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Om undersøgelsen
Det Grønlandske Hus i Odense igangsatte i begyndelsen af 2004 
undersøgelsen “Grønlænderes sociale vilkår på Fyn” i samarbejde 
med Odense Kommune og Fyns Amt.

Undersøgelsen kortlægger for første gang detaljeret de sociale 
forhold for voksne grønlændere på Fyn baseret på et kvantitativt 
grundlag.

Fokusområderne for undersøgelsen har været de fynske grøn-
lænderes arbejdsmarkedstilknytning, offentlige forsørgelse og 
deltagelse i sociale og arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger 
baseret på tal fra Danmarks Statistik. Derudover er der gennem-
ført en række specialanalyser omkring kontanthjælpsmodtagere, 
2. generationsgrønlændere og tilbud til de socialt mest udsatte 
med data fra Odense Kommune.

Undersøgelsen er blevet ledet af en styregruppe bestående af:

4 Finn Illum Jørgensen - Forstander for Det Grønlandske Hus 
 i Odense (1978 - august 2004)

4 Kirsten Mærsk - Forstander for Det Grønlandske Hus 
 i Odense (august 2004 - ) 

4 Gert Müntzberg - Informationsmedarbejder,
 Det Grønlandske Hus i Odense

4 John Reib - Projektleder, Leder af Økonomiservice i 
 Odense Kommunes Kultur- og Socialforvaltning, 
 Job- og Bistandsafdelingen

4 Claus Sørensen - Vicedirektør, afdelingschef 
 rehabiliteringsafdelingen Fyns Amt

Undersøgelsens konkrete analyser er udført af projektleder John 
Reib fra Odense Kommunes Kultur- og Socialforvaltning samt 
studentermedhjælp stud. scient. pol. Trine Nøhr Demkjær.

Ligeledes har socialkonsulenterne Birgit Jørgensen, Susanne 
Hansen og Mette Lund fra Det Grønlandske Hus i Odense 
deltaget i udarbejdelsen af rapporten.

Det Grønlandske Hus i Odense er udgiver af denne rapport med 
bilag. Bilagssamlingen er en særskilt publikation. I bilagssam-
lingen kan de analyser, som er denne rapports fundament, findes 
i deres fulde længde. 

Den valgte præsentation af de tekniske undersøgelsesresul-
tater, herunder synspunkter og konklusioner, repræsenterer alene 
Det Grønlandske Hus i Odense.

Undersøgelsen er finansieret af satsreguleringspuljen.

Odense Kommunes informationstjeneste har medvirket i redi-
geringen af denne rapport.



De fleste fynske grønlændere klarer sig godt. Mange har 

taget en uddannelse, har gode danskkundskaber og 

andre ressourcer, som har været med til at sikre dem 

en plads på arbejdsmarkedet. Kort sagt adskiller deres 

liv sig formentligt ikke nævneværdigt fra hovedparten af 

de øvrige fynboers.

Imidlertid er der blandt fynske grønlændere også en 

uforholdsmæssig stor gruppe, som har svært ved at få 

fodfæste på arbejdsmarkedet. Og blandt disse befinder 

en særlig stor andel sig i den tunge ende af det sociale 

system.

Rapporten dokumenterer med talmateriale fra Danmarks 

Statistik, at fynske grønlændere har en ringere tilknytning 

til arbejdsmarkedet end andre fynboer. Rapporten fast-

slår også, at fynske grønlændere i den erhvervsaktive 

alder i større omfang er offentligt forsørgede, samt at de 

oftere modtager de aktiveringstilbud, der ligger længst 

væk fra arbejdsmarkedet.

 

Disse kendsgerninger er suppleret med en række special-

analyser fra Odense Kommune. Her dokumenteres det 

blandt andet, at odenseanske grønlændere modtager 

kontanthjælp i stort set samme omfang som kommunens 

indbyggere fra ikke-vestlige lande. Samt at grønlændere 

af 2. generation klarer sig dårligere end 2. generations-

indvandrere fra ikke-vestlige lande.

I specialanalyserne fra Odense Kommune viser det 

sig overraskende, at de odenseanske grønlændere på 

kontanthjælp er meget polariserede. Dels er der særligt 

mange i den tungeste ende af det sociale system, og dels 

er der en relativt stor gruppe på kontanthjælp, der alene 

har ledighed som problem. 

Rapporten slutter af med en artikel om Fyns Amts tilbud 

til de mest socialt udsatte. Her viser det sig, at fynske grøn-

lændere benytter sig af Fyns Amts tilbud i så beskedent 

omfang, at de ikke udgør en særlig målgruppe på det 

enkelte tilbud. Dette bekræftes af en specialanalyse fra 

Odense Kommune.

UNDERSØGELSENS PERSPEKTIVER

Det er vores håb, at denne undersøgelse vil bidrage til 

at skabe det bedst mulige grundlag for en fremtidig 

målrettet indsats for de herboende grønlændere, der har 

behov for det. Det er vores vurdering, at undersøgelsens

hovedresultater ikke kun gælder for Fyn og Odense Kom-

mune, men i vidt omfang kan overføres til øvrige amter 

og kommuner i Danmark.

Den kvantitative metode er stærk i sin dokumentation, 

men svag i sin forklaringsevne. Der har dog ikke i under-

søgelsen været økonomi til at understøtte og supplere 

de kvantitative analyser med kvalitative undersøgelser.

Undersøgelsens stærke dokumentation rejser imidlertid 

en række nye spørgsmål af mere kvalitativ art, som bør 

belyses nærmere. 

- Hvilke forudsætninger og livshistorier har de mange 

grønlændere, som klarer sig godt i det danske sam-

fund, sammenlignet med de uforholdsmæssigt mange 

grønlændere, som klarer sig mindre godt? Er der nogle 

gennemgående træk, eller er det tilfældigheder, der af-

gør, hvor godt den enkelte klarer sig?

