekonventionen om Beskyttelse af Nationale Mindretal15 
findes der ingen folkeretslig traktat, som henvender sig udelukkende til mindretal og 
deres medlemmer. Den globale beskyttelse af mindretal baseres udelukkende på 
artikel 27 i Konventionen om Borgerlige og Politiske Rettigheder (ICCPR). I forbin-
delse med denne artikel formulerede den daværende Special Rapporteur of the Sub-
Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities Francesco 
Caportorti en definition, som anses for at være den gældende generelle definition af 
mindretal: 

»A group numerically inferior to the rest of the population of a state, in a non-dominant position, 
whose members – being nationals of the state – possess ethnic, religious or linguistic characteristics 
differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, 
directed towards preserving their culture, traditions, religion or language.«16 

Der er en del ligheder mellem Capotortis og Martinez Cobos definitioner af hen-
holdsvis mindretal og oprindelige folk. Begge inddrager objektive og subjektive 
elementer. Både mindretal og oprindelige folk er anderledes og føler sig forskellige 
fra det omgivne samfund. Begge grupper har et ønske om at bevare traditionerne og 
give dem videre til fremtidige generationer. Den afgørende forskel mellem et mindre-
tal og et oprindeligt folk synes at være den såkaldte historiske kontinuitet, dvs. det 
oprindelige folks tilknytning til landet og traditioner som går tilbage til før-koloniale 
tider eller tiden før en erobring. 
 Den 22. september 1997 ratificerede Danmark Europarådets rammekonvention 
om beskyttelse af nationale mindretal og den trådte i kraft i Kongeriget Danmark den 
1. februar 1998.17 Ratifikationen skete med territorial gyldighed for hele riget, herun-
der Grønland, og ratifikationen skete med forudgående tilslutning fra bl.a. det davæ-
rende Grønlands Hjemmestyre. 
 Det fremgår af en erklæring i forbindelse med ratifikationen, at Danmark finder, at 
rammekonventionen skal gælde for det tyske mindretal i Sønderjylland.18 Modsæt-
ningsvis betragter Danmark ikke færinger og grønlændere som nationale mindretal. 
Denne opfattelse har Det Færøske Landstyre og Det daværende Grønlandske Hjem-
mestyre erklæret sig enig i. I et brev af 8. november 2001 meddeltes det, at Landssty-
ret i Grønland »fortsat er enigt med regeringen i, at det kun er det tyske mindretal i 
Sønderjylland, der er et nationalt mindretal i Danmark i konventionens forstand.«19 
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2.5. Kort om begrebet folk 
Folkeretten anvender endnu et begreb omkring grupper: folk. Der er forskellige til-
gange til at definere et folk. Den definition, der respekterer folkerettens grundprin-
cipper omkring staters suverænitet og territoriel integritet, indebærer, at alle menne-
sker inden for et givent territorium – sædvanligvis en stat – er et folk. Dermed er der 
ingen mulighed for en mindre gruppe i staten at løsrive sig fra den eksisterende stat. 
Denne tilgang, som synes at sammenblande folk og befolkning, er kendetegnende for 
afkolonialiseringen.20 
En anden tilgang ser på gruppens fælles karakteristika. Denne, af uafhængige eksper-
ter udarbejdede beskrivelse af begrebet folk, minder om den tilgang, Martinez Cobo 
og Capotorti i anden sammenhæng har anvendt, idet der bliver anvendt såvel objekti-
ve som subjektive elementer. Fælles traditioner og kulturarv samt viljen til at bevare 
disse og videregive dem til kommende generationer er også en del af denne beskri-
velse af folk.21 
Det danske udenrigsministeriums holdning til grønlænderne er baseret på denne 
tilgang. I et notat fra 2004 giver udenrigsministeriet svaret på spørgsmålet, hvorvidt 
det grønlandske folk er et folk i folkeretlig henseende. Udenrigsministeriet konklude-
rer på baggrund af fælles karakteristika, at der er tale om et folk på Grønland med ret 
til selvstændighed.22 

