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Overvejer du at tage til Danmark – for at bo, 
studere eller arbejde?

I denne pjece fortæller en række grøn-
lændere, hvordan de har håndteret flytnin-
gen fra Grønland til Danmark.

I pjecen kan du læse personlige fortæl-
linger om 
n Karina, som måtte forlade universitets-
studiet og løb ind i en identitetskrise
n Dorthe, som følte sig isoleret, ensom og 
blev alkoholiker 
n Kristian, som altid har følt sig anderle-
des, har været hjemløs og alkoholiker.

Og om flere andre med forskellige proble-
mer i deres møde med et helt, helt anderle-
des samfund end det grønlandske.  

På godt og ondt.  
De har på hver sin måde haft drømme, 

håb og mål for deres flytning til Danmark. 
De har gjort sig nogle erfaringer og har 
nogle gode råd, som du måske kan bruge.

Både hvis du overvejer at tage af sted 
– og når du er flyttet og måske har brug for 
hjælp og støtte.
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Tab, ensomhed og håb  
– ved at flytte fra Grønland til Danmark

Danmarkiliarnissat isumaliutigaajuk  
– nuunniarlutit, ilinniagaqarniarlutit ima-
luunniit suliartorniarlutit?

Quppersakkami matumani kalaallit 
arlallit Kalaallit Nunaannit Danmarkimut 
ikaarsaarneq qanoq isumagisimanerlugu 
oqaluttuaraat.

Quppersakkami inuttut misigisanik 
oqaluttuat makku atuarsinnaavatit  
n Karina, universitetimi ilinniakkaminik 
taamaatitsisariaqarsimasoq inuttullu 
kinaassutsimik ajornartorsiuteqalersi-
masoq
n Dorthe, mattussaaqqasutut kiserliortu- 
tullu misigisimalersoq imerajuttunngor-
torlu 
n Kristian, allaanerusutut misigiuaan-
narsimasoq, angerlarsimaffeqanngit-
sutut imerajuttutullu inuusimasoq.

Annaasaqarneq, kiserliorneq neriunnerlu  
- Kalaallit Nunaannit Danmarkimut nuunnermi
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Jeg har altid følt mig velkommen i 
Danmark. Danskerne er i begyndel-
sen lidt svære at komme ind på livet 
af, fordi den danske og grønlandske 
måde at omgås på er forskellig. Og 
man får ikke nye venner fra den ene 
dag til den næste. Det kræver en 
stor personlig indsats at skabe sig et 
netværk. 

Det hjalp mig, at jeg involverede 
mig i »De grønlandske studerendes 
forening« – JAKIP Jyllandip Avannaani 
Kalaallit Ilinniartut Peqatiiffiat, hvor 
jeg også blev formand. Ulempen ved 
det grønlandske netværk er, at man 
kan blive isoleret i forhold til sine 
danske studiekammerater. 

Min kæreste kunne i første om-
gang ikke finde sig tilrette i Danmark 
og rejste efter halvandet år tilbage 
til Grønland.

Jeg valgte at blive. Det var svært 
at komme tæt på mine studiekam-
merater på universitetet. Fagligt var

det også et hårdt miljø. Mange havde 
virkelig store ambitioner. 

På den ene side ville jeg virkelig 
gerne studere. På den anden side er 
jeg af natur mere tilbageholdende, så 
det var svært for mig finde mig tilrette 
i universitetsmiljøet. Spørgsmål som 
»Hvem er jeg – Karina?« dukkede op. 

Jeg besluttede mig for at stoppe på 
universitetet efter første semester. 

Så begyndte jeg i stedet på ergote-
rapeutskolen, og det er jeg meget glad 
for i dag. Jeg er færdiguddannet og er 
nu i gang med at søge job. 

Min plan er, at blive i Danmark i 
nogle år og samle erhvervserfaring, før 
jeg flytter tilbage til Grønland.

Min kæreste, Uusaqqak, er igen flyt-
tet til Danmark. Han er lærer og søger 
også arbejde. Under min studietid har 
jeg været så heldig at bo i en af Det 
Grønlandske Hus lejligheder. Nu skal vi 
så ud og finde noget andet at bo i.

KArINA KLeIST
�98�-imi Uummannami 
inunngorpoq Nuummilu  
peroriartorluni.

Qallunaamik anaanaqar-
poq, kalaallimik ataataqar-
luni marlunnillu Kalaallit 
Nunaanni qatannguteqarluni.

Anaanamigut ataatamigul-
lu Danmarkimi ilaqutaqarpoq.

�00�-imi ilinniariartorluni 
Danmarkimut nuuppoq.

Januaarimi �009-mi ergo-
terapeutitut ilinniagaqarnini 
naammassivaa.

Angerlarsimaffiani annermik 
qallunaatut oqaluttoqartar-
simavoq. Karina qatannguti-
misulli ilinniagaqarnissamut 
perorsarneqarsimavoq.

Født i �98� i Uummannaq og 
opvokset i Nuuk.

Har dansk mor, grønlandsk 
far og to brødre i Grønland.

Har familie i Danmark på 
både mors og fars side.

Flyttede til Danmark i �00� 
for at studere.

Afsluttede januar �009 sin 
uddannelse som ergoterapeut.

I hjemmet er der altid blevet 
talt mest dansk. Karina er som 
sine søskende opdraget til at få 
sig en uddannelse.

Gode råd fra Karina

�

’ Vær klar over, hvorfor du tager til Danmark. Hold fast i dit mål. 
Bland dig med andre – både danskere og grønlændere. 
Brug tid på at opdyrke netværk. Danskere har mere facade 
end grønlændere.

’
Trives i Danmark  
- og vil tilbage til Grønland
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Uanga uninngaannarnissara qiner-
para. Universitetimi ilinniaqatima 
qanillinissaat ajornakusoorpoq. Ilin-
niakkat tungaatigut aamma avata- 
ngiisit sakkortupput. Ilinniartorpas-
suit pimoorussaminnik annertuunik 
anguniagaqarput. 