INDLEDNING
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- Hvilke særlige forhold hos herboende grønlændere bør 

man være ekstra opmærksom på i bestræbelserne på at 

styrke indsatsen for socialt udsatte grønlændere?

- Denne undersøgelse omhandler udelukkende voksne 

grønlænderes vilkår. En undersøgelse af grønlandske 

børns forhold i Danmark ville være en nærliggende 

videreførelse. Hvordan kan det eksempelvis være, 

at 2. generationsgrønlændere klarer sig dårligere forsør-

gelsesmæssigt end 2. generationsindvandrere fra ikke-

vestlige lande?

Vi håber, at rapporten vil skærpe opmærksomheden om 

de rejste problemstillinger og være med til at øge fokus 

på grønlænderes vilkår i Danmark generelt.

God læselyst.

F A K T A  >  D E M O G R A F I S K E  F O R H O L D

I Fyns Amt bor der 475.082 personer (d.1.1.2004). Heraf er 1287 grønlændere. Blandt de fynske grønlændere er 

775 kvinder og 512 mænd. Der er en særlig stor overvægt af kvinder i alderen 40-67 år, idet 70-90 % af de fynske 

grønlændere i denne aldersgruppe er kvinder. Blandt befolkningen på Fyn i øvrigt er der stort set lige mange 

kvinder og mænd i alle aldersgrupper. (I Danmark bor 12.787 personer, der er født i Grønland; heraf er 5.181 mænd 

og 7.606 kvinder).

Omkring halvdelen - i alt 529 - af de fynske grønlændere bor i Odense Kommune. Til sammenligning bor der 164 

grønlændere i Svendborg Kommune. I Nyborg, Middelfart og Fåborg bor der ca. 50 grønlændere i hver kommune. 

I de resterende fynske kommuner bor der højst 30 grønlandske borgere i hver.

Grønlændere på Fyn og i resten af landet er væsentlig yngre end den øvrige befolkning. Mens der kun er omkring 5 % 

grønlændere over 60 år, er godt 20 % af den øvrige befolkning over 60 år. Dette har stor indvirkning på blandt 

andet graden og arten af den offentlige forsørgelse og arbejdsmarkedstilknytning. Fokus i denne rapports analyser 

er derfor rettet mod personer i den erhvervsaktive alder, hvor børn og personer over 60 år ikke medregnes.

5





Undersøgelsen af voksne grønlænderes sociale vilkår 

på Fyn tegner et billede af en relativ stor gruppe grøn-

lændere, der figurerer i den tunge ende af statistikerne 

over arbejdsmarkedstilknytning, offentlig forsørgelse og 

deltagelse i aktiveringstilbud.

Talmateriale fra Danmarks Statistik fra årene 2002 og 

2003 taler i høj grad sit tydelige sprog.

FLERE GRØNLÆNDERE 
UDENFOR ARBEJDSMARKEDET

De fynske grønlændere står i højere grad end fynboer 

i øvrigt udenfor arbejdsmarkedet og er i større omfang 

arbejdsløse. Konsekvensen er, at kun godt halvdelen af 

de fynske grønlændere i alderen 20-59 år er i beskæf-

tigelse, hvorimod der blandt de alderssvarende fynboer i 

øvrigt er knap 80 % i beskæftigelse.

Grønlænderes begrænsede arbejdsmarkedstilknytning 

afspejler sig også i den offentlige forsørgelse. Blandt 

fynske grønlændere i alderen 18-59 år er knap en tredje-

del forsørget af det offentlige, mens dette kun gælder for 

godt en femtedel af de alderssvarende fynboer i øvrigt.

MANGE GRØNLÆNDERE 
I DET SOCIALE SYSTEM

Dertil kommer, at grønlændere der modtager offentlig 

hjælp, i særlig grad modtager sociale ydelser i form af 

kontanthjælp og førtidspension, mens offentligt 

forsørgede fynboer i øvrigt typisk modtager arbejds-

markedsrettede ydelser som for eksempel arbejdsløs-

hedsdagpenge og sygedagpenge.

Denne sortering kommer blandt andet til udtryk ved, at

80 % af de offentligt forsørgede 18-59 årige grønlændere 

modtager kontanthjælp og førtidspension, mens dette 

kun gælder for 56 % af de alderssvarende fynboer i øvrigt 

på offentlig forsørgelse. Dertil kommer, at kun 20 % af de 

offentligt forsørgede 18-59 årige grønlændere modtager 

arbejdsløshedsdagpenge mv. mod 42 % blandt de reste-

rende alderssvarende fynboer.

FÅ GRØNLÆNDERE I 
SUCCESFULD AKTIVERING

Fokuseres der på kontanthjælpsmodtagere og dagpenge-

modtagere i aktivering, fremgår det, at grønlændere i 

langt større omfang end de øvrige fynboer, deltager i 

projektaktivering og lignende. Disse aktiveringstilbud 

har gennemgående en ringere succesrate i forhold til 

at få deltagerne tilbage på arbejdsmarkedet end

eksempelvis jobtræning på det ordinære arbejdsmarked.

Omkring 40 % af de aktiverede grønlændere bliver akti-

veret i projekter og lignende, som ikke umiddelbart

er erhvervsrettede, mens dette kun gælder for knap 

20 % af de aktiverede fynboer i øvrigt.

Undersøgelsen af de fynske grønlænderes arbejds-

markedstilknytning, offentlige forsørgelse og deltagelse i 

aktiveringstilbud bliver uddybet yderligere i de følgende 

2 artikler.

I DEN TUNGE ENDE
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En stor andel af de fynske grønlændere står helt udenfor 

arbejdsmarkedet. Samtidig er de grønlændere, der er en 

del af arbejdsstyrken i uforholdsmæssigt stort omfang 

arbejdsløse, når vi sammenligner med fynboerne i øvrigt. 

Disse forhold dokumenteres med tal fra Danmarks Stati-

stik fra november 2002.