2.6. Delkonklusion – oprindelige folk 
Diskussionen om en definition eller en beskrivelse af oprindelige folk viser, at klare 
definitioner er svære at finde i folkeretten, og en bindende definition eksisterer kun 
for de tyve stater som er parter til ILO Konvention nr. 169. Som det hollandske Cen-
tre for Indigenous Peoples anfører, så er det fremherskende synspunkt, at man ikke 
behøver en universel definition, da en given definition uundgåeligt enten vil være 
»over- or under-inclusive.«23 
 Alligevel foreligger der nogle kriterier for beskrivelsen af et oprindeligt folk. Det 
samme gør sig gældende i forhold til mindretal. De to grupper defineres langt hen ad 
vejen ens. Det, der adskiller et oprindeligt folk fra et mindretal er den historiske kon-
tinuitet; altså forbindelsen til »pre-colonial and pre-invasion times.« 
 Udover forskellene mellem oprindelige folk og mindretal skal begrebet folk også 
tages i betragtning. Begrebet folk kan defineres i forhold til territoriet eller i forhold 
til en række fælles karakteristika, som i høj grad overlapper med de karakteristika der 
udgør oprindelige folk eller mindretal. Et folk synes dog at være bedre organiseret i 
form af institutioner, og kravet om at være et numerisk mindretal og i en ikke-
dominerende position, som i forhold til Capotortis definition af mindretal, finder ikke 
anvendelse. I forhold til Martinez Cobos definition af oprindelige folk, er der intet 
krav om den lange førkoloniale forbindelse til territoriet og dets ressourcer. 

3. Grønlands stilling i Rigsfællesskabet 

3.1. Inuitbefolkningen i Grønland 
Kulturelt er befolkningen i Grønland tæt knyttet til Danmark og det øvrige Europa. 
Befolkningen er overvejende Inuit,24 der indvandrede fra Canada omkring år 1200 og 
senere. Inuit var ikke de første mennesker, der bosatte sig i Grønland. Der er beviser 
på kontakter mellem de folkeslag, der allerede boede på Grønland (paleo-eskimoerne 
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tilhørende Dorset-kulturen og nordboerne), og de nyankomne Thule-inuitter.25 Hver-
ken paleo-eskimoerne eller nordboerne er til stede i Grønland i dag. I det 17. århund-
rede kom en ny indvandring af inuit, de såkaldte Unighuit Polar Eskimos, fra Canada 
til Thule-distriktet. De oprindelige Thule-inuitter havde på det tidspunkt allerede 
forladt Thule distriktet og bosat sig i Vestgrønland.26 Inuit er således den ældste, 
stadig eksisterende befolkningsgruppe i Grønland. Tæt på 90 % af nutidens befolk-
ning i Grønland er født i Grønland. Det antages, at der tillige bor op til 18.000 grøn-
lændere i Danmark inklusiv 3. generation. 

3.2. Det grønlandske sprog 
Hovedparten af inuit i Grønland har grønlandsk som modersmål. Der er dog et min-
dretal af inuit i Grønland, der har dansk som modersmål; tillige taler ikke-inuit be-
folkningen i Grønland langt overvejende ikke grønlandsk. Grønlandsk optræder i tre 
overordnede sprogvarianter, det dominerende vestgrønlandske (med flere dialekter) 
samt østgrønlandsk og thule-sprog. Der er store indbyrdes forskelle, og det er ikke 
nødvendigvis muligt at forstå hinanden. Det kan diskuteres, hvorvidt der er tale om 
tre dialekter eller tre forskellige sprog.27 Størstedelen af befolkningen behersker i et 
vist omfang både grønlandsk og dansk. 
 Efter § 20 i selvstyreloven28 er det grønlandske sprog det officielle sprog i Grøn-
land. I vid udstrækning anvendes i praksis tillige dansk som arbejdssprog i det offent-
lige, bl.a. da mange af de offentligt ansatte ikke behersker grønlandsk. Efter § 7 a i 
den grønlandske forvaltningslov29 har en part i en sag ved en myndighed ret til selv at 
vælge, om vedkommende skal »betjenes« på grønlandsk eller dansk. 
 Der er en sproglov,30 der dog mere er udtryk for politiske hensigtserklæringer end 
en materiel lovgivning, der kan håndhæves. Det er samtidig de grønlandske myndig-
heders opfattelse, at det grønlandske sprog er en del af det grønlandske folks kulturel-
le identitet, og det er de grønlandske myndigheders politik at sikre undervisning i 
grønlandsk med henblik på bevarelse og styrkelse af det grønlandske sprog som 
kommunikationsmiddel i den offentlige forvaltning og som kulturbærende sprog i det 
grønlandske samfund. 

