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På väg mot självstyre?
Grönland när isen smälter
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Hur styrs Grönland idag? Vilka befogenheter har Danmark när det gäller Grönland? Hur har det för
ändrats genom åren? Varför ses inte Danmark formellt som en kolonialmakt?
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Hur påverkar klimatförändringarna Grönland? Räkna upp minst fyra exempel på de problem och 
möjlig heter som det skapar?

Varför visar så många länder, inklusive Ryssland och Kina, så stort intresse för Grönland idag? Ge 
exempel på de motsättningar som finns i Arktis och hur parterna hanterar dem.

Hur ser grönländarna på Danmark och danskarna idag och vice versa? Vilka spänningar finns det i 
kontakterna? Ge exempel på vilka uttryck det kan få. Hur kan Danmark påverka det som händer i 
Grönland idag?

Vilken roll spelar USA i Grönland? När fick amerikanerna så stort inflytande och varför blev det så? 
Vem var Henrik Kauffmann och varför är han så viktig i sammanhanget? Varför ville Donald Trump köpa 
Grönland från Danmark 2020?

Vad krävs för att Grönland ska bli en oberoende stat och vilka är de främsta hindren för självständig
het? Vilken inställning har dagens regeringspartier i självständighetsfrågan? Vilken var den viktigaste 
frågan under valrörelsen våren 2021?
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7 Formellt sett har USA inte rätt att förvara kärnvapen på Grönland men har gjort det ändå, med, vad det 
verkar som, den danska regeringens goda minne. Varför tror du att Danmark inte protesterade mot 
det?


