
 Prisen for danskhed

Mange grønlænderne i Danmark mistrives. Nogle af dem lever et usselt liv med misbrug og prostitution, andre
holder skruen i vandet. Men de fleste har ondt i identiteten, mener en københavnsk psykoterapeut med
grønlandsk baggrund   

Af Jeannette Ulnits

Der bor omkring 12.000 grønlændere i Danmark. Men dem, vi lægger mest mærke til, har en øl i hånden, en
dinglende gang og et forknyt ansigtsudtryk. På en måde hører de til her og alligevel ikke. Deres elendighed er
ligesom blevet usynlig. Sådan er det blevet, fordi grønlændere generelt ikke er gode til at gøre opmærksom
på deres problemer. Og i vores kultur er det de, der råber højst, der først får hjælp.
Det er den 42-årige grønlænder Henriette Berthelsens erfaring efter femogtyve år i Danmark. Hun er
sygeplejerske og psykoterapeut og mener, at der er en kæmpestor kulturkløft mellem danskere og
grønlændere. Den forskel bliver generelt ignoreret, og derfor udvikler rigtigt mange grønlænderne svære
identitetsproblemer i mødet med Danmark:
- Mange grønlændere i Danmark tvinges både indefra og udefra til at definere sig ud fra en kultur, de har
svært ved at forstå. De føler sig forkerte, skammer sig og beder helst ikke om hjælp. Og de, der kommer i
kontakt med systemet, har professionelle svært ved at hjælpe, fordi de mangler viden om grønlandsk kultur,
forklarer hun.
Omkring 5000 grønlændere bor eller opholder sig i København. Her åbnede Henriette Berthelsen sidste år sin
egen klinik for psykoterapi, og siden har hun fået mange danske og etniske klienter – i øjeblikket flest
grønlændere. De har, fortæller hun, mange slags problemer – ensomhed, sorg, hjemve, manglende selvværd,
alkoholmisbrug, arbejdsløshed, hjemløshed, skilsmisse, tvangsfjernede børn og prostitution. 

Splittelse skaber rodløshed

Grønlændernes problemer udspringer ofte af identitetsløshed som følge af den fordanskningsproces, de har
været underlagt igennem cirka fyrre år, fortæller hun. Hele administrationen af Grønland har siden
kolonialiseringen været dansk/europæisk i både tænkning og organisationsform, og signalerne har siden
været, at det er det danske, der er det “rigtige”. I forløbet glemte man at tage højde for, at det tager tid at
ændre folks adfærd og tankegang, og derfor føler mange grønlændere sig også forkerte hjemme i Grønland,
mener hun. 
Det har før været fortalt, at fordanskningen har bragt rodløshed med sig. Alligevel er dens konsekvenser en
diffus størrelse, man ikke diskuterer eller forholder sig til. Det sker efter Henriette Berthelsens mening hverken
i Danmark eller i Grønland:
- Omkostningerne er en varm kartoffel. Jeg tror, det er blevet tabubelagt, fordi det er svært at håndtere den
dårlige samvittighed, man måske har overfor Grønland og de grønlændere, der går i hundene, siger hun.
Desuden fylder grønlændere i krise ikke så meget som andre grupper, og derfor tvinges systemet ikke til at
tage stilling og handle, mener hun. Den almindelige borger frygter dem ikke, og det er med til at usynliggøre
dem.  
Samme “usynlighed” oplever Henriette Berthelsen, når hun deltager i arrangementer om racismeproblemer:
- I foråret var jeg til en høring på Christiansborg om rascisme, hvor grønlændere kun blev nævnt med en linie,
selvom vi også mærker reaktionerne på den stigende fremmedforskrækkelse, siger hun.

Til Danmark som elleve-årig



Henriette Berthelsens egen historie er ikke unik for grønlændere i Danmark. Hun forstod tidligt, at det var
danskhed, det drejede sig om:
- Jeg husker en sekvens fra min barndom, hvor min mor overhørte en diskussion, jeg havde med et dansk
barn. Hun afbrød mig med en formaning om, at “man ikke diskuterer med en dansker”. Det er et af mange
eksempler på, hvordan min egen forkerthedsfølelse begyndte.
Det var især i tresserne og halvfjerdserne, at påvirkningen fra det danske var massiv, fortæller hun. Man
udvalgte for eksempel de særligt begavede børn allerede i ti-elleveårsalderen, og tilbød forældrene at sende
dem alene til Danmark for at bo hos en dansk familie og gå i en dansk skole, så de kunne få en bedre
uddannelse. Med det formål at udvikle en uddannelseskapacitet, der kunne sikre, at Grønland ikke sakkede
bagud i det store kapløb med udviklingen. Mange forældre accepterede, fordi de godt kunne se, at børnene
fik bedre muligheder. Børnene kom tilbage igen året efter, men de fleste flyttede på kostskole for at
videreuddanne sig.
Henriette Berthelsen var selv et af disse børn, og hun flyttede permanent til Danmark som teenager. Hun
beskriver årene som gymnasie- og sygeplejestuderende som svære, fordi hun følte sig udenfor fællesskabet
og savnede familien meget.