3.3. Rigsfælleskabet  
Grønlands fællesskab med Danmark strækker sig tilbage til starten af det 18. århund-
rede, hvor Danmark-Norge påbegyndte en kolonisering af landet. Som i så mange 
andre tilfælde af kolonisation blev Grønland af det daværende dansk-norske kongeri-
ge betragtet som terra nullius til trods for en allerede eksisterende befolkning.31 Med 
opløsningen af det dansk-norske kongerige i 1814 forblev Grønland (sammen med 
Island og Færøerne) under Danmark.32 Siden 1953-grundloven33 har Grønland ikke 
været en koloni men har udviklet sig til en selvstyrende del under Rigsfællesskabet 
med eget parlament (Inatsisartut) og en udøvende magt (regeringen, landsstyret – 
Naalakkersuisut).34 
 Den 19. maj 2009 blev lov om Grønlands Selvstyre (selvstyreloven) vedtaget af 
Folketinget med ikrafttrædelse den 21. juni 2009. Dermed blev Grønland sikret en 
øget selvbestemmelse under fortsat rigsfællesskab med Danmark og Færøerne. 
 Med selvstyreloven afløses den tidligere hjemmestyrelov.35 Selvstyreloven fast-
lægger, hvilke nye sagsområder der hører under henholdsvis selvstyrets og rigsfæl-
lesskabets (reelt Danmarks) jurisdiktion. Efter lovens § 3 er disse områder fordelt i to 
grupper: Liste I-områder, hvor Grønlands selvstyre selv fastsætter, hvornår disse skal 
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overgå til selvstyret, og liste II-områder, hvor selvstyret skal forhandle med rigsfæl-
lesskabet om det konkrete tidspunkt.36 Hovedparten af de nye sagsområder, som 
selvstyreloven oplister, er endnu ikke overtaget af det grønlandske selvstyre. 

3.4. Grønlandsk selvstændighed 
Efter selvstyrelovens § 21 er det grønlandske folk tillagt retten til selv at træffe be-
slutning om eventuel selvstændighed. Det fremgår af bemærkningerne til selvstyre-
loven, at Grønland eventuelt vil kunne udtræde af rigsfællesskabet på eget initiativ. 
 Det er en forudsætning, at aftalen godkendes ved en folkeafstemning i Grønland, 
og at samtykke fra Folketinget opnås. Der skal forinden foretages forhandlinger mel-
lem regeringen og Naalakkersuisut. Bestemmelsen i § 21 fastlægger ikke, hvad disse 
forhandlinger nærmere skal omfatte, og hvad man gør, hvis et forhandlingsresultat 
ikke kan nås. Af de generelle bemærkninger til lovforslaget, punkt 10.2, fremgår dog, 
at bestemmelsen »pålægger regeringen at indlede forhandlinger med henblik på 
faktisk opnåelse af en aftale. Henset hertil skal forhandlingerne føres på en menings-
fuld måde, idet parterne må bestræbe sig på gensidigt at imødekomme hinanden.« 