Blandt fynske grønlændere i alderen 20-59 år befinder  

30 % sig uden for arbejdsmarkedet, mens dette kun 

gælder for 11 % af de alderssvarende fynboer i øvrigt. 

Og blandt fynske grønlændere i alderen 20-59 år er 9 % 

arbejdsløse mod 4 % blandt de resterende alders-

svarende fynboer.

Konsekvensen er, at kun 51 % af de 20-59 årige fynske 

grønlændere er i arbejde. Til sammenligning er 78 % af de 

øvrige fynboerne i samme aldersgruppe i beskæftigelse.

En del af forklaringen på de fynske grønlænderes lavere 

beskæftigelsesgrad er, at grønlændere som gruppe er 

yngre end fynboer i øvrigt, og derfor er relativt flere under 

uddannelse. 

LAV BESKÆFTIGELSE OG HØJ ARBEJDS-
LØSHED I ALLE ALDERSGRUPPER

En aldersopdelt analyse viser imidlertid, at fynske grøn-

lænderes lavere beskæftigelsesgrad og højere arbejds-

løshed er gennemgående for alle aldersgrupper fra 20 år 

til og med 59 år.

Gruppen under 30 år er i denne sammenhæng uinte-

ressante, på grund af uddannelseseffekten med mange 

under uddannelse. Men blandt de 30-39 årige og blandt 

de 40-49 årige er kun godt halvdelen af de fynske grøn-

lændere i beskæftigelse mod ca. 80 % af fynboerne i øvrigt. 

Værst ser det ud for de fynske grønlændere i alderen 

50-59 år. Her er kun godt en tredjedel i beskæftigelse mod 

trefjerdedele blandt fynboerne i øvrigt.

De fynske grønlænderes lavere beskæftigelsesgrad kan 

- udover uddannelseseffekten blandt de yngre alders-

grupper - i et vist omfang føres tilbage til en væsentlig 

højere arbejdsløshed og et større antal førtidspensio-

nister i alle aldersgrupper.

MANGE GRØNLÆNDERE UDENFOR 

ARBEJDSMARKEDET
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BLANDT  FYNSKE  GRØNLÆNDERE  
OG  ØVRIGE  FYNBOER  I  DEN  
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Talmaterialet for diagrammet bygger på 879 grønlændere og 
275.881 fynboer i øvrigt.
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Der er især blandt de 50-59 årige uforholdsmæssigt 

mange grønlandske førtidspensionister. Blandt disse 

modtager 4 ud af 10 grønlændere førtidspension. Til sam-

menligning er kun godt 1 ud af 10 fynboer i øvrigt i 

alderen 50-59 år på førtidspension.

Den aldersopdelte analyse viser, at beskæftigelsesgraden 

blandt 60-årige og derover stort set er den samme for fyn-

ske grønlændere som for fynboer i øvrigt. Ser vi nærmere

på dem, der ikke er førtids- eller folkepensionister, mod-

tager fynboer i øvrigt i høj grad efterløn og overgangs-

ydelse fra A-kassen, hvorimod fynske grønlændere i 

særligt grad står helt uden for arbejdsmarkedet.

FYNSKE GRØNLÆNDERE 
ER SÆRLIGT HÅRDT RAMT

Beskæftigelsesgraden blandt fynske grønlændere i den 

erhvervsaktive alder er lavere end blandt grønlændere på 

landsplan. For de fynske grønlænderes vedkommende er 

51 % i beskæftigelse, mens det tilsvarende tal for grøn-

lændere på landsplan er 57 %. Denne tendens går igen for 

alle aldersgrupper og gælder for både mænd og kvinder.

En bagvedliggende analyse viser, at fynboer som helhed 

har stort set samme arbejdsmarkedstilknytning som 

resten af befolkningen i Danmark. Fynske grønlænderes 

lavere beskæftigelsesgrad kan derfor ikke henføres til 

Fyn som geografisk område, men netop til de fynske 

grønlændere og den store andel blandt disse, der står 

helt uden for arbejdsmarkedet.

F A K T A  >  

Befolkningen kan deles op i to overordnede grupper. Den ene gruppe omfatter personer, som tæller med i arbejds-

styrken, og den anden gruppe er personer, som står udenfor arbejdsstyrken.

Personer i arbejdsstyrken er enten i beskæftigelse eller er tilmeldt Arbejdsformidlingen som arbejdsløse. 

Personer uden for arbejdsstyrken er børn og unge, pensionister, personer på efterløn og overgangsydelse fra 

A-kassen, studerende, hjemmegående (personer uden egen indkomst), kontanthjælps- og introduktionsydelses-

modtagere, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, syge- og barselsdagpengemodtagere, modtagere af 

ledighedsydelse samt personer på aktiverings- og revalideringsydelser.

Danmarks Statistiks konkrete definition findes på www.statistikbanken.dk.
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Talmaterialet for diagrammet bygger på 879 fynske grønlændere og 9.144 
grønlændere i øvrigt.
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Hvorfor særligt mange grønlændere på Fyn er arbejds-
løse, på førtidspension eller på andre måder står uden-
for arbejdsmarkedet, er ikke noget enkelt spørgsmål 
at besvare. Vi møder i vores praktiske arbejde med 
grønlændere dog en række problemstillinger, som kan 
have betydning.

Sprolige problemer

Tidligere fik grønlændere ikke mulighed for at deltage 
i egentlig sprogundervisning i Danmark. På trods af et 
forbedret regelsæt med øgede muligheder for sprog-
undervisning kan grønlændere af forskellige årsager fort-
sat have svært ved at få adgang til sprogundervisning. 
Det er et problem, eftersom gode sprogkundskaber er 
med til at opkvalificere den enkelte til arbejdsmarkedet. 
Konsekvensen er, at sproget for nogle reelt bliver en 
barriere i forhold til integration på arbejdsmarkedet.