Illua’tungaatigut pimoorullugu ilin- 
niarusuppunga. Illua’tungaatigulli 
pissutsikkut tunuarsimaarneruvunga, 
taamaattumik universitetimi inissisi-
mallualernissara uannut ajornaku- 
soorpoq. Apeqqutit soorlu »Kinaavu-
nga – Karina?« takkuttarput. 

Semesteri siulleq ingerlareersorlu 
universiteti taamaatiinnarniarlugu 
aalajangerpunga. 

Taarsiullugu ergoterapeutitut ilin-
niarfimmi ilinnialerpunga, tamannalu 
ullumikkut nuannaarutigisorujussuua-
ra. Ilinniagaq taanna naammassivara 
maannalu suliffissarsiorlunga. 

Kalaallit Nunaannut uterlunga 
nuutsinnanga ukiualunni Danmarkimi 

najugaqarlunga sulinikkut misilittak-
kanik katersinissaq pilersaarutigaara.

Aappara, Uusaqqak, Danmarkimut 
nuussimaqqilerpoq. Ilinniartitsisutut 
ilinniagaqarsimavoq suliffissarsiorlu-
nilu. Ilinniartuunerma nalaani ilua- 
naarlunga Kalaallit Illuata inissiaa- 
taasa ilaanni najugaqarpunga. Maan-
nalu allamik inissarsiortussanngor-
pugut.

Karina Kleist Aalborgimi Kalaallit  
Illuanni ilinniartunut inissiami.

Karina Kleist i studielejligheden i  
Det Grønlandske hus i Aalborg.

Danmarkimiinnini 
iluarisimaaraa  
- Kalaallit  
Nunaannut  
utissamaartoq

Danmarkimi tikilluaqqusaasutut misi- 
giuaannarsimavunga. Aallaqqaam-
mut qallunaat tikillugit iserfiginissaat  
ajornakusuulaarpoq. Qallunaat ka- 
laallillu naapisimaaqatigeeriaasiat 
assigiinngitsuummat. Aamma ullor-
miit ullormut nutaanik ikinngutitaar- 
toqartanngilaq. Attaveqarfinnik piler-
sitsiniassagaanni inuttut nammineer-
luni annertuumik suliniuteqarnissaq 
pisariaqarpoq. 

»Kalaallit ilinniartut peqatigiiffiat« 
– JAKIP Jyllandip Avannaani Kalaallit  
Ilinniartut Peqatigiiffiat, kingorna aam- 
ma siulittaasunngorfigisara, akuuffigi- 
lerakku iluaqutigaara. Kalaallinik atta- 
veqarfeqarnermi ajoqutaasartoq tas- 
saavoq qallunaanut ilinniaqatinut ata- 
tillugu imminut mattusimalersinnaaneq.

Aappara aallaqqaammut Danmar-
kimi najugaqarnermik sungiussisin-
naanngilaq ukiullu aappaa affaq 
ingerlareersorlu Kalaallit Nunaannut 
uterluni aallarluni. 

Sooq Danmarkiliarnerlutit ilisimaariuk. Anguniakkat aalajangiusimajuk.  
Allanut akuliugit – qallunaanut kalaallinullu. 
Attaveqarfinnik inerisaanissaq piffissaqarfigiuk. Qallunaat kalaallinut sanilliullutik  
pissusivimminnik ersersitsinnginnerusarput.

�

’

’

Karinamit siunnersuutitsialaat
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Qallunaat oqaasii ilinniakkit.  
Kalaallit Illuat qaninnerpaaq orniguk – tassani attaveqaatinik pingaarutilinnik pilersitsisinnaavutit. 
Kommunimit najugarisannit iliuusissatut pilersaarusiamik pissarsiniarit – ajornanngippat Kalaallit 
Illuutaanni sullissisumik tapersersorteqarlutit.

Inuunerma annersaani allaanerunera 
misigisarsimavara - kalaaliugama. 
Akuerisaanngitsutut misigisimasarsi-
mavunga naleqassutsinnillu upper- 
narsaaniartuartariaqarsimallunga. 
Ilinniagaqalernissaq aalajangersima-
sumillu suliffeqalernissaq kissaatigi-
sama annersaraat. 

Ikiorneqarnissamut periarfissaqar- 
pallaarsimanngilanga, sorlaqanngit-
sutut misigisimasimavunga samme-
rusutannillu suliaqarsinnaannginnera 
pakatsissutigisimallugu.

23-nik ukioqarlunga qallunaamut 
katippunga. Pernaammik inuttut pigin-
naasakka tunngavigalugit isigineqar-
tutut akuerineqartutullu misigivunga: 
Attaveqarnermut pikkorissuuvunga 
ilorrisimaartutullu misigisimallunga, 
naak suliffeqarnikkut periarfissat 
eqqiaasutut, perorsaasutut ikiortitut 
allatullu nikeraraluartut. 

Nuliara allasiormat kamarujussuar-
punga: Nakuuserneq pillugu qaamma-
tini sisamani paarnaarussaasussatut 

eqqartuussaanerma oqimaaqatigiis-
sumik pissuseqarneq unitsippaa. 
Parnaarussaareerlunga Vesterbromi 
kalaallit allat ornippakka, imertaler-
lunga suliffinnillu paarsisinnaajun-
naarlunga. Ulluinnarni billardimik 
unammiuaarnerit, ineeqqami ineqar-
neq inuunerilerpakka naggataatigullu 
angerlarsimaffeerullunga.

Kalaallit Illuutaat uannut sunik 
tamanik allanngortitsivoq: Tassani 
Lænken attaveqarfigilerpara imerajut-
tuuninnullu Blå Korsimit katsorsartit-
tussatut inassutigineqarlunga. 2000-
imi piginnaanngorsaqqittussatut 
akuerineqarpunga, qarasaasialerisin-
naasutut allagartartaarlunga allaffim-
miutullu ilinniagareqqaarsimasannik 
atuisinnaaqqilerlunga.