Dette kan være en hensigtserklæring, der kan være svær at håndtere rent politisk. 
 Der er i lovteksten ikke nærmere fastsat krav til den krævede folkeafstemning. Af 
bemærkninger til lovforslaget, punkt 10.2, fremgår, at det er op til Grønlands Selv-
styre at afgøre disse spørgsmål. Det anføres dog i bemærkningerne, at »Folkeafstem-
ningens resultat skal være udtryk for et klart ønske om selvstændighed, således at der 
ikke opstår tvivl herom internationalt.« 
 Det kan fremføres, at Grønlands ret til selvstændighed indtil videre er teoretisk. 
Her tænkes ikke blot på det forhold, at den økonomiske basis herfor måske har lange 
udsigter, men også på to karakteristika ved retten til selvstændighed: 
 For det første giver kravet om samtykke fra Folketinget en vis usikkerhed. Til 
trods for bemærkningernes forudsætninger om gensidig imødekommenhed vil for-
handlingerne i forbindelse med et eventuelt samtykke kunne trækkes i langdrag. 
For det andet er selvstyreloven kun en lov. Der er ikke nogen grundlovsfæstet ret til 
selvstændighed. Teoretisk burde Folketinget kunne erstatte selvstyreloven med en ny 
lov uden nogen ret til selvstændighed for Grønland. Som der fremgår af Betænkning 
1497/2008 om Grønlands Selvstyre ville sådan en fremgangsmåde dog »ud fra en 
folkeretlig synsvinkel ikke […] være forenelig med præamblens principper om 
fremme af ligeværdighed og gensidig respekt i partnerskabet og om det grønlandske 
folks ret til selvbestemmelse.« 
 Folkeretligt kan en stat ikke uden videre træde tilbage fra et løfte, når den har 
skabt reelle forventninger hos andre stater. Modparten er i dette tilfælde ikke en stat, 
men præamblen giver udtryk for ligeværdighed. Det er jo imidlertid præcis Grøn-
lands status som stat, som er genstand for Danmarks »løfte«. 
 At stater skaber forpligtelser for sig selv uden om traktater og sædvaneretten ken-
des fra unilaterale deklarationer. ICJ har under visse omstændigheder anerkendt den 
juridiske værdi af disse deklarationer, som betyder, at stater ikke kan agere i modstrid 
med tidligere udtalelser, og at modparten kan påberåbe sig de forpligtelser, staten har 
pålagt sig selv.37 Denne tilgang er selvfølgelig problematisk i folkeretten, som er 
bygget på staternes suverænitet og samtykke. Derfor skal unilaterale deklarationer 
bruges med omhu, og domspraksis er da også sparsom. 
 Det afgørende kriterium for at anse selvstyrelovens løfte om selvstændighed som 
en forpligtelse for den danske regering, ligger i intentionen bag løftet. Denne intenti-