Kort uddannelsesforløb

En del grønlændere har relativt kort skolegang bag sig 
og forholdsvis få har gennemført en videregående ud-
dannelse. Desuden anerkendes grønlandske uddannelser 
ikke altid i Danmark. Nogle uddannelser må tages om, 
andre kræver opkvalificering på tilsvarende uddannelser 
her i landet, hvilket kan være en betydelig forhindring 
for nogle.

Medrejsende samlevere

Især i 70-erne kom en del grønlandske kvinder til 
Danmark som medrejsende samlevere. I denne gruppe 
har der været en del samlivsophævelser, og en forholds-
vis stor del af disse kvinder er i dag, af en lang række 
årsager, på førtidspension.

Helbredsmæssige årsager

Det er vores opfattelse, at der er grønlændere som flytter 
til Danmark på grund af helbredsmæssige problemer i håb 
om bedre muligheder for hjælp i det danske sundheds-
system og det sociale system. Dette er formodentlig 
medvirkende til at forøge gruppen af førtidspensionister 
med grønlandsk baggrund.

Der er desuden en tendens til, at en del grønlændere 
med gode uddannelser og personlige ressourcer søger 
tilbage til Grønland for at arbejde. Det er medvirkende 
til, at der blandt herboende grønlændere bliver en over-
repræsentation af mindre ressourcestærke personer.  

10

S O C I A L K O N S U L E N T E R N E S  R E F L E K T I O N E R :





Fynske grønlænderes lavere tilknytning til arbejdsmar-

kedet afspejler sig i forsørgelsesgrundlaget.

Blandt fynske grønlændere i alderen 18-59 år er knap en 

tredjedel forsørget af det offentlige. Til sammenligning 

gælder dette kun for godt en femtedel af de øvrige alders-

svarende fynboer. Det viser 2003-tallene fra Danmarks 

Statistik.

For de erhvervsaktive aldersgrupper viser tallene, at 

fynske grønlændere på offentlig hjælp i særlig grad 

modtager sociale ydelser i form af kontanthjælp og før-

tidspension. Offentligt forsørgede fynboer i øvrigt mod-

tager derimod typisk arbejdsmarkedsrettede ydelser i 

form af arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge.

Eksempelvis modtager 80 % af de offentligt forsørgede 

18-59 årige grønlændere kontanthjælp og førtidspension, 

mens dette gælder for 56 % af de øvrige fynboer i 

samme aldersgruppe. Omvendt modtager kun 20 % af de 

offentligt forsørgede 18-59 årige grønlændere arbejds-

løshedsdagpenge mv. og sygedagpenge mod 42 % blandt 

de alderssvarende fynboer.

Blandt 60 årige og derover er mange fynboer på efterløn 

og overgangsydelse fra A-kassen. Det er kun tilfældet for 

forholdsvis få fynske grønlændere. Da fynske grønlæn-

dere som gruppe ikke består af ret mange ældre, er der 

blandt fynske grønlændere også relativt færre folkepen-

sionister.

Både blandt fynske grønlændere og fynboer i øvrigt er 

der relativt flere kvinder end mænd, der modtager offen-

tlig forsørgelse. Derudover er det et gennemgående træk, 

at de offentligt forsørgede kvinder oftere modtager 

arbejdsmarkedsrettede ydelser, mens mændene i højere 

grad modtager kontanthjælp.

En bredere analyse af tallene viser i øvrigt, at forsør-

gelsesmønstret blandt henholdsvis offentligt forsørgede 

fynske grønlændere og offentligt forsørgede grønlæn-

dere på landsplan er stort set det samme. Og at forsør-

gelsesmønstret blandt henholdsvis fynboer og personer 

som helhed på landsplan også er stort set det samme.

LANG VEJ TIL ARBEJDSMARKEDET

Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp 

har ret og pligt til at deltage i afklarende og beskæfti-

gelsesfremmende aktivering med henblik på at fremme 

deres overgang til selvforsørgelse - de såkaldte arbejds-

markedspolitiske foranstaltninger.

MANGE GRØNLÆNDERE I DET SOCIALE SYSTEM 
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OFFENTL IGT  FORSØRGEDE  FYNSKE  GRØNLÆNDERE  
OG  ØVRIGE  FYNBOER  I  DEN  ERHVERVSAKTIVE  
ALDER,  18 -59  ÅR

29%

51%

20%

FYNSKE  GRØNLÆNDERE

Talmaterialet for diagrammet bygger på 306 fynske grønlændere og 60.043 fynboer i øvrigt.
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Med til gruppen af arbejdsmarkedspolitiske foranstalt-

ninger regnes også orlovsydelser samt efterløn og over-

gangsydelser fra A-kassen. Disse tilbagetrækningsydelser 

udgør en tiendedel af de arbejdsmarkedspolitiske 

foranstaltninger som fynske grønlændere modtager. 

Til sammenligning omfatter tilbagetrækningsydelserne 

over halvdelen af de arbejdsmarkedspolitiske foranstalt-

ninger blandt fynboer i øvrigt.

Det er et gennemgående træk, at fynske grønlændere i 

den erhvervsaktive alder tilbydes aktivering i arbejds-

markedspolitiske foranstaltninger længere væk fra det 

ordinære arbejdsmarked end fynboer i øvrigt. Det viser 

tallene fra Danmarks Statistik over arbejdsformidlingens 

og kommunernes anvendelse af arbejdsmarkedspolitiske 

foranstaltninger i 2003.

Ikke nok med at fynske grønlændere på offentlig hjælp i 

særlig grad modtager offentlige ydelser længere væk fra 

arbejdsmarkedet end fynboer i øvrigt. De fynske grøn-

lændere der modtager kontanthjælp og arbejdsløsheds-

dagpenge deltager oftest også i ikke-erhvervsrettede 

aktiveringstilbud, hvor sandsynligheden for at komme i 

arbejde bagefter er mindst.

Når man ser bort fra tilbagetrækningsordningerne, 

deltager 39 % af de aktiverede fynske grønlændere i 

projektaktivering og lignende mod 18 % af de aktiverede 

fynboer i øvrigt. 

