Runar Patriksson
Välkomst/inledningstal vid den 7:e arktiska konferensen i Kiruna
Den 2-4 augusti 2006
Herr Talman!
Statsfullmäktiges ordf. i Kiruna kommun.
Fru Ordförande, (Hill Marta Solberg)
Deltagande Parlamatariker,
Inbjudna föredragande
Inbjudan gäster, alla deltagande tjänstekvinnor och tjänstemän samt
övriga intresserade av den viktiga arktiska politiken
Välkomna till Kiruna och den 7:e arktiska konferensen.
I två år har förberedelserna för den 7:e aktiska konferensen pågått.
Redan vid Danmarks och Grönslands minnesvärda 6:e arktiska konferens i
NUUK 2004, kunde vi utlova att om Sverige blir värd för den 7:e
konferensen så blir den i Kiruna. Mitt i den svenska akrtiska miljön.
Här i Kiruna forskar man i rymden, här forskar man om arktiskt
miljöpåverkan sedan 100 år tillbaka, här bryter man malm till hela
världen och här bygger man ishotell.
I Kiruna/Jukkasjärvi finns entreprenörer som vågar satsa i den arktiska
miljön och därmed skapa goda framtidutsikter och överlevnadsmöjligheter.
I Kirunaområdet lever de nordiska och ryska samerna i gränsnära kontakt
med varandra. I den miljön ska vi nu ta oss an den 7:e arktiska
parlamentariska konferensen.
Vi i Sverige som förberett denna konferens tillsammans med det norska
ordförandeskapet och den arktiska paralmentariska kommiteen.
Programmet anser vi nu ska ge tre dagar med spännande innehåll och med
stora möjligheter att skapa förslag till beslutsfattande parlament och
regeringar, som i framtiden ska gagna den arktiska utvecklingen positivt
vad gäller både miljönpåverkan och för de som lever i området.
Inriktningen är att skapa IT-samband, (IT in the artic) och därmed bättre
möjligheter till Telemedicin, Utbildningsmöjligheter samt därmed
skapandet av bättre levnadsvilkor via en bättre infrastruktur och därmed
större åtkomlighet.

Polarårens politiska möjligheter och utmaninig,
Stadfästande av arktisk politik ska beslysas utifrån ett EU perspektiv och
som också ska analyseras utifrån jämförelser med andra liknande
företelser i hela världen ska bli intressant, liksom utveckling i världen tagen
utifrån ett perspekt med ett seglingsbart Barents hav, året om.
Vår förhoppning är att vi ska få en öppen dialog/debatt efter varje
huvudämne med många inlägg från Er deltagare i konferensen. Detta
kommer att leda till en större paralmentarisk aktivitet i alla länder tror vi
från den svenska riksdagen som står som värd för den 7:e arktiska
konferensen. Just stor parlamentarisk aktivitet i arktiska frågor är syftet
med konferensen.
Vår förhoppning är att Ni alla ska ha 3 givande, minnesvärda dagar i
Kiruna.
Välkomna till den 7:e arktiska parlamentarikerkonferensen, hälsar jag Er
alla akrtiska vänner, som ledamot för Sverige i den arktiska
parlamentariska kommitten.
Ett välkommen som jag önskar Er alla tillsammans med Riksdagens
internationella kanslis nordiska avdelning, och där speciellt den
huvudansvarige sekreteraren Eva Hjelm.
Runar Patriksson