12 Ulrike Barten & Bent Ole Gram Mortensen 

 

on er vigtig at påvise, da staten jo indskrænker sin egen handleevne og frihed. Derfor 
skal der fortolkes indskrænkende på deklarationen.38 Er den afgivet med intention om 
at være bindende for den danske regering ligger der også en forpligtelse i løftet.39 Det 
kan siges at være tilfældet, når løftet er så specifikt nedskrevet i en lov, og det bliver 
understreget i bemærkningerne, at der skal arbejdes hen imod en reel løsning. Det 
ville derudover være stik imod den gode tro at afgive løfte om muligheden for at 
opnå status som stat for så senere at fragå løftet. 
 Samlet set ville det juridisk være uholdbart at tage retten til selvbestemmelse 
tilbage. Også set i konteksten af, at Danmark flere gange har anerkendt grønlænderne 
som et folk med ret til selvbestemmelse, synes det ualmindeligt vanskeligt at tage 
afstand fra udviklingen mod uafhængighed for i stedet for at fokusere på en stærkere 
integration af Grønland i rigsfællesskabet. 

4. Lever inuit i Grønland op til de folkeretlige kriterier for at være et 
oprindeligt folk? 

Den danske regering erklærede i forbindelse med ratificeringen af ILO-konvention 
nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige 
stater den oprindelige befolkning i Grønland (inuit) for et indfødt folk i konventio-
nens betydning.40 Det er forskellige steder slået fast, at inuit i Grønland skal betragtes 
som en helhed og altså ikke kan opdeles i flere undergrupper.41 
 Inuit Circumpolar Council har kritiseret denne holdning.42 Der skal derfor under-
søges tre punkter. For det første om inuit i Grønland er et folk. For det andet om inuit 
i Grønland er ét oprindeligt folk og for det tredje, om der kan være tale om flere 
oprindelige folk i Grønland. Spørgsmålet omkring mindretal i Grønland omtales kort, 
men gøres ikke til genstand for nogen egentlig analyse. 
 Det er vigtigt at være opmærksom på, at opfyldelsen af de subjektive kriterier er 
meget svært at bedømme. Der synes at være en grønlandsk identitet; at det er det 
samme som en identitet som oprindeligt folk er dermed ikke sagt. Identitet skabes i 
sammenhæng og i høj grad som modvægt til »de andre.«43 Man kan måske forestille 
sig, at denne »othering« sker i forhold til danskerne i Danmark, men så er der snarere 
tale om en grønlandsk identitet end en identitet som oprindeligt folk. At definere sig 
som oprindelig i forhold til danskerne i Grønland synes at være et noget kunstigt 
foretagende, idet langt den største del af befolkningen er inuit, og idet behovet for at 
afgrænse sig fra den danske befolkning i Grønland nok ikke er udpræget. Desuden er 
det på mange punkter umuligt at skelne det grønlandske fra det danske, idet den 
danske kultur har gennemsyret den grønlandske. 
 Hvis der, som det trods alt antages, findes en oprindelig identitet i Grønland, skal 
den ses særskilt fra de objektive kriterier. Om nogen er i en dominerende position i 
samfundet kan ændre sig. Et identitetsskifte sker kun over tid; den skiftes ikke med et 
valg. 
 Ud fra disse betragtninger er den følgende diskussion juridisk holdbar; den tager 
dog ikke højde for det vigtige identitetskrav. Med andre ord kan identiteten som 
oprindeligt folk fortsætte, selvom enkelte eller alle objektive kriterier ikke længere er 
opfyldte. 
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4.1. Inuit som folk 
Spørgsmålet, hvorvidt grønlænderne er et folk, kan besvares kort med reference til 
selvstyrelovens præambel, efter hvilken »det grønlandske folk er et folk i henhold til 
folkeretten med ret til selvbestemmelse«. Denne antagelse er i overensstemmelse 
med såvel den territoriale definition af folk som den karakteristiske definition baseret 
på en gruppes fælles karakteristika, jf. afsnit 2.5. I forhold til den karakteristiske 
definition skal der dog afklares et yderligere forhold for at anse inuit i Grønland som 
et folk – spørgsmålet, om der er én eller flere grupper. Godt nok har inuit i Grønland 
en hel del kultur og traditioner tilfælles, som adskiller inuit som helhed fra f.eks. 
danske bosættere. Samtidig er der dog åbenbart grundlag for at overveje, hvorvidt i 
hvert fald Thule-stammen kan ses som en selvstændig gruppe, der kan kræve særlige 
rettigheder også i forhold til det grønlandske selvstyre. 
 Det er altså nødvendigt at undersøge, om der reelt er tale om én eller flere grupper 
af inuit i Grønland. De folkeretlige konsekvenser er delvis komplicerede. Er der tale 
om, at inuit er én gruppe, er der tale om et folk, og det eneste åbne spørgsmål er så, 
om gruppen samtidig kan være et oprindeligt folk. Er der derimod tale om flere 
grupper, kan der være tale om flere folk eller et folk og et eller flere mindretal. 
Grundlæggende er det sådan, at der ligger forskellige folkeretlige konsekvenser bag 
begreberne folk, mindretal og oprindelige folk. Ikke desto mindre har sekretariatet for 
FN’s Permanente Forum for Oprindelige Anliggender udtalt, at man som individ i en 
gruppe kan påberåbe sig mindretalsrettigheder, hvorimod gruppen som sådan kan 
stille krav som folk. Begreberne overlapper altså åbenbart således at en gruppe sam-
tidig kan defineres som folk og mindretal. 

