
 

 

 

En fælles gnist 
 

Livet for socialt udsatte grønlændere i Dan-

mark har mange facetter. Deres udfordringer 

er mangfoldige og ofte svære at håndtere.  

 

Derfor er det bydende nødvendigt at udar-

bejde en helhedsindsats, der tager højde for 

de forskellige udfordringer – i forhold til for 

eksempel hjemløshed, misbrug, sundhed og 

sprog. Det mener både Helle Rønn fra Kofo-

eds Skole i Aalborg og Morten Dalsgaard, der 

er leder af misbrugsbehandlingen på Frede-

riksberg Centret i København. 

 

Det handler om helheder. Det handler om at 

se på de enkelte elementer i et menneskes liv 

i forhold til hinanden.  Og samtidig på den 

helhed, som de skaber tilsammen. Ellers giver 

det ikke mening. Lidt lige som et puslespil, 

hvor alle bidrager med brikker, og som man 

ligger i fællesskab. Komplekse problematikker 

løses bedste i samarbejde – som for eksempel 

i forhold til socialt udsatte grønlændere. 

 

”Vores fornemste opgave er i fællesskab at 

sørge for, at alle behov hos den udsatte er 

dækket. Derfor er det ikke nok ’bare’ at hjæl-

pe med for eksempel misbruget,” siger Mor-

ten Dalsgaard. ”Misbrugsbehandlingen er helt 

klart mest effektiv, hvis der også sker ændrin-

ger i forhold til den udsattes øvrige problemer 

– ellers er der stor chance for, at han eller hun 

møder så mange problemer, at  

 

 

 

 

 

 

misbruget frister som en måde at ’glemme’ 

problemerne på.”  

 

Modspil skaber udvikling 

 

Helhedsindsatsen sikres kun ved at de forskel-

lige aktører mødes og i fællesskab udarbejder 

en fremtidig koordinerende indsats. ”Man 

skal være opmærksom i opstarten,” siger Hel-

le Rønn. ”Det bliver hurtigt en broget flok 

aktører, og det kan godt være op ad bakken i 

starten at etablere et samarbejde.” Da hun 

var med til at tage initiativ til et nyt projekt 

for unge udsatte grønlændere, blev Helle 

Rønn mødt af stor taknemmelighed, fordi hun 

satte gang i et samarbejde omkring en pro-

blematik, som alle kendte til.  

 

”Alle ved godt, at man har et fælles ansvar 

over for målgruppen, og alle har lyst til at gø-

re noget ved de udsatte grønlænderes situa-

tion. Og når man mødes, opdager man hur-

tigt, at der er mange om at løse opgaven. Man 

støtter hinanden i at udvikle nye initiativer og 

tænke anderledes. Der frigives energi til ar-

bejdet og man har lyst til at samarbejde mere 

– man bliver helt høj og får øjnene op for nye 

veje! Man skal have medspillere – ellers kan 

man ikke ’score mål’ med udvikling af projek-

ter.” 

 

Morten Dalsgaard pointerer, at med forskelli-

ge baggrunde kan det godt tage lang tid at 

lære de andre aktørers områder at kende – 

”Nogle gange taler man forbi hinanden, og så  

 

 



 

 

 

 

er man nødt til at bakke og starte forfra. Men 

det er jo sådan, man lærer om de udsatte – og 

sådan man får det bedste grundlag for fælles 

indsatser.” 

  

Samtidig har man brug for modspil fra andre.  

”Hvis man ikke får modspil i udviklingen af 

nye tiltag, så kan man hurtigt komme til at 

bekræfte hinanden i sin tænkning. For ikke at 

blive fastlåst skal man udfordres. Og det bli-

ver man i samarbejdet med andre, der har 

anderledes tilgangsvinkler til den udsatte end 

én selv,” mener Helle Rønn. ”Det er vigtigt at 

kunne ping-ponge med nogen, der har andre 

kompetencer og erfaringer – ellers går udvik-

lingen i stå.” 

 

Den fælles passion er alfa og omega 

 

Som organisator og igangsætter på et stort 

samarbejde omkring udsatte borgere må man 

ifølge Helle Rønn have fingeren på pulsen og 

kontakt til de udsatte. Ellers mister man for-

nemmelsen for virkeligheden, og metoderne 

og det fælles arbejde bliver virkningsløst, da 

det ikke er tilpasset de udsattes dagligdag.  

 

For at en fælles indsats kan etableres og et 

samarbejde være givtigt er det samtidig nød-

vendigt, at deltagerne har beslutningskompe-

tence. ”Ellers kan man blive ved med at snak-

ke og udvikle gode projekter uden at der sker 

noget,” siger Helle Rønn. 

 

”Men det allervigtigste er, at vi alle har en 

fælles gnist og passion for det, man gerne vil 

ændre – for den person, som man gerne vil 

hjælpe,” fortsætter Helle Rønn. ”Man skal  

 

 

have en fælles platform som udgangspunkt og 

en fælles forståelse for problematikken. Og 

det tager tid at etablere – men er uundvær-

ligt, det er alfa og omega.”  

 

Morten Dalsgaard ligger ligeledes vægt på, at 

forholdet imellem aktørerne er centralt: ”Det 

handler om gensidig respekt og forståelse 

mellem aktørerne, der arbejder med udsatte 

grønlændere. Og ikke mindst respekt og for-

ståelse for grønlænderne selv – det er jo dem, 

vi arbejder for,” siger han. 

 

Skræddersyet samarbejde 

 

Det er ikke nemt at udtænke en plan for et 

samarbejde. Det er altid nødvendigt med en 

skræddersyet indsats, der tager højde for den 

specifikke problemstilling og målgruppe, samt 

de forskellige aktører, der skal involveres for 

at samarbejde bliver succesfuldt.  

 

”Man kan ikke ’bare’ bruge andres erfaringer 

med at samarbejde, når man skal udvikle et 

nyt. Det handler om at tænkte utraditionelt 

og tage højde for alle de specifikke faktorer, 

der spiller ind på lige præcis den problematik, 

som man ønsker at gøre noget ved. Og det 

skal for alt i verden være konkret!” siger Helle 

Rønn. ”Men derfor kan man jo godt lade sig 

inspirere af andres erfaringer – det er guld 

værd.” 

 

 

På www.udsattegroenlaendere.dk vil der i den 

kommende tid blive sat mere fokus på mulig-

heder og udfordringer i et samarbejde. 

http://www.udsattegroenlaendere.dk/