Det er en kendt sag, at projektaktivering generelt har 

en ringere succesrate end andre former for aktivering i 

forhold til at få klienterne tilbage på arbejdsmarkedet.

En bagvedliggende analyse viser, at konklusionerne 

omkring de fynske grønlændernes ikke-erhvervsrettede 

aktivering er landsdækkende.

En supplerende analyse viser desuden, at fynske grøn-

lændere kun i halvt så stort omfang som fynboerne i 

øvrigt deltager i fleks- og skånejobs. Dette understøtter

konklusionerne om, at fynske grønlændere har en 

ringere tilknytning til arbejdsmarkedet. En tendens der 

også gør sig gældende på landsplan.
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Man kan undre sig over, at så mange fynske grønlændere 
bliver “hængende” i kontanthjælpssystemet og ikke, på 
lige fod med fynboerne, bliver berettiget til at modtage 
arbejdsløshedsdagpenge. En grund kan måske være, 
at den grønlandske befolkning generelt ikke har tradition 
for at benytte forsikringsordninger, og at den enkelte 
således ikke finder det naturligt at melde sig ind i og 
betale til en A-kasse i en lang periode før en eventuel 
arbejdsløshed indtræder.

Lønmodtagere i Grønland har kun sporadisk mulighed for 
at forsikre sig mod arbejdsløshed, idet der i Grønland ikke 
findes en egentlig A-kasse. Den alternative forsikrings-
ordning, som nogle grønlændere trods alt har, kan 
ikke overføres til Danmark i forbindelse med f.eks. en 
flytning. Alle grønlændere bliver således ramt af de 
krav om erhvervstilknytning, som den danske arbejds-
løshedsforsikring stiller i forbindelse med optjening af 
dagpengeret.

S O C I A L K O N S U L E N T E R N E S  R E F L E K T I O N E R :



Grønlændere i Odense Kommune modtager kontant-

hjælp i fire gange så stort omfang som kommunens bor-

gere som helhed. Det viser resultatet af en specialanalyse 

fra Odense Kommune på baggrund af tal fra september 

2004. Det betyder, at  grønlændere i Odense Kommune 

modtager kontanthjælp i omtrent samme omfang, som 

kommunens borgere med ikke-vestlig baggrund.

I alt modtager 7 % af Odense Kommunes borgere i

alderen 18-59 år kontanthjælp. Blandt kommunens 

18-59 årige grønlændere modtager 27 % kontanthjælp. 

Og blandt kommunens 18-59 årige borgere af ikke-vestlig 

herkomst modtager 29 % kontanthjælp.

MANGE KVINDELIGE 
KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

Når man ser generelt på gruppen af 18-59 årige i Odense 

Kommune, er der lige mange kvinder og mænd, som 

modtager kontanthjælp. 

Derimod er der blandt kontanthjælpsmodtagere med 

grønlandsk baggrund og blandt kontanthjælpsmod-

tagere med ikke-vestlig baggrund en klar overvægt af 

kvinder. Kvinderne er desuden i endnu højere grad end 

mændene fastlåst i det sociale system efter mange år på 

kontanthjælp.

MARKANT POLARISERING

Blandt Odense kommunes kontanthjælpsmodtagere er 

der en stor gruppe i midten, som er ved at blive afklaret og 

opkvalificeret i forhold til selvforsørgelse. De har typisk 

modtaget kontanthjælp i flere år, har andre problemer 

end ledighed og har brug for et ekstra skub i den rigtige 

retning for at få et arbejde. 

Derudover findes en gruppe på ca. 10 %, som fuldt ud er 

klar til at komme i arbejde. De mangler så at sige bare 

et job.

I den tungeste ende af kontanthjælpsområdet findes 

en gruppe på ca. 10% af kommunens kontanthjælpsmod-

tagere, som har alvorlige sociale, faglige og helbreds-

mæssige problemer. De har et umiddelbart behov for 

støtte i form af tilbud om behandling og social kontakt.

De grønlandske kontanthjælpsmodtagere er karakte-

riseret ved at være mere polariserede end Odense Kom-

munes kontanthjælpsmodtagere som helhed. Over en 

femtedel af de grønlandske kontanthjælpsmodtagere 

er umiddelbart klar til arbejdsmarkedet. De har typisk 

været i kontanthjælpssystemet i forholdsvis kort tid. 

Til gengæld findes der i den modsatte ende næsten en 

femtedel, der har behov for behandling og/eller sociale 

tilbud i form af eksempelvis væresteder.

GRØNLANDSKE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 

I ODENSE KOMMUNE
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De grønlandske kontanthjælpsmodtagere er også 

væsentlig mere polariserede end Odense Kommunes 

kontanthjælpsmodtagere med en ikke-vestlig baggrund.

De grønlandske kontanthjælpsmodtageres polarisering 

medfører, at de som gruppe betragtet ikke afviger mar-

kant fra Odense Kommunes kontanthjælpsmodtagere,

når der ses på andelen af langvarige og marginaliserede 

kontanthjælpsmodtagere.
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GRADEN  AF  POLARISER ING  BLANDT  GRØNLANDSKE  
OG  ØVRIGE  KONTANTHJÆLPSMODTAGERE  I  
ODENSE  KOMMUNE

Talmaterialet for diagrammet bygger på 90 grønlændere, 7.742 odenseborgere 
og 2.846 personer med ikke-vestlig baggrund, der alle er kontanthjælpsmodtagere.
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S O C I A L K O N S U L E N T E R N E S  R E F L E K T I O N E R :

Hvorfor er så mange grønlændere på kontanthjælp 
i Odense, selvom de tilsyneladende ikke har andre 
problemer end ledighed?

Dagpengesystemet

Kravene til optagelse i dagpengesystemet kan være 
vanskelige at opfylde, når det samtidigt er svært at finde
arbejde. Som tidligere beskrevet kan fraværet af en 
lignende forsikringsordning i Grønland betyde, at nogle 
af de, der reelt kunne indmelde sig alligevel ikke gør 
det, bl.a. fordi der ikke er tradition for dette i Grønland i 
samme omfang som i Danmark.