4.2. Inuit som ét oprindeligt folk 
Først og fremmest skal det nu overvejes, hvorvidt grønlænderne er et oprindeligt 
folk. De første personer tilhørende inuit, der kom til det, der i dag kaldes Thule-
distriktet i Grønland, havde kontakt med den lokale befolkning, paleo-eskimoerne. 
Der er dog ingen beretninger om, at der skete en kolonialisering af paleo-eskimoerne. 
Genetiske studier har vist, at moderne inuitter i Grønland nedstammer direkte fra 
Thule-inuitterne, der kom til Grønland omkring år 1200.44 Dette er et tungtvejende 
argument for at anse alle inuitter i Grønland som én helhed. 
 Martinez Cobos definition er som ovenfor anført bredt anerkendt som definition af 
oprindelige folk. Det er dog ikke ligetil at anvende definitionen på inuit i Grønland. 
Et punkt, der giver vanskeligheder i Martinez Cobos definition, er kravet om, at de 
oprindelige folk »consider themselves distinct from other sectors of the societies now 
prevailing on those territories.« Det første spørgsmål er, hvem der er »samfundet«, 
og det andet spørgsmålet er, hvilke grupper i samfundet, der nu er de fremherskende. 
Med en befolkningsandel på over 90 procent må inuit anses for at være »samfundet«. 
Med et så vidtfavnende selvstyre, som Grønland nu har, bør det i princippet være 
inuit selv, der er den fremherskende gruppe i samfundet.45 Således kan kriteriet må-
ske ikke opfyldes, da man ikke kan være forskellig fra sig selv. 
 Det giver et andet billede, hvis man accepterer en høj grad af dansk kontrol over 
det grønlandske samfund. Danmark har haft kontrol over Grønland i over to hundre-
de år og har institutionaliseret det grønlandske samfund efter den moderne stats møn-
ster. Selvstyret er forholdsvis nyt, og Danmark har stadigvæk kontrol over en del 
grønlandske anliggender. Der kan derfor argumenteres for at inuit i Grønland anser 
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sig selv som værende anderledes end danskerne i Grønland. Inuit er altså kun oprin-
delig i forhold til den danske kolonimagt. 
  ILO-konvention nr. 169 bringer kun begrænset lys i mørket. Kravet om at ned-
stamme fra folk, der beboede et område inden erobring eller kolonialisering kan igen 
kun meningsfyldt anvendes over for Danmark. Det betyder dog samtidig, at man 
anerkender de nuværende statsgrænser; altså at man hører til Danmark. I hvert fald så 
snart Grønland er blevet en selvstændig stat, kan den grønlandske befolkning som 
helhed ikke længere kalde sig for oprindelig. Definitionen her er mere fleksibel i 
forhold til organiseringen af det oprindelige samfund, da den også er tilfredsstillet når 
kun nogle sociale, økonomiske, kulturelle og politiske institutioner opretholdes. 
 Verdensbankens definition, den fra folkerettens synspunkt svageste kilde, viser sig 
at være den mest brugbare definition, hvis målet er at definere inuit som oprindeligt 
folk. Verdensbanken objektive kriterier, der omfatter et oprindeligt sprog, traditionel-
le kulturelle, økonomiske, sociale eller politiske institutioner samt tilknytning til både 
fædrenes land og dets tilhørende naturlige ressourcer opfyldes af inuit. I Verdens-
bankens definition er det tilstrækkeligt at nedstamme fra folk, som beboede territoriet 
på tidspunktet for erobring eller kolonisering eller oprettelse af de nuværende stats-
grænser. Og det må man jo sige er tilfældet med inuit. 
 I forhold til det subjektive element om selvidentificering tager Verdensbanken det 
omliggende samfund med i betragtningen, og her er der ingen tvivl om, at inuit anses 
for at have en oprindelig identitet. Det står dog også klart, at især det internationale 
samfund ikke skelner mellem forskellige mindre inuitgrupper i Grønland men ser 
dem som en helhed. 
 Inuit i Grønland er formentlig i en lidt paradoksal situation. Jo mere en gruppe har 
at sige om sine egne forhold, jo mindre international beskyttelse bliver der ydet. 
Dette er baseret på uligheden parterne imellem: den dominerende stat på den ene side 
og den mindre, ikke-dominerende gruppe på den anden side.46 Når den dominerende 
part, altså staten, trækker sig tilbage, svinder nødvendigheden for den ekstra beskyt-
telse, ILO konvention nr. 169 eller FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettighe-
der tilbyder. Det vakuum, staten efterlader, fyldes af gruppen selv, og dermed er der 
ingen truende magt udefra mere. 
 Vil man anerkendes som et oprindeligt folk og dermed kræve oprindelige folks 
rettigheder, kan det kun ske i sammenhæng med en anerkendelse af Danmarks høj-
hedsret over Grønland. Vil man have øget selvstyre og måske uafhængighed, må 
man give afkald på sin status som oprindeligt folk. 

