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Vi har en ganske almindelig samtale og jeg fornemmer allerede at der snart vil komme følgende spørgsmål;
hvor kommer du fra? Hvis jeg siger grønlænder, hvad tænker du så? Nå?! Er du grønlænder (Billeder af øl,
sprut, fuldskab, simpel, lille, skævøjet, høje kindben, stille, tilbageholdende)! Det i øjenfaldende skaber
rammen om de fordomme, som er billedet af de forskellige folkefærd i verden. Går man en tur gennem
storbyens gader er en fuld grønlænder med en flaske i hånden i øjenfaldende. Jeg får tit spørgsmål som
”Uhhh, stakkels grønlænder, hvorfor er der så mange grønlændere i Danmark som ikke klarer sig? Der er så
mange som er sociale tabere, hvorfor Nikoline?”

Mit genspørgsmål er ”ved du hvor mange grønlændere der er i Danmark og ved du hvor mange der er socialt
udstødte?” For at svare på dette spørgsmål kan vi vælge en pålidelig kilde som den danske magtudredning1.
Den forskning har også taget grønlændere som omdrejningspunkt for analysen af demokratiet og
magtfordelingen i Danmark. I Danmark findes der 12040 personer født i Grønland i år 2000. Af disse er ca. 5%
socialt udstødte skæbner. På landsplan er der altså tale om ca. 600 personer som er socialt utilpassede. I
København er der omkring 200-300 personer. Og disse mennesker danner rammen om den negative fordom
majoriteten af grønlændere i Danmark skal besvare. Magtudredningen har vist at grønlændere ikke bryder sig
om de fordomme og den diskrimination der foregår i Danmark, ikke kun af grønlændere men også af andre
minoriteter.

Når det så er sagt, så viser magtudredningen desværre at grønlændere deltager mindre i det danske
demokrati end andre minoriteter og mindre end den etnisk danske majoritet. Når man ser nærmere på de
12040 grønlændere viser det sig at kun ca. halvdelen har en eller to etnisk grønlændere til forældre. Den
anden halvdel er børn født af danskere i Grønland. Ved sådan en magtudredelse ses der på i hvor høj en grad
medborgeren er i stand til at deltage i demokratiet og for grønlænderens vedkommende er der tale om en
skævvridning af dette forhold. Magtudredelsen viser grønlænderes ”afmagtens tavshed”, som et resultat af
dels den kulturelle historiske arv, og dels en manglende fortrolighed med det danske samfunds institutioner.

Hvad er det så for en afmagtens tavshed? Hvad dækker den over? Den manglende fortrolighed med det
danske samfunds institutioner bunder først og fremmest i sprogproblemer, hvor børn af to etnisk grønlandske
forældre klarer sig dårligst. Jo større kendskab man, som barn, har haft med det danske sprog, jo større er
sandsynligheden for at man kan bygge bro mellem de forskellige kulturer og derved klare sig i det danske
samfund. Ved undersøgelsen af grønlænderes grad af tilfredshed kom der den overraskende melding af en
overvejende del af grønlændere er tilfredse med det danske system. Men ved en nærmere analyse viste det
sig at det var de mest ressourcesvage som valgte den kategori som hed ”passiv i politiske sammenhænge og
som er tilfredse”. Der er grund til at tro at den store tilfredshed med forholdene i Danmark dækker over en dyb
afmagt.

For at se hvori den dybe afmagt kommer fra skal der graves i den grønlandske historie for at beskrive lidt af
den grønlandske mentalitet. I starten af det 20. århundrede tiltog kolonialiseringen af Grønland. I den
forbindelse var der en definition som hed at civilisation og kultur er identisk med danskhed. Efter anden
verdenskrig kom der gang i en modernisering af Grønland som havde til formål at bringe det grønlandske
samfund op på det danske niveau i Danmark. Grønland skal være som en norddansk by (det gør ondt på
mange grønlændere at skulle høre på Grønland = Norddanmark og Syddanmark).

                                                
1 Grønlændere i Danmark – en overset minoritet. Lise Togeby m.fl. 2002.



Moderniseringsprocessen i Grønland vil blive beskrevet ud fra et eksempel. Eksemplet er min fødeby
Qasigiannguit / Christianshåb. Fiskeindustrien spillede en meget stor rolle under moderniseringsprocessen.
Der var en rejefabrik i Qasigiannguit som blomstrede og havde mangel på arbejdskraft. For at løse
arbejdskraftproblemet starter man på at importere arbejdskraften fra de omkringliggende byer og bygder. De
tilrejsende var hovedsagligt meget unge kvinder som fik elendige arbejdsvilkår. Deres liv var ekstremt med en
11-12 timers arbejdsdag fra kl. 5 om morgenen. De blev indkvarteret 12 kvinder i en treværelses lejlighed, som
blev rammen om fest og ballade efter fyraften. Der var ringe kontakt mellem grønlændere og danskere.
Kontakten var begrænset til top-down ordrer. Det er kun kvinderne der overskrider dette skel, og kun som
kønsobjekter.