Uddannelsessøgendes 
samlevere

Det er sandsynligvis også en medvirkende faktor, at der 
særligt i gruppen af kvinder på kontanthjælp i alderen 
18-29 år er en del medrejsende samlevere til uddannel-
sessøgende grønlændere, som ikke kan finde arbejde.

“Tavse” grønlændere?

Vi har endvidere erfaring for, at nogle grønlandske 
kontanthjælpsmodtagere tager imod aktivering uden 
at gøre opmærksom på deres reelle sociale og helbreds-
mæssige situation. Det bunder bl.a. i, at der i brede 
kredse i det grønlandske samfund er en betydelig til-
bageholdenhed overfor at omtale personlige problemer. 
Konsekvensen af denne tavshed kan i nogle tilfælde 
være, at grønlandske kontanthjælpsmodtagere placeres i 
“den forkerte kategori” i relation til aktiveringssystemet, 
og at de ville være bedre tjent med andre tilbud som 
f.eks. fleksjob eller revalidering.
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Det viser sig overraskende i en specialanalyse fra Odense 

Kommune, at en del 2. generationsgrønlændere er 

dårligt integreret på arbejdsmarkedet. 2. generations-

grønlændere i Odense Kommune klarer sig dårligere end 

kommunens 2. generationsindvandrere fra ikke-vestlige 

lande og væsentligt dårligere end kommunens borgere 

af dansk oprindelse. 

I analysen kortlægges den forsørgelsesmæssige status 

blandt odenseborgere af dansk oprindelse, 2. genera-

tionsgrønlændere og 2. generationsindvandrere fra ikke-

vestlige lande, baseret på datamateriale fra januar 2004.

Begrebet 2. generationsindvandrer er kendt og alment 

brugt om personer, der er født i Danmark af forældre 

fra ikke-vestlige lande. Talrige officielle analyser og 

uafhængige forskningsresultater har i de senere år doku-

menteret, at 2. generationsindvandrere - ligesom deres 

forældre - har det forsørgelsesmæssigt svært i Danmark. 

Hovedsynspunktet er derfor, at integrationen ikke er 

lykkedes i tilstrækkeligt omfang.

Personer født i Danmark af grønlandske forældre betrag-

tes officielt som danske og forventes at klare sig fuldt ud 

på niveau med øvrige danskere. Vores analyseresultater 

viser imidlertid, at det er nødvendigt at skærpe opmærk-

somheden om netop disse 2. generationsgrønlændere 

og deres manglende integration på det danske arbejds-

marked.

For at skabe større klarhed omkring denne gruppe 

har vi indført begrebet 2. generationsgrønlændere. 

Definitionen bruges om personer, der er født i Danmark, 

men har mindst en forælder, der er født i Grønland. 

Analysen af 2. generationsgrønlænderes vilkår tegner en 

entydig konklusion. Denne gruppe er i væsentlig mindre 

grad selvforsørgende eller under uddannelse end 

odenseborgere af dansk oprindelse. Og sammenlignet 

med 2. generationsindvandrere fra ikke-vestlige lande 

modtager 2. generationsgrønlændere typisk sociale 

ydelser længere væk fra arbejdsmarkedet.

FÆRRE I JOB OG UDDANNELSE, 
MEN FLERE PÅ KONTANTHJÆLP

70 % af de 18-54 årige 2. generationsgrønlændere i 

Odense Kommune er i job eller under uddannelse med 

SU. Til sammenligning gælder dette for knap 80 % af 

kommunens 18-54 årige borgere af dansk oprindelse 

samt for lidt over 70 % af kommunens 18-54 årige 

2. generationsindvandrere.

Da der blandt 2. generations-personer generelt er mange 

i de yngre aldersgrupper, er det mest rigtigt at betragte 

beskæftigelse og uddannelse med SU under ét.

Stort set hver femte 2. generationsgrønlænder i Odense 

Kommune modtager kontanthjælp. Til sammenligning 

er dette kun tilfældet for hver tyvende odenseborger 

af dansk oprindelse og for hver tiende 2. generations-

indvandrer.

2. GENERATIONSGRØNLÆNDERE
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LÆNGST VÆK FRA ARBEJDSMARKEDET

Da stort set lige få 2. generationsgrønlændere og 

2. generationsindvandrere er selvforsørgende eller under 

uddannelse med SU, kunne man få det indtryk, at de to 

grupper er lige dårligt integrerede i Danmark. Det står 

imidlertid værst til for 2. generationsgrønlændere.

Forskellen mellem de to grupper kommer til udtryk 

ved, at offentligt forsørgede 2. generationsgrønlændere 

typisk modtager kontanthjælp og førtidspension, mens 

offentligt forsørgede 2. generationsindvandrere oftere 

modtager arbejdsløshedsdagpenge mv. fra A-kassen 

eller sygedagpenge.

Tallene er ikke til at tage fejl af. Mens 19 % af de 18-54 

årige 2. generationsgrønlænderne i Odense Kommune 

modtager kontanthjælp og 5 % er førtidspensionister, er 

de samme tal for kommunens 18-54 årige 2. generations-

indvandrere henholdsvis 9 % på kontanthjælp og 2 % på 

førtidspension. Og mens 6 % af de 18-54 årige 2. gene-

rationsgrønlænderne i Odense Kommune modtager 

deres forsørgelse fra A-kassen eller sygedagpenge, 

gælder dette for 16 % af kommunens 18-54 årige 

2. generationsindvandrere.
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ARBEJDSMARKEDST ILKNYTNING  BLANDT  18-54  ÅR IGE  
2 .  GENERAT IONSGRØNLÆNDERE,  ODENSEBORGERE  
OG  2 .  GENERAT IONS INDVANDRERE

Talmaterialet for diagrammet bygger på 170 2. generationsgrønlændere, 86.340 odenseborgere og 601 2. generationsindvandrere.
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Hvad er årsagen til, at 2. generationsgrønlændere tilsyne-
ladende har lige så svært ved at blive integreret på det 
danske arbejdsmarked som 2. generationsindvandrere 
fra ikke-vestlige lande?

