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Het lijkt er misschien op dat Arctic Peoples Alert stil op een 

ijsberg zit, maar ongemerkt zijn wij betrokken bij verschillende 

projecten. 

Zo waren wij adviseur van het project cool(E)motion van Ap 

Verheggen, die met een team in Uummannaq een beeld op een 

ijsberg heeft gezet. Climate Change = Culture Change! 

Verheggen is net terug uit Groenland. Zijn laatste indruk: ‘De situatie is vele malen heftiger! 

Temperatuur is T-shirt, terwijl normaal de mensen nog over het zeeijs gingen. Geen 

zeehonden, een gletsjer die helemaal gek is geworden, en nu al dagelijks ijsbergen zo groot 

als een stad uitspuwt, terwijl dit proces normaal pas in september op gang komt’. 

Wereld Natuur Fonds Nederland heeft het initiatief genomen om de Werkgroep Arctica op 

te zetten, een platform voor ngo's, ministeries, bedrijfsleven, etc. Natuurlijk neemt Arctic 

Peoples Alert hieraan deel. Een van de eerste zaken waar dit platform naar gekeken heeft is de 

evaluatie van het Nederlands Polair beleid 2007-2010. Arctic Peoples Alert heeft een 

rapport bij de commissie Terlouw ingebracht en is met andere ngo's door de commissie 

gehoord. 

In december 2009 was Arctic Peoples Alert waarnemer bij de 20 jarige Nenets organisatie 

Yasavey voor Wetlands Rusland.  

Begin 2010 rolden wij in de activiteiten van de Bardot Proviant Klub in de Mediamatic 

Bank in Amsterdam waar zeehondenvlees op het menu stond.  

De foto op de voorpagina is wederom van Jeroen Toirkens en eerder gepubliceerd in dagblad 

Trouw. Het is een van de foto’s uit de reportage waarmee NomadsLife fotograaf Jeroen 

Toirkens winnaar werd van de Zilveren Camera 2009 in de categorie buitenland 

documentair. www.nomadslife.com Voor zijn project NomadsLife was hij met Trouw-

journaliste Petra Sjouwerman op Groenland. In het voorjaar van 2011 verschijnt Toirkens’ 

NomadsLife fotoboek. Van maart t/m juni 2011 wordt in Gemak, de dependance van 

Fotomuseum Den Haag, een fototentoonstelling gehouden. NomadsLife en Arctic Peoples 

Alert bereiden gezamenlijk verschillende activiteiten rond deze tentoonstelling voor, 

waaronder het Willem Barentsz Festival 2011.  

Samen zijn wij ook betrokken bij het roots2share van het Museon in Den Haag, Museum 

Volkenkunde in Leiden, Nationaal Museum in Nuuk en het museum in Ammassallik, waarin 

het kernwoord erfgoedrepatriëring is en het uitgangspunt de foto’s van wijlen Gerti Nooter. In 

Groningen worden in de gehele Poolnachtperiode – 15 november t/m 15 januari – allerlei 

activiteiten gehouden, waaronder een symposium op 25 november, gevolgd door 

publieksdagen op 26 en 27 november 2010. 

In dit Internationaal Jaar van de Biodiversiteit 2010 gaat de ijsbeer hard de reuzenpanda 

achterna. Aan het eind van het VPRO tv-programma de Beagle zegt Lex Runderkamp, 

regisseur (VPRO-gids 2010/22): ‘Voor behoud van biodiversiteit zijn keiharde 

overlevingsredenen’ en ik voeg daar aan toe: eveneens voor  

BEHOUD VAN CULTURELE DIVERSITEIT! 

 