Ullumikkut aappara peqatigalugu 
Mønimi najugaqarpunga omsorgsar-
bejderitullu sulillunga. 

Ajornartorsiuteqalersut allat ikior-
nissaat kissaatigilluinnagaraara.

’

Naleqassutsimik  
uppernarsaajuarnissaq  
ilungersunartoq

Kristian ima siunnersuutitsialaqarpoq

’

�
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Hårdt at skulle bevise sit værd 
– igen og igen

’Lær dansk.   
Opsøg det nærmeste Grønlandske Hus  
– her kan du etablere de vigtige netværk. 
Få en handleplan fra din bopælskommune  
– eventuelt med støtte fra sagsbehandler i  
Det Grønlandske Hus.

KrISTIAN GeISLer 
�9��-imi Kalaallit Nunaanni inunngorpoq.

Qatanngutigiinni qulingiluaasimagaluartuni 
nukarliup tullia. 

Pingasunik ukioqarluni kisimiilluni Danmar-
kiliartitaavoq poliomut katsorsartikkiartorluni. 
Siullermik Hornbæk Børnesanatoriumimi naju-
gaqarpoq, taava atuarfinni najugaqarfiutigisuni 
Nærumgårdimi aamma Geelsgaardimi taavalu 
ilaqutariinni paaqqinnittartuni.

Kristian taamaallaat ukiumoortumik sapaatip- 
akunnerini pingasuni aasaanerani feeriarner-
mini ullunilu ��-ini ukiuunerani feeriarnermini 
angajoqqaaminiillunilu qatanngutiminiittarpoq. 

Kristian �.g ingerlatereerlugu Kalaallit Nu-
naannut uterluni nuuppoq, kisiannili angerlar-
simasutut misigisimanani. �9-inik ukioqarlunili 
aalajangersimasumik Danmarkimi najugaqar-
poq.

Suli qatanngutiminut arnaminullu attaveqar-
poq. Angutaa �9��-imi toqukkut qimaguppoq.

Angerlarsimaffeqanngitsutut angerlarsimaffe-
qanngitsut nuna tamakkerlugu kattuffiat SAND 
attaveqarfigilerpaa. Tassani ilaatigut Køben-
havnimi immikkoortortaqarfimmi siulersuisunut 
ilaasortanngorpoq aqutsisunngorlunilu.

Født i Grønland i �9��.
er den næstyngste ud af en søskendeflok på 

oprindeligt ni søskende. 
Blev som treårig sendt alene til Danmark 

for at blive behandlet for polio. Boede først på 
Hornbæk Børnesanatorium, så skolehjemmene 
Nærumgård og Geelsgaard og så i familiepleje.

Kristian så kun sine forældre og søskende på 
sine årlige tre ugers sommerferie og �� dages 
vinterferie. 

Kristian flyttede tilbage til Grønland efter 
�.g, men følte sig ikke hjemme. Har boet fast i 
Danmark, siden han var �9 år.

Han har stadig kontakt med sine søskende 
og sin mor. Faderen døde i �9��.

Kom som hjemløs i kontakt med SAND, de 
hjemløses landsorganisation. Her blev han 
blandt andet bestyrelsesmedlem og leder af 
lokalafdelingen i København. 

Jeg har det meste af mit liv 
oplevet at være anderledes 
– fordi jeg er grønlænder. Jeg 
har ikke følt mig accepteret 
og har skullet bevise mit 
værd igen og igen. Mit største 
ønske har været at få en ud-
dannelse og et fast arbejde. 
Der var ikke meget hjælp at 
få, jeg følte mig rodløs og var 
skuffet over, at jeg ikke kunne 
beskæftige mig med det, jeg 
ville.

Som 23-årig blev jeg dansk 
gift. For første gang følte jeg 
mig set og anerkendt for mine 
personlige kvaliteter: Jeg er 
god til at kommunikere og 
følte mig godt tilpas, trods 
skiftende jobmuligheder 
indenfor rengøring, som pæ-
dagogmedhjælper og andet. 

Da min kone var mig utro, 
gik jeg amok: Fire måneders
fængselsdom for vold satte et 
punktum for harmonien. Efter 

fængslet opsøgte jeg andre 
grønlændere på Vesterbro, 
begyndte at drikke og kunne 
ikke beholde mine jobs. Dag-
ligdagen bestod af billardtur-
neringer, bolig i klubværelse 
og til sidst blev jeg hjemløs.

Det Grønlandske Hus blev 
mit vendepunkt: Her fik jeg 
kontakt med Lænken og 
blev indstillet til behandling 
for min alkoholisme ved 
Blå Kors. I 2000 blev jeg 
tilkendt revalidering, fik 
it-kørekort og kunne igen 
udnytte min oprindelige 
uddannelse som kontoras-
sistent.

Jeg bor nu på Møn med 
min kæreste og er om-
sorgsmedarbejder. 

Mit store ønske er at 
hjælpe andre, der ryger 
ud i problemer.

Gode råd fra Kristian

’

�
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Da jeg flyttede til Danmark var det 
for at begynde en uddannelse og 
jeg fik en lejlighed i Aalborg med 
det samme. Men det var svært at 
følge med både fagligt og sprog-
ligt. 

Efter to en halv måned opgav 
jeg. 

På det tidspunkt var jeg meget 
ked af det: Jeg havde lige mistet 
min veninde, som begik selv-
mord. Min mor var allerede i 
Himlen. Jeg havde lidt svært ved 
at finde ud af, hvordan jeg skulle 
leve mit liv. 

Jeg tænkte, at jeg skulle have 
en pause. Så jeg begyndte at 
turnere rundt til familien både i 
Jylland og på Sjælland. Under-
vejs mistede jeg min lejlighed, 
jeg begyndte at drikke og 

tilbage i Aalborg gik dagene bare 
med bowling og andet sammen 
med andre grønlændere.