Qasigiannguit var en by i rivende udvikling og derfor var der mange danske håndværkere som kom til byen for
at planlægge, bygge og organisere. Disse mænd var glade for de grønlandske piger. De danske mænd så
forholdet til den danske kvinde som et kiffak-forhold2. Hun skulle bidrage med sex, rengøring, tøjvask og
hygge. De grønlandske kvinder så det som status at være sammen med disse rige danskere, som havde sit
eget og en god indkomst. Her kommer en situationsbeskrivelse fra en aften i danskerbarakken:

”Seks danske håndværkere delte en barak. Hver havde sit lille rum med fælles opholdsrum i midten. Festen
foregik rundt om et stort bord i fællesrummet. Et enormt stereoanlæg spillede for fuld kraft, og store mængder
tomme og fulde øldåser stod på bordet. Tre meget unge kvinder var blevet inviteret med fra ”dansemik”. Disse
sad ved den ene ende af bordet og snakkede grønlandsk med hinanden. Mændene sad ved den anden ende,
drak øl og snakkede om deres interesser. I meget ringe grad forsøgte de at få deres gæster med i samtalen
(på trods af at i hvert fald den ene kunne noget dansk), men nøjedes stort set med ind i mellem at lange en øl
over til dem, og en vovet bemærkning fulgt af kammeraternes latter.
Med jævne mellemrum blev en af kvinderne taget med ind på et af rummene, også nu fulgt af latter og
bemærkninger, som ikke blev færre, når parret kort efter kom ud igen med rodet hår og tøjet i uorden. ”3

Konsekvensen af misbruget af kvinderne var at de traditionelle storfamiliesammenhold blev brudt op af hhv.
disse migrationsforhold, hvor man skulle flytte efter arbejdet og der strandede man så, gravid, arbejdsløs og
uden storfamiliens støtte. Det var en grum medfart der blev kvinderne til del i denne groft sexistiske
moderniseringsproces.

Moderniseringsperiodens politik på socialområdet var at storfamilien var der og at de skulle være der. Deres
økonomiske situation påkrævede at der skulle 3-4 indtægter per husstand for at få det hele til at løbe rundt. En
konsekvens af den førte erhvervs- og socialpolitik var at børnene ikke flyttede hjemmefra, selv når de selv
havde stiftet familie, for det var udgifterne for voldsomme til.

Kvindernes udvikling i den grønlandske moderniseringsproces var hård, men den rustede dem til at være
omstillingsparate. De har deltaget i den produktive enhed siden starten af 60’erne frem til i dag. I 80’erne skete
der en omstilling i produktionsapparatet, således at der ikke var brug for kvinderne længere der. I stedet
opstod der et stigende behov i den offentlige servicesektor, hvor kvinderne så tiltrådte. De grønlandske
kvinder skabte bro mellem de grønlandske og danske kulturer dels ved blandende ægteskaber og ved
erhvervsaktivitet.

                                                
2 Kiffak = hushjælp
3 Kvinder i Grønland – sammen og hver for sig. Lise Lennert m.fl., 1991. Atuakkiorfik.



De grønlandske mænd forblev derimod overset i den moderniseringsproces. De blev fastholdt i de traditionelle
fangererhverv langt frem i 70’erne. Uddannelsesmæssigt kom der en grønlandsk elite, som stillede krav til
hjemmestyre. Det er en elite som stadig er aktiv i dag i år 2005.

Primo 2005 blev det slået fast fra den grønlandsk-danske selvstyrekommission at Grønlændere er et folk i
folkeretslig forstand. I 2001 var der en del debat om netop den uvisse status grønlændere havde i det danske
kongerige. Det drejede sig om en kritik af Danmarks fortolkning af minoriteter i landet, hvor kun det tyske
mindretal i Sønderjylland fik æren. Danmark blev kritiseret for at ikke ville give både færinger og grønlændere
den beskyttelse som nationale mindretal som var ønskelig.

Grønlændere i Danmark kan godt bruge den pressemeddelelse fra selvstyrekommissionen til noget
konstruktivt. Danmark har med sin accept af grønlændere som et folk forpligtet sig til at give grønlændere i
Danmark status af minoritet med de rettigheder der hører med.

Sproget er det første der skal fokus på. Der ligger så meget identitet og kultur i sproget. Sproget udgør en
måde at anskue verden på som er unikt for det sprog. Således vil det altid være mærkeligt som dobbeltsproget
at se oversættelser fra de to sprog man behersker. Men bruger og plejer man ikke sit sprog, vil det
efterhånden gå tabt. Og det er netop den sandhed mange af os dobbeltsprogede grønlændere oplever4. Der
går en del af vores identitet tabt, og tilhørsforholdet til moderlandet bliver mindre og mindre. Dermed går
Grønland glip af en potentiel ressource.  Det er i alle danskeres interesse at pleje den grønlandske kulturarv,
også i Danmark.
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