Stille folk med flokmentalitet

- Humoren er noget af det sværeste ved den danske kultur. Det handler ikke om at kunne sproget, for det
lærer grønlændere i skolen. Forskellen er, at grønlændere som udgangspunkt er kropsligt orienterede. Vi
udtrykker os i langt højere grad både på det ubevidste og bevidste plan gennem mimik og gestik. I
modsætning til danskerne, føler vi ikke noget særligt for humor udtrykt gennem ord, fortæller hun.
Selv oplever hun tit ikke at forstå humoren, og hendes børn, som er vokset op i Danmark, gør hende gerne
opmærksom på, at hun griner på de “forkerte” tidspunkter. Det er ikke et luksusproblem ikke at kunne forstå
humoren i den kultur, man lever i, fortæller hun. I Danmark opleves man som kedelig eller sur, når man ikke
griner på de rigtige steder, og det sætter en ud af fællesskabet.
En anden kulturforskel er holdningen til individualisme. Grønlændere har en udpræget gruppementalitet, og i
Danmark gælder det om at kunne stå alene. I Danmark er individualisme lig med selvstændighed som
bekendt prioriteres højt.
Grønlændere opdrages generelt til at være beskedne og tilbageholdende. De bryder sig ikke om at tale om
problemer. De slår ikke i bordet og råber ikke op, selvom de for eksempel har været boligløse i flere år. Men
det må de lære, for tilpasningen er noget, der skal hjælpes på vej fra begge sider, mener Henriette
Berthelsen:
- Grønlændere er også meget impulsive. Og for at fungere i det danske samfund er de for eksempel nødt til at
lære, at man ikke går fra sit job, fordi solen skinner - det har man haft problemer med i Grønland. I lighed med
andre oprindelige kulturer, har grønlændere et stærkt æresbegreb. De frygter at tabe ansigt overfor familien,
og det er forklaringen på, hvorfor de ikke rejser hjem, når tilværelsen her ikke fungerer. Når grønlændere
alkoholiserer sig, kan det sammenlignes med  “at gå til fjelds” - en gammel grønlandsk skik man brugte,  når
konflikter var svære at løse. Man begik selvmord eller gik simpelthen ud på fjeldene og kom ikke tilbage,
forklarer hun.

Udholdenhed og mod

Når Henriette Berthelsen har samtaleterapi med en grønlænder, er første skridt at få vedkommende til at
forstå og acceptere danskernes adfærd i forhold til grønlænderes. For eksempel at man ikke nødvendigvis
taler med naboen, og at man selv skal opbygge et netværk. Senere handler det om finde egne ressourcer og



at se de muligheder, der ligger i dem. Overordnet er det alfa og omega at pleje omgang med landsmænd for
at holde fast i sin egen kultur.
- Nogle kan finde ud af at integrere sig fuldstændigt, andre kan slet ikke, og de fleste løser det nok, som jeg
selv gør - ved at være integreret og samtidig bruge en del tid sammen med landsmænd. Det er vigtigt som
“fremmed” at være meget bevidst om egen kultur. Selv har jeg brugt mange år på at intellektualisere mig ud af
forkertheden, men senere blev det nødvendigt også at stå på det andet ben for at få balance. Jeg har fået
hjertet med, og jeg håber, at jeg kan bruge min egen udvikling til at være en slags rollemodel for de
landsmænd, der ikke kan finde ud af kulturkløften.
Henriette Berthelsen vil hverken kritisere den danske overtagelse af Grønland eller det danske socialsystem
for ikke at samle skæbnerne op. Hun vil hellere handle, for der har været kastet nok mudder.
- Jeg vil være med til at oplyse om, at det er de og de problemer, vi skal forholde os til. Og så vil jeg være med
til at få både grønlændere og danskere til at forstå, at de to kulturer har meget at give hinanden.
Henriette Berthelsen er godt træt af, at det er drankerne, de prostituerede og de fortabte, der tegner billedet af
grønlænderne i Danmark. Mange grønlændere fungerer godt, og fra professionel side er problemet, at man
slet ikke ser grønlænderes kvaliteter. Fokus er på problemerne, og derfor bliver hjælpen mest lappeløsninger.
Det sker ikke mindst, fordi der mangler viden om, hvor og hvordan kulturforskellen spiller ind, fortæller hun.
Grønlændernes ressourcer er blandt andet udholdenhed og mod. Disse kvaliteter ser hun som en stor force
for eksempel i et uddannelsesforløb. Desuden peger hun på gruppementalitet, gavmildhed, gæstfrihed og
evnen til at grine og glædes, som hun også mener, at den danske kultur kunne have glæde af.

Box:
Kulturel brobygger
Psykoterapeut, sygeplejerske og sygeplejelærer Henriette Berthelsen har beskæftiget sig med selvudvikling,
samtale- og psykoterapi siden 1984. Hendes uddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi fra
Psykoterapeutisk Institut lægger sig metodemæssigt op af klinisk psykologi, som anerkendes af
Psykoterapeutisk Forening.
Henriette Berthelsen samarbejder i øjeblikket med blandt andet grønlandske kulturhuse, Kofoed Skole,
forskellige socialforvaltninger, der henviser klienter og/eller hyrer hende til at supervisere medarbejdere samt
danske sygehuse, der har grønlændere, som normalt bor i Grønland,  indlagt i længere tid.
Henriette Berthelsen træffes på telefon 20 45 24 59 eller via email: hinni@image.dk