Så begyndte jeg at komme på 
Kofoeds Skole, som mine venner 
kendte. Jeg var totalt usikker på 
mig selv og på, hvad jeg skulle 
stille op med mit liv. 

Men her oplever jeg, at der er 
nogen at tale med. De vil gerne 
hjælpe mig med at få styr på det, 
der er uoverskueligt. Jeg tør igen 
kigge fremad, jeg er blevet mere 
afklaret. 

Nu bor jeg igen i lejlighed og jeg 
har fået tillid til, at jeg kan komme 
videre med det liv, jeg ønsker mig 
– med en uddannelse som pæda-
gog og med familie.  

Men først – skal jeg til Grønland 
– og føde mit barn, min søn.

JOHANNe KLeIST
Inuusoq Sisimiuni �98�-imi.

Qatanngutigiinni tallimaasuni 
angajulliup tullia.

Johanne qatanngutai nukarliit 
marluk Danmarkimi najugaqarput.

Angutaa anaanassaalu Johannep 
nukaa peqatigalugu Kalaallit Nu-
naanni najugaqarput. Affarmik ania 
aatakkumini najugaqarsimavoq. 
Johannep arnaa �99�-imi toqukkut 
qimaguppoq.

Johanne Kalaallit Nunaanni atu-
artooreerami suliffeqalersimavoq. 
�00�-imi Danmarkiliarpoq teknisk 
skolemi ilinnialissalluni. Qaammatit 
arlaqanngitsut ingerlareersullu ilin-
niakkaminik taamaatitsivoq.

Aalborgimi Kofoeds Skolemut 
aalajangersimasumik attaveqarpoq.

Naartuvoq erniartorlunilu Kalaallit 
Nunaannut nuunniarluni aalajanger-
simalluni. 

Født i Sisimiut i �98�.
er næstældst af fem søskende.
To af Johanne’s mindre søskende 

bor i Danmark.
Far og stedmor bor i Grønland 

sammen med Johanne’s lillesøster. 
Halvstorebror har boet sammen 
med bedsteforældrene. Johanne’s 
biologiske mor døde i �99�.

Johanne fik arbejde efter endt 
skolegang i Grønland. Tog til Dan-
mark i �00� for at begynde studier 
på teknisk skole. Droppede studiet 
efter få måneder.

Har fast kontakt til Kofoeds Skole 
i Aalborg.

er gravid og har besluttet at flytte 
til Grønland for at føde sit barn.

Gode råd fra Johanne

’Søg hjælp, hvis du ikke kan finde ud af, hvad du 
skal gøre.  
Find nogen, du kan tale med. Pas godt på dig selv  
– mærk efter, hvornår noget ikke er godt for dig.

’
Først nu tør jeg kigge fremad igen

8
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Kofoeds Skolemi Aalborgimiittumi 
Johanne tapersersorneqarnermik  

annertuumik misigisaqarsimavoq.

I Kofoeds Skole i Aalborg har  
Johanne oplevet stor støtte.

Danmarkimut nuuppunga ilinnialer-
niarlunga ingerlatiinnarlu Aalborgimi 
initaarlunga. Kisianni ilinniagassati-
gut oqaatsitigullu malinnaaniarneq 
ajornakusoorpoq. 

Qaammatit marluk affarlu ingerla-
reersullu sussakkeerinniinnarpunga. 

Taamaalinerani nikallungasorujus-
suuvunga: Ikinngutinnik imminortu-
mik annaasaqaqqamerpunga. Anaa-
naga peerutereersimavoq. Qanoq 
inuuneqarnissama paasiniarnissaa 
ajornartorsiutigikannerpara. 

Eqqarsarpunga uninngagallartari-
aqarlunga. Taava Jyllandimi Sjæl-
landimilu ilaquttannut angalasaqat-
taalerpunga. Tamatuma ingerlanerani 
inigisara annaavara, imertalerpunga 
Aalborgimeeqqileramalu kalaallit 
allat ilagalugit bowlingerneq allallu 
kisiisa sammisarilerlugit.

Taava Kofoeds Skole ikinngutima 
nalunngisaat ornittalerpara. Imminut 
inuuninnillu qanoq ingerlatsinissan-
nut nalornisoortorujussuuvunga. 

Qanoq iliornissat paasiuminaatsikkukku ikiortissarsiorit.  
Oqaloqatigisinnaasannik nassaarniarit. Imminut paarilluarit  
– maluginiarullu qaqugukkut suut ilinnut pitsaasuusannginnersut.

’

’

Johannemit siunnersuutitsialaat

Tamaanili oqaloqatissaqarlunga 
misigaanga. Taakku aaqqikkuminaat-
sitama aqussinnaalernissaannut 
ikiuukkusupput. Siumut isiginissaq 
qunugiunnaarpara, paasisaqarneru-
lerpunga. 

Maanna inissiami najugaqaqqiler-
punga inuunerullu kissaatigisama 
ingerlateqqissinnaanissaanut im-
minut tatigilerlunga – perorsaasutut 
ilinniagaqarlunga ilaqutaqarlungalu.  

Siullermilli – Kalaallit Nunaalias- 
saanga – erninnik erniartorlunga.

Aatsaat maanna siumut 
isiginiarsinnaalerpunga
Aatsaat maanna siumut 
isiginiarsinnaalerpunga

9
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Imminut tusarnaarit: Inuuneq tamanna tassaava inuunererusutat  
imaluunniit allatut inuuneqarusuppit? 
Qimakkusukkukku ikiortissarsiorit - uloriananngilaq. 

Ukiup affaata matuma siorna imigas- 
saq naalagaralugu inuuvunga. Piffis-
sap annersaani naligisakka ilagisar-
pakka. Naammattunik aningaasaate-
qaruma fiistilissaanga. Taava imminut 
qiviartalerpunga. Inuuninni allatut 
ingerlarusukkuma imerunnaartaria-
qarnera nassuerutigiartuaalerpara. 
Taamaaliorusuppungalu. Maanna 
aalakoornaveersaarlunga ullut ataasi-
akkaartalerpakka. 