Det virker nærliggende at antage, at 2.generations-
grønlændere burde have bedre forudsætninger for at 
komme ind på arbejdsmarkedet end 2. generations-
indvandrere. Dels er de for en stor andels vedkommende 
vokset op med en dansk forælder. Og dels er deres 
forældre kommet til Danmark med en forhåndsviden om 
landet og i mange tilfælde også med danskkundskaber 
i bagagen. Alligevel afspejler disse forudsætninger sig 
ikke i statistikken.

Social arv?

Kan en del af forklaringen være, at nogle 2.generations-
grønlænderes forældre på flere områder er mindre 
ressourcestærke? Forholdsvis mange 2. generations-
grønlænderes forældre modtager selv kontanthjælp 
eller anden offentlig forsørgelse. Erfaringsmæssigt ved 
vi, at en del af forældrene ligeledes kan være belastet 
af forskellige sociale og helbredsmæssige problemer. 
Problemer som måske har konsekvenser for deres børns 
integration i Danmark.

Uddannelse

Den relativt lave andel af yngre 2. generationsgrøn-
lænderne, der er under uddannelse er bemærkelses-
værdig. Måske mangler der i nogle af 2. generations-
grønlændernes famlier rollemodeller i relation til 
uddannelse.
 
Et andet spørgsmål er, om der i nogle herboende 
grønlandske familier eksisterer værdier og normer, der 
betyder, at børnenes uddannelse har en anden status, 
end det er tilfældet i brede kredse i det omgivende 
samfund.

Har disse forhold i virkeligheden langt større betyd-
ning for 2. generationsgrønlænderes integration end 
forældrenes forkundskaber om danske forhold?
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S O C I A L K O N S U L E N T E R N E S  R E F L E K T I O N E R :





Vi har i vores undersøgelse dokumenteret, at der blandt 

odenseanske grønlændere er en overrepræsentation 

af personer i målgruppen for tilbud til de mest socialt 

udsatte grupper i samfundet. Der er ingen grund til at 

betvivle, at dette også gælder for fynske grønlændere 

som helhed.

Vi kan imidlertid konstatere, at kun ganske få fynske 

grønlændere gør brug af Fyns Amts forsorgshjem og 

alkohol- og misbrugsinstitutioner. Det er resultatet af en 

rundspørge blandt forstandere på Fyns Amts forsorgs-

hjem og alkohol- og misbrugsinstitutioner om deres 

aktivitet i 2003.

Det absolutte antal grønlændere på Fyn er ikke stort nok 

til at kunne dokumentere statistisk, om fynske grønlæn-

dere i for stor eller for lille grad benytter sig af Fyns Amts 

tilbud.

En specialanalyse fra Odense Kommune tegner dog 

et billede af en gruppe grønlændere, der er dobbelt-

udstødte. De er for dårligt fungerende til at kunne drage 

nytte af de almindelige kommunale tilbud om afklaring 

og opkvalificering med henblik på selvforsørgelse. 

Samtidig hindrer deres svage personlige ressourcer og 

forhold iøvrigt dem i at deltage i tilbuddene til de mest 

socialt udsatte grupper i samfundet.

FYNS AMTS TILBUD TIL 
SOCIALT UDSATTE VOKSNE

Fyns Amts fire omsorgshjem, Forsorgscenter Sydfyn, 

Kirkens Korshærs herberg, St. Dannesbo og Ågården 

har på vores forespørgsel oplyst, at de inden for det 

seneste år hver har haft 0-5 henvendelser fra voksne 

grønlændere. Forsorgscenter Sydfyn har dog haft 5-10 

henvendelser.

På alkoholområdet har Fyns Amts Alkohol Behandlings 

Center på vores forespørgsel oplyst, at de inden for det 

seneste år har haft 5-10 voksne grønlændere i behand-

ling. På misbrugsområdet har Fyns Amts Behandlings-

center oplyst, at de inden for det seneste år har haft 0-5 

voksne grønlændere i behandling.

17 SÆRLIGT SOCIALT UDSATTE 
GRØNLÆNDERE I ODENSE KOMMUNE

I Odense Kommune varetages indsatsen for de mest 

socialt udsatte borgere af Center for Særlige Sociale 

Indsatser under Kultur- og Socialforvaltningen.

Tinna Madsen, som til dagligt arbejder i Odense Kom-

munes Kultur- og Socialforvaltning, har som afslutning 

på sit basismodul på Forvaltningshøjskolen udarbejdet 

en rapport om odenseanske grønlænderes tilknytning 

til Center for Særlige Sociale Indsatser i 2003.

I løbet af 2003 har i alt 17 voksne grønlændere været til-

knyttet Center for Særlige Sociale Indsatser. Af disse 

modtog 15 kontanthjælp og 2 førtidspension. Personerne 

på kontanthjælp var alle fritaget for aktivering. De 14 på 

grund af misbrug og for en enkelt persons vedkommende 

på grund af psykiske problemer.

DE SOCIALT MEST UDSATTE
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Af de 17 grønlændere er 16 visiteret til Center for Særlige 

Sociale Indsatser på grund af deres misbrug af alkohol, 

medicin, hash og hård narkotika. Misbruget er typisk 

startet helt tilbage i deres teenageår, og de fleste er som 

børn opvokset i et misbrugsmiljø. Til sammenligning 

skønnes “kun” omkring 70 pct. af klienterne som helhed 

hos Center for Særlige Sociale Indsatser at være mis-

brugere.

Det er et gennemgående træk, at de 17 grønlændere 

sjældent har været motiveret for eller har ressourcerne 

til at gennemføre en behandling eller for at deltage i 

aktiviteter, som kunne give dem en større livskvalitet 

og som kunne fremme en afklaring af deres situation. 

