Rapport – Seminar- / mødedeltagelse
Seminar / Møde:
Møde med The Wilson Center: Greenland Dialogues
Deltager / rolle:
NIS Grønlands Forskningsråd: Formand Josephine Nymand, medlem Morten Meldgaard,
Gert Mulvad, Daniel Thorleifsen og Gitte Adler Reimer.
Øvrige deltagere og roller:
Sekretær Arnajaaq Lynge, Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd

Sted og periode:

Reykjavik den 18. oktober 2018
Emner:
Potentielle fremtidige Greenland Dialogue emner
Der har været en række temaer under Greenland Dialogues (se vedhæftet). The Wilson Center
vil gerne facilitere flere og følgende temaer blev diskuteret: selvstændighed, shipping og
handel, arrangement om minedrift.

RAPPORT
Beskrivelse af seminaret / mødet (mere detaljeret emnebeskrivelse):
Mødet begyndte med diskussion om temaer til Greenland Dialogues. Derefter blev flere
andre emner berørt. Deriblandt opfølgning på NSF-workshoppen, der blev afholdt i Nuuk i
august 2018. Der er enighed om at det er vigtigt med en opfølgning, der planlægges
afholdt i Washington i begyndelsen af 2019, for at sikre det fortsatte samarbejde og
videndeling mellem de grønlandske og amerikanske forskningssamfund. Der er flere
muligheder for at videndele fra USA: foredrag, der streames, workshop både i Grønland
og USA.
Samarbejdsform mellem lokale og udenlandske forskere blev ligeledes diskuteret. Der er
mange gode eksempler fra forskellige steder i Arktis, der kan bruges til sammenligning.

Formål med deltagelsen:
Mødet var sat i stand for at følge op på de næste skridt i Greenland Dialogues samarbejdet mhp.
at få nogle konkrete sessioner kalendersat. Det blev aftalt, at Wilson Centret i samarbejde med
Repræsentationen, vil arbejde for at arrangere et offentligt arrangement omkring hhv. (1)
forskning i Grønland samt (2) investeringsmuligheder i Grønland i perioden januar-marts 2019.

Relevans (for Rådets og Sekretariatets arbejde):
Repræsentationen i Washington D.C. vil arrangere et seminar vedr. forskning i Grønland, i
starten af 2019. Dette skal foregå i samarbejde med tænketanken the Wilson Center og er en del
af "Greenland Dialogues" samarbejde. (se nedenstående indberetning for uddybning).

Handleplan (aftaler / beslutninger):
Planlagte events
Wilson Centret og Repræsentationen arbejder videre med to arrangementer henover de næste måneder: hhv.
forskning og investeringer, her særligt infrastruktur.
Grønlands Forskningsråd fungere som sparringspartner og bakker op om arrangementerne.
Rådet afventer nærmere oplysninger fra Repræsentationen i Washington om dato for forskningseventet.

Inklusion af samfundet (kun hvis der er):

Formidling overfor samfundet (kun hvis der er):
Formidling af rapporten på nis.gl

ØVRIGE OPLYSNINGER
Bilagsfortegnelse

Andre relevante oplysninger:
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Dato:_____________________
Sekretær Arnajaaq Lynge / Formand Josephine Nymand

Deltagerens underskrift:_______________________________________________________