Danmarkiliarpunga ilinniarusuk-
kama. Ingerlalluanngilangali. Atuar-
fimmiinninninngarnit imerniartar-
finniinnerusarpunga, semesterillu 
akuerineqanngimmata atuarunnaar-
punga. Tamanna angusaqarfiunngi-
laq. Ukiuni marlussunni kollegiami 
najugaqarpunga. Ullut tulleriiaatiin-
navillugit fiisterneq nuannisarnerlu 
pisarput … 

Taava Kalaallit Nunaannut uterpu-
nga. Qaammatini tallimani nunatsin-
neereerlunga Danmarkimut uternis- 
sara kissaatigiinnalerpara – tamaani-
lu ikinngutit imeqatigalugillu nuanni-
saqatigisinnaasakka ornittarlugit.

Ukiuni taakkunani aningaasanngor- 
lugit ikiorsiissutaannarnik pisartaga-
qarpunga: Aningaasassaqaraangama 
imigassamut atorneqartussaasarput. 

Inissisimanera eqqarsaatigisaleri-
artuaalerpara: Inuunera nuutitut 

aqqummi ataasiinnarmi ingerlasoq. 
Erinaq assigiiaartuartoq. Aqqut qaa-
ngerumasara erinaq nutaaq nalusara 
tusarnaarsinnaalerumallugu. Anta-
busitoraluarama iluaqutaanngilaq. 
Århusimi sullissisora aqqutigalugu 
Minnesotamik katsorsaariaaseq tun- 
ngavigalugu katsorsarneqalernissa-
mut innersuunneqarpunga.

Aqussinnaanngisannik ajornartorsi-
uteqarnera imerajuttutut nassueru- 
tigisariaqarpara: Sakkortoorujussu-
armik imerusussuseqarneq. Sakkus-
sanik peqalerpunga imernaveersaaru-
mallunga atorsinnaasannik, aamma 
ornittagassaqalerpunga ikorfartorne-
qarfigisinnaasannik. 

Ullumikkut ukiut kingulliit suliamik 
ingerlatsinertut isigaakka. Imerluni 
nuannerpoq, pitsaasunik ikinngute-
qarpunga, kisiannili aniffigissallugu 
ajornakusoortumik pullartamiittuar-
punga. 

Ullumikkut erseqqinnerusumik 
takunnissinnaassuseqarpunga – ul-
luinnarni inuuneq samminiarsaraara, 
soorlu aviisinik atuaqqittalerlunga 
immikkuualuttullu eqiterniarlugit 
eqqarsaatersortarlunga. Eqqarsaatit 
ukiorpassuarni pigisimanngisakka: Ul-
lumikkut sunik periarfissaqarpunga? 
Sumut ingerlarusuppunga?

’

Tamalikaffiusumik angalasimavunga

Gabamit siunnersuutitsialaat

’

�0
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Lyt til dig selv: Er dette det liv, du vil, eller vil du noget andet? 
Søg hjælp, hvis du vil ud af det – det er ikke farligt. ’

Jeg har haft en spraglet rejse GABA CHeMNITz
Kalaallit Nunaanni Nuummi 
�9��-imi inunngorpoq. Anaa-
nani najugaqatigisimavaa, 
ataatanilu najugaqatiginngi-
saannarsimallugu.

�990-imi illussanik titar-
taasartutut ilinniariarluni 
Danmarkimut nuuppoq. 

Ukiuni �8-ini imigassamik 
atornerluisuusimanerminut 
�009-ip aallartinnerani Min-
nesotamik katsorsaariaaseq 
tunngavigalugu sapaatip-
akunnerini qulini katsorsar-
tippoq.

Ullumikkut aappani inis-
siami najugaqatigaa sulileq-
qinnissarlu anguniarlugu 
sungiusarneqarluni. 

Født i �9�� i Nuuk i Grøn-
land. Boede sammen med sin 
mor, har aldrig boet sammen 
med sin far.

Flyttede til Danmark i �990 
for at læse til arkitekt. 

Gennemførte i begyndelsen 
af �009 en �0 ugers behand-
ling under Minnesota-model-
len for sit alkoholmisbrug 
gennem �8 år.

Bor i dag i lejlighed med 
kæresten og er i aktivering. 

For et halvt år siden var jeg i alko-
holens vold. Jeg tilbragte det meste 
af tiden sammen med ligesindede. 
Havde jeg penge nok, så var der 
fest. Så begyndte jeg at se mig selv. 
Jeg indså gradvist, at jeg blev nødt 
til at holde op med at drikke, hvis 
jeg ville noget andet med mit liv. Og 
det ville jeg. Nu tager jeg en dag ad 
gangen for at holde mig ædru. 

Da jeg tog til Danmark var det, 
fordi jeg ville læse. Det gik ikke godt. 
Jeg var mere på forskellige bevært-
ninger end jeg var i skolen og da se-
mestrene ikke blev godkendt, sagde 
jeg stop. Det førte ingen vegne. Jeg 
boede på kollegium i et par år. Der 
var fest og hygge, den ene dag tog 
den næste …

Så tog jeg tilbage til Grønland. 
Efter fem måneder, ønskede jeg mig 
bare tilbage til Danmark igen – hvor 
jeg igen opsøgte venner, som jeg 
kunne drikke og have det sjovt med. 

I de år var jeg udelukkende på 
kontanthjælp: Var der penge, var de 
øremærket til alkohol. 

Jeg begyndte lige så stille og roligt 
at tænke over min situation: At mit 

liv var som en plade, der kørte i 
den samme rille. Den evindelige 
samme melodi. En rille jeg ønskede 
at komme ud af, så jeg kunne høre 
en ny sang – som jeg ikke kendte.  
Antabus hjalp mig ikke. Gennem 
min sagsbehandler i Århus fik jeg en 
henvisning til at komme i Minnesota-
behandling.