Når behandling og forskellige aktiviteter har været 

forsøgt, er behandlingen eller aktiviteterne typisk blevet 

afbrudt før tid på grund af manglende motivation og 

manglende deltagelse.

Blandt de 17 grønlændere har den overvejende del været 

boligløse i en kortere eller længere periode, men de 

klarer sig hellere “på gaden” frem for at henvende sig på 

byens forsorgshjem og herberger.

Kommunens kontakt med de 17 grønlændere sikres 

gennem den lovpligtige 3 måneders opfølgning samt via 

opsøgende gademedarbejdere.
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S O C I A L K O N S U L E N T E R N E S  R E F L E K T I O N E R :

Hvordan kan der skabes rammer, der forbedrer til-
værelsen for gruppen af dobbelt udstødte grønlændere?  
Erfaringer viser, at de mangler både motivation og 
ressourcer samt ikke er i stand til at modtage de etable-
rede tilbud.

Alkohol og euforiserende stoffer bruges i vid udstrækning 
som selvmedicinering for bl.a. at kunne holde tidligere 
traumer og psykosociale problemer ud og derved kunne 
fungere nogenlunde i dagligdagen. Misbruget bliver på 
den måde den faktor, der gør tilværelsen tålelig, 
og motivationen til behandling er dermed generelt 

meget lav. Alkohol- og hashafvænning med grønlandsk-
talende behandlere har dog i flere tilfælde vist sig at 
have en positiv indvirkning på både motivation og 
gennemførselsgrad.

Spørgsmålet er, om ikke en væsentlig del af denne 
gruppe borgere ville få forbedret deres livskvalitet ved 
at modtage en varig forsørgelse frem for at modtage 
kontanthjælp?
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A F S L U T T E N D E  B E M Æ R K N I N G  F R A  

S O C I A L  K O N S U L E N T E R N E

Man kan stille spørgsmålet om en integrationsindsats 
i lighed med den der gøres i relation til flygtninge og 
indvandrere ville have en gavnlig effekt for herboende 
grønlænderes integration i almindelighed og på arbejds-
markedet i særdeleshed. Hvilken betydning ville det 
have for herboende og tilflyttende grønlændere, hvis 
der i lighed med flygtninge og indvandrere blev sat ind 
med sprogundervisning og andre initiativer i forhold til 
integration i det danske samfund?



METODE

Undersøgelsens analyser bygger på statistisk materiale 

fra henholdsvis Danmarks Statistik og Odense Kom-

munes Data Warehouse.

Alle har via internettet adgang til en række gratis tabel-

ler hos Danmarks Statistik gennem Statistikbanken, 

www.statistikbanken.dk. Vi har med udgangspunkt i 

nogle af disse tabeller købt specielle udtræk hos 

Danmarks Statistik, hvor grønlændere fremstår særskilt, 

således at man kan sammenligne grønlændere med 

befolkningen i øvrigt på udvalgte temaer.

Specialudtrækkene fra Danmarks Statistik er leveret til os 

i elektroniske tabeller i så aggregeret form, at Danmarks 

Statistiks regler om sikring af den enkelte borgers 

anonymitet ved salg af data er overholdt.

Odense Kommunes Data Warehouse er en elektronisk 

samling af data fra kommunens administrative registre 

til brug for statistik- og analyseformål. Data fra Odense 

Kommunes Data Warehouse er stillet gratis til rådighed 

for undersøgelsen. Disse data er blevet håndteret af 

Odense Kommunes egne medarbejdere og stillet til 

rådighed for undersøgelsen i form af tematiserede 

arbejdsrapporter med tekst og tabeller uden risiko for 

borgernes anonymitet.

TO DEFINITIONER AF GRØNLÆNDERE

I den del af det statistiske materiale, der stammer 

fra Danmarks Statistik, defineres en grønlænder som 

en person, der er født i Grønland. Denne opgørelses-

metode tæller også personer med, der er født i Grønland 

af bl.a. danske forældre, men som kun i få år eller mindre 

har været udstationeret i Grønland. Omvendt omfatter 

definitionen ikke personer, der er født i Danmark af grøn-

landske forældre.

Ved udarbejdelsen af de specifikke analyser for Odense 

Kommune er der anvendt data fra Odense Kommunes 

Data Warehouse. Det har givet mulighed for at skærpe 

definitionen: En grønlænder er en person, der er født i 

Grønland, med mindst en forælder, der også er født i 

Grønland, eller hvor den ene eller begge forældre har 

uoplyst fødested.

I arbejdet med det statistiske materiale har vi haft anled-

ning til at afprøve forskellen mellem de to definitioner. 

Det viser sig, at hovedresultaterne er så entydige og 

gennemgående, at den tekniske forskel i de to defini-

tioner ikke spiller en afgørende rolle for resultaterne. 

Danmarks Statistiks definition giver et lidt mindre 

dystert billede af de fynske grønlænderes situation 

end definitionen fra Odense Kommune-analyserne. 

Men hovedbudskabet er klart. Inden for de undersøgte 

områder klarer fynske grønlændere sig markant dårligere 

end øvrige fynboer.

SOCIALKONSULENTERNES 
REFLEKTIONER

For at understøtte denne rapports primære formål 

- at bidrage til det bedst mulige grundlag for en fremtidig 

målrettet indsats for herboende grønlændere - suppleres 

præsentationen af undersøgelsens analyseresultater 

med en række reflektioner fra socialkonsulenterne ansat 

i Det Grønlandske Hus i Odense. Socialkonsulenterne 

har stor praktisk erfaring med herboende grønlændere 

via deres daglige arbejde med både velfungerende grøn-

lændere på midlertidigt studieophold i Danmark, vel-

integrerede fastboende grønlændere og socialt udsatte 

grønlændere. Socialkonsulenternes reflektioner er tænkt 

som oplæg til dialog.
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