4.3. Delkonklusion 
Inuit var måske ikke de første beboere i Grønland, men når de moderne inuitter i dag 
er efterkommere fra de første Thule-inuitter, der havde kontakt med de allerede bo-
satte paleo-eskimoer, er der tale om en afstamning fra den før-koloniale tid. Selvsty-
ret med inuit som majoritet inden for selvstyreområdet strider dog imod konceptet 
om oprindelige folk, da disse per definition tilhører den ikke dominerende del af 
samfundet. Dette kan kun gøres gældende, hvis selvstyret afvises som reelt, og Dan-
mark anses for at have fuld kontrol over Grønland. 
 I betragtning af, at ikke alle objektive kriterier kan opfyldes, er det juridisk set 
ikke afgørende, om det subjektive kriterium opfyldes. Samtidig må det anses for at 
være af afgørende betydning for grønlænderne som helhed, hvordan de skaber deres 
egen identitet. 
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5. Hvilken betydning har det for inuit i Grønland, om de er et 
oprindeligt folk eller ej? 

Efter folkeretten ligger der forskellige konsekvenser bag begreberne folk, mindretal 
og oprindelige folk. Ikke desto mindre har sekretariatet for FN’s Permanente Forum 
for Oprindelige Anliggender udtalt, at man som individ i en gruppe kan påberåbe sig 
mindretalsrettigheder, hvorimod gruppen som sådan kan stille krav som folk. Begre-
berne overlapper altså åbenbart således at en gruppe samtidig kan defineres som folk 
og mindretal. 
 Et »folk« har således ret til selvbestemmelse, jf. art. 1 ICCPR og art. 1 ICESCR, 
og dette inkluderer under visse omstændigheder formentlig også ret til løsrivelse. 
 Ifølge FN-deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder har oprindelige folk en 
mere afdæmpet ret til selvbestemmelse end et folk. ILO-konvention nr. 169 er også 
eksplicit, når der siges i artikel 1 stk. 3, at anvendelsen af begrebet folk (peoples) har 
ingen konsekvenser angående de rettigheder, der måtte være tilknyttet begrebet under 
folkeretten. Et folks rettigheder efter folkeretten er begrænset i antal, men indholdet 
er ikke til at overse: retten til selvbestemmelse med alle sine muligheder, jf. afsnit 
2.5. Udover selvbestemmelse er der en ret til eksistens.47 I denne sammenhæng må 
det antages, at forbeholdet adresserer retten til selvbestemmelse. Det betyder altså, at 
Konvention nr. 169 ikke inkluderer ret til selvbestemmelse for oprindelige folk. 
 Mindretal har ingen ret til selvbestemmelse. Til gengæld er der folkeretlige trakta-
ter, som indeholder meget specifikke rettigheder for medlemmer af mindretal. Der er 
f.eks. art. 27 i ICCPR og i den europæiske kontekst Rammekonventionen for Beskyt-
telse af Nationale Mindretal. 
 Som oprindeligt folk er der to forskellige veje at gå; de kan dog betrædes samti-
digt. For det første kan oprindelige folk bruge de specifikke institutioner, der er etab-
leret for oprindelige folk. Dette inkluderer FN-deklarationen, som har fået stor op-
bakning, men som ikke er en bindende traktat. Den anden vej indebærer at indgå i 
den større menneskeretlige sammenhæng, hvor der er flere bindende traktater og 
flere institutioner. Til gengæld er oprindelige folks anliggender kun ét af mange 
områder, som kæmper om opmærksomheden. 
 Vælger man den anden vej, er det i teorien ikke så afgørende for inuit, om de er et 
oprindeligt folk eller ej. Menneskerettighederne gælder for alle, og man skal ikke 
kvalificere sig på nogen måde til dem. Politisk set kan det dog blive afgørende, for 
man bliver nødt til at skabe sig en platform af en eller anden art for at blive hørt, og 
det at være et oprindeligt folk er en accepteret platform. 
 Som oprindeligt folk ville inuit kunne bruge FN-Deklarationen om Oprindelige 
Folks Rettigheder. Deklarationen beskytter bl.a. levemåden, den oprindelige identitet 
og kultur og adgang til landet og dets ressourcer. Samtidig er inuit relativt godt stillet 
folkeretligt. Danmark er medlem af både ICCPR, ICESCR og ILO Konvention nr. 
169. Der er således for Danmark bindende folkeret, som beskytter inuit på den ene 
eller den anden måde. 
 Som sproglige mindretal ville der i udgangspunktet ikke være ændringer for Thu-
le-inuit og østgrønlænderne. Selvstyret har dog mulighed for efter selvstyrelovens § 
12 at indgå internationale aftaler, forudsat at visse kriterier er opfyldt. Selvstyret 
kunne altså i princippet tiltræde Rammekonventionen og den såkaldte Sprogpagt – 
European Charter for Regional or Minority Languages. Det kan diskuteres, om sådan 
en fremgangsmåde ville trække skarpe linjer mellem de tre grupper, som ikke har en 