Som alkoholiker må jeg erkende, 
at jeg har et problem jeg ikke kan 
styre: Drikketrangen er enorm. Jeg 
har fået nogle redskaber, som jeg 
kan bruge for at holde mig ædru, og 
jeg har et sted, hvor jeg kan gå hen 
og få støtte. 

I dag betragter jeg de senere år 
som en proces. Det var sjovt at 
drikke, jeg havde gode venner, men 
befandt mig i en konstant boble, 
som det var svært at komme ud af.  

Nu ser jeg mere klart – jeg prøver 
at have fokus på hverdagen, så som 
at læse aviser igen og gøre mig 
tanker om at samle trådene. Tanker, 
som jeg ikke har haft i mange år: 
Hvilke muligheder har jeg nu? Hvor 
vil jeg hen?

Gode råd fra Gaba

’

��
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Jeg har grædt og grædt af hjemve. 
Mine børn er blevet mobbet og jeg 
har selv mødt holdningen, at vi grøn-
lændere »jo altid er fulde«.  

I 2003 da jeg stadig boede i 
Grønland, tog jeg kontakt med 
min danske far, som jeg aldrig har 
kendt. Han blev meget glad: »Du har 
gjort mig til verdens lykkeligste far«. 
Han bor i Sverige med sin kone, og 
foreslog efter kort tid, at mine børn 
og jeg skulle flytte til Sverige. Han 
ville hjælpe os på alle måder. 

Jeg havde været alene med mine 
børn i mange år – blev skilt fra de-
res far efter kun to års ægteskab, 
fordi han drak og blev væk i flere 
dage ad gangen. Mine elskede 
bedsteforældre var døde. Min mor 
og stedfar boede i Sisimiut – dem 
var jeg ikke i tæt kontakt med.

Så jeg og mine tre børn for-
lod Grønland og tog til Sverige i 
2004. Min far sørgede for et hus 
til os, børnene kom i skole og 
jeg begyndte på svenskkursus. 
Dansk har jeg altid talt, men 

svensk skulle læres for at søge job. 
Det var svært.

Jeg fik frygtelig hjemve efter et par 
måneder – jeg savnede menneske-
ne, naturen, det uformelle samvær i 
Grønland.  

Job kunne jeg ikke bare få og min 
fars kone var ikke begejstret for at 
have os i nærheden. Efter halvandet 
år i Sverige så jeg ikke anden udvej 
end at tage til Danmark. Først hos 
en veninde fra Qaqortoq i Helsingør. 
Så til Otterup på Fyn, hvor min mor 
og stedfar nu bor. Her kom jeg i 
aktivering som køkkenassistent. Da 
aktiveringen stoppede, blev jeg fast 
afløser på et plejehjem, hvor både 
leder og kolleger har været meget 
hjælpsomme.

Min yngste søn har indlæringspro-
blemer og er nu begyndt i en god 
skole i specialklasse. Mine to æld-
ste børn er begge på efterskole.

Så – nu tror jeg på, at vi har mu-
ligheder i Danmark, med job og god 
uddannelse til mine børn.

LISe ANDerSeN
Qaqortumi inunngortoq ��-nik 
ukioqarpoq.

Fynimi Otterupimi najugaqar-
poq.

Meeqqanut pingasunut anaa-
naavoq kisimiittoq – Martin arfi-
neq-pingasunik, Patricia ��-inik 
kiisalu Michael ��-inik ukiullit.

Marlunnik angutinik qatanngu-
teqarpoq – ataaseq Danmarkimi, 
ataaserlu Kalaallit Nunaanni.

Kalaallit Nunaanni 9. klasse 
tikillugu atuarsimavoq, tamatu-
malu kingorna sulilerluni pisini-
arfimmi.

Odensemi Social- og Sund-
hedsskolenimi atualersimavoq. 
Otterupimi utoqqaat angerlarsi- 
maffianni, piffissap ilaani aalaja-
ngersimasumik taartaaffigisima- 
samini, atorfininnissaminik neri-
uuteqarpoq.

Lise Andersenip meerai, Patricia 
aamma Mikael, pillugit allaaseri-
sat qup. ��-imi aamma atuakkit.

Født i Qaqortoq, er �� år.
Bor i Otterup på Fyn.
Alenemor til tre børn – Martin 

på 8, Patricia på �� og Michael 
på �� år.

Har to brødre – en i Danmark, 
en i Grønland.

Gik ud af 9. klasse i Grønland, 
tog derefter arbejde i butik.

er kommet ind på Social- og 
Sundhedsskolen i Odense. Håber 
at få ansættelse på det pleje-
hjem i Otterup, hvor hun har 
været fast vikar i en periode.

Læs også om Patricia og Mikael, 
Lise Andersens børn på side ��.

Gode råd fra Lise

’Tal grundigt om det i familien, hvis I har lyst til at flytte til 
Danmark. 
Undersøg, hvordan dine muligheder som enlig mor er for  
at få dine børn af sted på sommerlejr eller andre aktiviteter. 
De har brug for det – og du har brug for alenetid.

’
Jeg har grædt og grædt…

��
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Lise Andersen og børnene Martin, 
Patricia og Mikael har kæmpet for en 

god tilværelse i Danmark.

Lise Andersen meeraalu Martin, 
Patricia aamma Mikael Danmarkimi 

pitsaasumik inuuneqalerumallutik 
ilungersortariaqarsimapput.

Angerlarsernerup pianik qiasarsima-
qaanga. Meeqqakka qinngasaarne-
qartarsimapput uangalu nammineq 
uagut kalaallit »aalakoortuaannartuu-
nitsinnik« isiginnittaatsimik naapita-
qartarsimavunga.  

2003-mi ataataga qallunaajusoq 
ilisarisimanngisaannarsimasara at-
taveqarfigaara. Nuannaajallattorujus-
suuvoq: »Nunarsuarmi ataatani pillu-
arnerpaanngortipparma«. Sverigemi 
nulianilu najugaqarpoq, tamatumalu 
kinguninnguatigut siunnersuutigalugu 
meeqqakkalu Sverigemut nuussasu-
gut. Sutigut tamatigut ikiorusuppaa-
tigut. 

