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Og Mette Frederiksen insisterer stadig.
Hun vil ikke tage stilling til, om Grønland
kan blande sig i Rigsfælleskabets udenrigsbeslutninger, hvis USA ønsker større militær
tilstedeværelse på Grønland, for det har USA
ikke officielt meddelt, at de ønsker.
Hvad forventer du så, at Trumps udmeldinger handler om? Den gængse analyse er
jo, at USA ønsker en stærkere tilstedeværelse
i Arktis. Hvad tror du ellers, at Trump vil tale om?
»Jeg baserer jo ikke dansk udenrigspolitik på, hvad vi kan forvente. Jeg baserer den
på realiteterne, og vi har ikke en amerikansk
forespørgsel om mere militær tilstedeværelse,« insisterer statsministeren.
»Mit udgangspunkt for den dansk-grønlandske relation også i forhold til Arktis, det
er, at den skal være så fortrolig og så nær og
så ligeværdig som overhovedet muligt,« siger Mette Frederiksen.
Det er også derfor, at landsstyreformand
Kim Kielsen sammen med Færøernes lagmand er inviteret med til mødet med Donald
Trump, og der er ikke bare tale om et cerimonielt møde. Det er et politisk møde. Realitetsdrøftelser, som det hedder. Statsministeriets embedsmænd har diskuteret det og
er nået frem til, at det er første gang nogensinde, at det sker.
»Jeg synes, at det er helt naturligt,« siger
Mette Frederiksen om sin beslutning om at
lade hele Rigsfællesskabet være repræsenteret i mødet med den amerikanske præsident.
Hvad de helt præcist skal tale om, er endnu ikke bestemt, men inddirekte bliver USAs
militære tilstedeværelse højst sandsynligt
en del af realitetsdrøftelserne, bekræfter
Mette Frederiksen.

Problemet med Thule-basen

I 2014 besluttede USA at overdrage serviceaftalen om Thule-basen til et amerikansk
selskab med tab af grønlandske arbejdspladser til følge. Det er Grønland stadig vred
over, og som leder af Center for Militære
Studier på Københavns Universitet Henrik
Breitenbauch har sagt til Berlingske, er det
nok en god idé at få løst det problem, hvis
der fremover skal være et godt samarbejde
mellem USA, Danmark og Grønland i den
strategisk tilspidsede situation omkring
Arktis.
»Jeg er skam bekendt med problemet, og
det er noget af det, jeg diskuterer med Kim
Kielsen. Vi skal finde ud af, hvordan vi bedst
gør noget ved det problem,« siger Mette Frederiksen.
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På det afsluttende pressemøde for Mette
Frederiksens første officielle besøg i Grønland som statsminister er der så mange
spørgsmål, at virkeligheden trænger sig på.
En grønlandsk journalist spørger hende ligeud, om der kommer mere amerikansk tilstedeværelse i Grønland.
»Det, tror jeg, er uundgåeligt. Vi har set,
at interessen er meget stor,« siger Mette Frederiksen, hvorefter landsstyreformand Kim
Kielsen giver sig til at tale om muligheder i
for eksempel investeringer i råstoffer.
Hvad siger I til en større militær tilstedeværelse i Arktis? Er den også uundgåelig?
»Ja, det kommer an på mange ting,« giver
statsministeren sig til at forklare.
»I en årrække har vi heldigvis set en meget fredelig udvikling omkring Arktis, og
den er der al god grund til at understøtte og
fortsat at eftertragte. Men som det også har
gjort sig gældende i en række spørgsmål, så
kan vi jo se en stigende interesse omkring
Arktis fra andre, som ikke alene handler om
investering og udvikling, men som også har
klare sikkerhedspolitiske aspekter, så det
skal vi jo reagere på,« lyder det fra statsministeren.
Russerne har bygget adskillige baser på
deres side af Arktis. Hvordan forestiller I jer,
at USA ikke skulle have et ønske en større militær tilstedeværelse i Arktis?
»Vi har ikke noget behov fra vores side for
at være den aggressive part,« siger Mette
Frederiksen.
Jeg spørger til amerikansk militær tilstedeværelse?
»Ja, ja, men vi er i fælleskab en del af NATO og er dér hinandens vigtigste allierede,
så hvad angår den militære tilstedeværelse,
der bliver vi nødt til at følge udviklingen,«
siger statsministeren.
Det har længe været et klart og udtalt ønske fra Grønland, at landet ikke skal være et
højspændingsområde, men landsstyreformand Kim Kielsen advarer imod automatisk
at afvise alle tanker om den amerikanske
tilstedeværelse, som, Mette Frederiksen mener, er uundgåelig.
»Vi skal ikke bare sige fra over for alt muligt, hvis det frarøver os nogle muligheder,«
siger landsstyreformanden og minder om,
at der er nogle formelle rammer, som kan
sikre, at Grønland ikke bare bliver kørt over
af store landes interesser.
»Med hensyn til forsvaret, så går vi ud fra,
at reglerne bliver fulgt. Det giver ikke mening for os at blive styret udefra. De internationale regler skal overholdes,« siger
landsstyreformanden.
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Trump: »I bund og
grund er det bare en
ejendomshandel«