16 Ulrike Barten & Bent Ole Gram Mortensen 

 

konfliktfyldt fortid sammen. Den juridiske mulighed er der, skulle der ønskes en 
beskyttelse af Thule-sproget og østgrønlandsk. 
 Andre konsekvenser af grønlændernes status som oprindeligt folk eller ej, f.eks. i 
forhold til hvalfangst, skal ikke gøres til genstand for behandling i denne artikel.48 

6. Konklusion 

Svaret på spørgsmålet, hvorvidt grønlænderne er et oprindeligt folk i folkeretlig 
forstand er ikke ligetil. Det er ikke muligt at give et kort svar om noget overhovedet, 
da svaret for det første afhænger af mange faktorer, og da en række opklarende 
spørgsmål skal stilles. 
 Det grundlæggende spørgsmål er, om man anser selvstyret som reelt havende 
kontrol over Grønland, eller om man mener, at Grønland stadig er underlagt Dan-
marks kontrol. I det første tilfælde må svaret være nej, grønlænderne er ikke et op-
rindeligt folk. Når man selv kontrollerer samfundet og/eller staten kan man per defi-
nition ikke være et oprindeligt folk. Mener man derimod, at Danmark stadig udøver 
så meget kontrol, at grønlænderne skal defineres kontra den danske befolkning i 
Danmark, er det overordnede svar ja, grønlænderne er et oprindeligt folk. Grønland 
er uden tvivl i en lang proces, hvor man løsner forbindelserne med Danmark. 
 Om grønlænderne er et oprindeligt folk eller ej kompliceres yderligere af Dan-
marks anderkendelse af grønlænderne som folk med ret til selvbestemmelse. Retten 
til selvbestemmelse kan rumme mange forskellige ting; bl.a. hjemmestyre, selvstyre 
og uafhængighed. Grønland er uden tvivl nået langt i sin udøvelse af retten til selvbe-
stemmelse. Jo mere en gruppe bestemmer over sine egne anliggender, jo mindre 
international beskyttelse får den. Beskyttelsen ligger begrundet i et forhold, hvor 
staten dominerer gruppen på uhensigtsmæssig måde. Når den dominerende part, altså 
staten, trækker sig tilbage, så svækkes begrundelsen for nødvendigheden af den eks-
tra beskyttelse, som f.eks. ILO-konvention nr. 169 eller FN-deklarationen om Oprin-
delige Folks Rettigheder tilbyder. Det vakuum, staten efterlader, bliver fyldt af grup-
pen selv, og der er således ingen truende dominerende magt mere. 
 At store dele af det grønlandske samfund lever i et moderne samfund og har opgi-
vet den traditionelle levemåde rejser yderligere spørgsmål. Således kan man spørge, 
om man kan være et oprindeligt folk kun på baggrund af afstamning fra de oprindeli-
ge beboere, og pga. at dele af kulturen opretholdes. Eller kan man alternativt være et 
oprindeligt folk, selv om kun en lille del af gruppen opfylder kravet om at leve på 
den oprindelige måde, for at hele gruppen kan gøre krav på status som oprindelig 
folk. 
 Spørgsmålet om oprindelige folk på Grønland er langt fra endegyldigt besvaret, da 
folkeretten ikke er klar og entydig på området. Ét svar er dog, at inuit i Grønland 
anses af det internationale samfund som et oprindeligt folk, og at grønlænderne selv 
varetager en aktiv rolle inden for de mekanismer, der findes for oprindelige folk. Et 
andet svar er, at grønlænderne i Rigsfællesskabet har status som et folk. 
 Tilhørsforhold til både folk, oprindelig folk og muligvis også mindretal giver en 
bred vifte af mulige internationale beskyttelsesmekanismer. Hvilken slags beskyttel-
se der er mest hensigtsmæssig, må afgøres af de berørte inuit i Grønland og kan ikke 
besvares her på stedet. 
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