Ukiorpassuarni meeqqakka kisi-
meeqatigisimavakka – ataataannit 
ukiuni marluinnarni aappareereer-
luta avikkama imertarnera ullullu 
arlalikkuutaarlugit peqanngittarnera 
pissutigalugu. Aatakkukka asasakka 
toqoreersimapput. Anaanaga ataa-
tassaralu Sisimiuni najugaqarput 
– taakkulu attaveqarfiginngilakka.

Taamaattumik 2004-mi meeqqakka  
pingasut ilagalugit Sverigeliarpunga. 
Illussatsinnik ataatama isumagaa-
tigut, meeqqat atualerput uangalu 
svenskisut pikkorissalerpunga. Qal-
lunaatut oqalussinnaajuarsimavunga,  

suliffissarsiorsinnaassagumali sven-
skisut ilinniaqqaartariaqarlunga. 
Tamanna ajornakusoorpoq.

Qaammatit marlussuit ingerlareer- 
sut angerlarsertorujussuanngorpu-
nga – Kalaallit Nunaanni inuit, pin- 
ngortitaq persuarsiorpallaanngitsu-
millu ataatsimuualaartarneq maqaa-
silerpakka.  

Imaaliallaannaq suliffissarsisin- 
naanngilanga ataatamalu nuliata qa-
nittuminiitsissalluta nuannarinngilaa. 
Ukiup aappaa affaq Sverigemeereer-
luta allatut ajornartumik Danmarki-
liarnissaq qinertariaqalerpara. 
Siullermik Helsingørimi ikinngutinni 
Qaqortumeersumi najugaqarpugut. 
Taava Fynimi Otterupimi, anaanama 
ataatassamalu maanna najugaqarfi-
gisaanni. Tassani sulileqqissinnaa- 
nissaq anguniarlugu iggavimmi ikior-
titut sungiusalerpunga. Sulileqqis-
sinnaanissaq anguniarlugu sungiu-
sarnera naammassimmat utoqqaat 
angerlarsimaffianni aalajangersima-
sumik taartaasartutut sulilerpunga, 
tassanilu pisortaq suleqatillu ikiuuk-
kumatoorujussuusimapput.

Ernera nukarleq ilikkagaqarniarnik-
kut ajornartorsiuteqarpoq maannalu 
atuarfimmi pitsaasumi specialklasse-

Danmarkimut nuunniarussi tamanna ilaqutariiullusi sukumiisumik oqaloqatigiissutigisiuk. 
Anaanatut kisimiittutut meeqqavit aasaanerani tammaarsimaarfinnut sammisassanulluunniit allanut  
peqataatinnissaannut atatillugu periarfissatit qanoq ittuunersut misissoruk. Meeqqavit tamakku  
pisariaqartissavaat – illillu kisimiiffissaqarnissat pisariaqartissavat.

’

’

Lisep siunnersuutigiumasai

mi atuartuulluni. Meeqqakka angajul-
liit marluk efterskolemi atuarput.

Taamaattumik – maanna Danmarki-
mi periarfissaqarnerput upperilerpara, 
suliffissaqarlunga meeqqalu pitsaa-
sumik ilinniagaqassallutik.

Qiasarsimaqaanga …

��

Pjece.indd   13 16/03/10   8:47:34



��

Sunngiffimmi soqutigisat aporfissanik qaangiissutaasinnaapput. 
Suminngaanneernerit eqqaamajuk - tunuliaquttatit ilinnut pingaarutilimmik ilaapput.’

Uannut kalaallisut oqaatsinnik kalaallisullu tunuliaqutaqarninnik eqqaamannittuarsinnaanissaq  
pingaartuusimavoq.

Patricia
Maani Danmarkimi atuarfimmi qin- 
ngasaarneqartarpunga tamannalu 
assut aliasuutigisarsimallugu – ka-
maatigisarsimallugulu. Tamanna al-
lanngortissinnaasimanngilara, kisian-
nili atuarfimmut allamut nuullunga, 
tassanilu ajornannginnerusumik 
ikinngutitaartorlunga. Neriuppunga 
nuussananga, pitsaasunik ikinngu-
titaarnissaq ajornaatsuinnaanngim-
mat.

Ikinngutikka amerlanerit qallunaa-
jupput. Kalaallinillu peqateqaraanga-
ma tamatigungajalluinnaq qallunaatut 
oqaluttarpugut. Angerlarsimaffitsinni 
ataatsimooraangatta kalaallisut oqa-
luttarpugut. Tamanna nuannertaqaaq 
sungiusimanarlunilu toqqissisimanar-
tuusarmat.

Ataataga takorusuttorujussuanngo-
rakku ukiut marlussuit matuma sior- 
na tikeraarniarlugu Kalaallit Nunaan-
niippunga. Kisianni pakatsisorujus- 
suuvunga. Soqutiginngilaanga, ua-
ngalu akornutaaginnartutut misigisi-
mavunga. 

Maanna Danmarkimiiginnassaanga 
ilinniagaqarlungalu Kalaallit Nunaanni 
atorsinnaasannik. Kalaallit Nunaanni 
immaqa sulerusussinnaavunga …

Mikael
Sverigemi najugaqarallaratta, aqqu-
sinermi najugaqarfigisatsinni peqa-
titsinnik ikinnguteqarlualerpunga. 
Taakku unnukkut videoqatigisarpavut, 
assammik arsariaqatigisarlugit 
– aap, peqatigiittorujussuusarpugut. 
Danmarkimi taama ittunik ikinngute-
qanngilanga. 

Danmarkimi anaanaga suliniaqa-
tigiiffimmut Foreningen Grønlandske 
Børnimut attaveqarpoq. Taamaalil-
luta qatanngutikkalu qaammamut 
ataasiarluta tammaarsimaariartaler-
pugut kalaallinillu meeqqanik peqa-
titsinnik naapitaqartalerluta. Kisianni 
meeqqat tamakku kalaallisut oqalus-
sinnaannginnerat qallunaatuinnarlu 
oqalussinnaanerat pakatsissutigisor-
ujussuuara.