F

å uger før det planlagte officielle statsbesøg i Danmark 2. og 3. september
sætter den amerikanske
præsident, Donald
Trump, for første gang ord på det,
der har været fremme på rygtebasis – at han planlægger at købe
Grønland.
»Det (Grønland) er strategisk interessant, og vi er interesserede.
Men vi vil tale med dem (danskerne). I bund og grund er det jo bare
en stor ejendomshandel,« som den
amerikanske præsident udtrykte
det på vej ud til Air Force One for
at flyve tilbage til Washington D.C.
fra en kort ferie i New Jersey.
Men Trump var pludselig ikke
sikker på, om han overhovedet
kommer til Danmark.
»Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at jeg kommer til Danmark.
Vi skal til Polen, og så tager vi måske videre til Danmark. Ikke af den
her grund (køb af Grønland), men
vi ser på det. Det er ikke i toppen
af vores liste,« sagde Trump.
Men den amerikanske præsident
mente også, at Danmark har en interesse i at slippe ud af Grønland,
fordi »det skader Danmark, som taber 700 mio. dollar om året på det«.
»Vi er tætte allierede med Danmark, vi beskytter dem, som vi beskytter store dele af verden. Og så
blev det her koncept nævnt, og jeg
sagde, at selvfølgelig er det strategisk interessant, og vi er interesserede i at tale med dem om det.
Men det ligger som sagt ikke øverst
på dagsordenen,« sagde Trump.
Han bekræftede dermed historien, der kom frem i fredags i The
Wall Street Journal om, at præsidenten angiveligt skulle have sat
sine politiske og juridiske rådgivere til at undersøge, hvad det
kræves for at give Danmark et tilbud om køb af Grønland.
Det bekræftede Trumps økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, også senere. Og nu har Trump selv
kaldt tankerne for »en stor ejendomshandel«.
Men ifølge de amerikanske medier har Trumps rådgivere og det
amerikanske forsvarsministerium
Pentagon længe slået alarm i Det
Hvide Hus over, at USA var ved at
tabe magtkampen i det arktiske
område. USA har simpelthen ikke
investeret nok i en tilstedværelse
i området i modsætning til Kina
og Rusland, som på hver deres måde er i gang både med en militær
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og en økonomisk oprustning i Arktis. Kineserne primært
ved at forsøge at investere i projekter i Grønland, som
er blevet forpurret af den danske
regering efter amerikansk pres.
Og netop dette pres har betydet, at det dansk-grønlandske forhold er blevet endnu mere anspændt, end det var i forvejen. Så
det grønlandske hjemmestyre er
også under stærkt pres, fordi det
er tydeligt, at det kan blive svært
at hente investeringer ind fra andre end amerikanerne, hvis kineserne ikke kan få lov til at købe sig
ind i infrastruktur og minedrift.

G

rønland har frihed til at
forlade Rigsfællesskabet. Men jeg tror, det vil
lede Grønland direkte
ind i et snævert forhold
til USA, hvad enten det er nominel uafhængighed eller en mere
formel tilknytning,« siger Henrik
Breitenbauch, leder af Center for
Militære Studier. Han finder det
utænkeligt, at USA skulle opgive
sine strategiske interesser i Grønland.
USA har lige nu Thule-basen,
som var en del af en forsvarsaftale tilbage fra 1951, og ifølge den
aftale har amerikanerne kun tilladelse til at have denne ene base.
Hvis aftalen skal laves om, så amerikanerne får flere baser, skal det
grønlandske hjemmestyre ind
over, selv om Danmark stadig har
hånds- og halsret over udenrigsog sikkerhedspolitikken.
Og det kan være det sidste,
Trump vil med sine mulige møder
i Danmark; at sikre sig en større
militær tilstedeværelse med enten nye baser – selv om det kræver
en ny aftale – eller med udvidede
militære enheder i form af fly, soldater og andet i området.
Og Trump selv er ikke sen til at
udråbe USA som Danmarks store
beskytter med en naturlig interesse i at fortsætte det tætte samarbejde.
»Danmark er en tæt alliereret,
og vi beskytter dem,« som han
gentog, inden han fløj tilbage til
Washington D.C.
Og nu får Danmark måske slet
ikke mulighed for få opklaret,
hvad amerikanerne egentlig vil,
for det er slet ikke sikkert, at
Trump kommer til Danmark.