Efterskolemi atuarnera naammas- 
sigukku assassorissani suliaqartar-

’

Kalaallit Nunaat  
eqqarsaatitsinni initoqaaq

Patriciap siunnersuutigiumasai 

’

��

Patricia aamma Mikael  
ilinniagaqareerunik Kalaallit  

Nunaanni sulerusupput.

Patricia og Mikael vil gerne arbejde i 
Grønland efter deres uddannelser.

Mikaelip siunnersuutigiumasai

’

tutut, immaqa sanasutut, ilinnialer-
nissara ilimagaara. Taanna aamma 
Kalaallit Nunaanni atorsinnaassa-
vara. Naatsorsuutigaara Kalaallit 
Nunaannut uterumaarlunga qaquguu-
galuarnersoq…
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Fritidsinteresser kan bryde barrierer ned. 
Husk, hvor du kommer fra – din baggrund er en vigtig del af dig.’

Grønland fylder meget

For mig har det været vigtigt, at jeg kunne blive ved med at huske 
mit grønlandske sprog og min grønlandske baggrund.

PATrICIA ANDerSeN  
& MIKAeL ANDerSeN
Patricia ��-inik ukiulik 
Mikaelilu ��-inik ukiulik 
qatanngutigiiupput nukar-
lermillu qatannguteqarput, 
Martin arfineq-pingasunik 
ukiulik. 

Marluullutik Kalaallit 
Nunaanni Qaqortumi inun-
ngorsimapput. Aqqanilinnik 
aqqaneq-marlunnillu ukio-
qarlutik anaanartik siuller-
mik Sverigemut kingornalu 
Danmarkimut nooqatigaat.

Patricia 8. klassemi 
atuareerami Tommerupimi 
efterskolemi atualerpoq 
– �0. klassemilu eftersko-
lemi atuaannassagunarluni.

Mikael 9. klassemi atua-
reerami Middelfartip eqqaa-
ni Stribimi idrætseftersko-
lemi atualerpoq assammillu 
arsarneq aallulluarlugu.

Patricia på �� år og Mikael 
på �� år er søskende og har 
en lillebror, Martin på 8 år. 

De er født i Qaqortoq i 
Grønland. Da de var �� og 
�� år flyttede de med deres 
mor først til Sverige og 
efterfølgende til Danmark.

Patricia kom på efter-
skole i Tommerup efter 
8. klasse – og fortsætter 
formentlig på efterskolen 
også i �0. klasse.

Michael kom på idrætsef-
terskole i Strib ved Middel-
fart efter 9. Klasse og får 
spillet meget håndbold.

Patricia
Jeg blev mobbet i skolen her i Danmark 
og har været meget ked af det – men 
også vred. Jeg kunne ikke ændre på 
det, men kom til en anden skole, hvor 
jeg nemmere fik gode veninder. Jeg hå-
ber ikke, at jeg skal flytte, for det er ikke 
så nemt at få gode venner.

Jeg har flest danske veninder. Og når 
jeg er sammen med grønlændere, taler 
vi næsten altid dansk. Herhjemme taler 
vi grønlandsk, når vi er sammen. Det er 
dejligt, for det virker meget hjemligt og 
trygt.

Jeg ville så gerne møde min far, så 
jeg var i Grønland for et par år siden for 
at besøge ham. Men jeg blev virkelig 
skuffet. Han var ikke interesseret i mig, 
jeg følte mig kun til besvær. 

Nu bliver jeg i Danmark og får en ud-
dannelse, som jeg kan bruge i Grøn-
land. Jeg tror måske, at jeg vil arbejde i 
Grønland…

Mikael
Da vi boede i Sverige, boede der på 
vores vej nogle jævnaldrende, som jeg 
blev rigtig gode venner med. Vi havde 
videoaftener, gik til håndbold – ja, vi 
var meget sammen. Sådan nogle ven-
ner har jeg ikke i Danmark. 

I Danmark tog min mor kontakt til 
foreningen Grønlandske Børn. Det 
betød, at mine søskende og jeg kom 
på lejr en gang om måneden og mødte 
andre jævnaldrende grønlandske 
børn. Men jeg blev virkelig skuffet 
over, at ingen af dem kunne tale grøn-
landsk, kun dansk.

Når jeg er færdig på efterskolen 
tror jeg, at jeg vil begynde en ud-
dannelse som håndværker, måske 
tømrer. Den kan jeg også bruge i 
Grønland. Jeg regner med, at jeg 
skal tilbage til Grønland og bo en-
gang…

Gode råd fra Patricia 

��

’
Gode råd fra Mikael

’ ’
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Jeg har et godt liv og føler, at 
Danmark er mit hjemland i dag. Min 
mand støtter mig og vores to børn 
har gode muligheder for at få et 
godt liv her – med skole og mange 
tilbud om fritidsinteresser sammen 
med venner. Danskerne ikke er 
så åbne, det tager lang tid at få 
bekendte.

Jeg blev skilt fra min første 
mand i begyndelsen af 1998. Da 
jeg mødte Villy i Grønland, beslut-
tede jeg mig for at tage med ham 
til Danmark. Så kom jeg også 
tættere på min yngste datter, der 
valgte at bo sammen med sin 
danske far, da vi blev skilt. Den 
ældste var flyttet hjemmefra.

Det var hårdt at skulle lære 
et nyt land at kende. Jeg kendte 
ikke så mange i de første år, 
hvor jeg mest gik hjemme hos 
mine og Villys to små børn, som 
ofte var syge af bronkitis. Jeg 

stoppede med at arbejde for at 
passe dem og følte mig isoleret og 
ensom. Hele omdrejningspunktet 
for mit liv var Villy og vores børn 
– jeg havde ikke overskud til at 
opsøge andre.

Da jeg mistede en god veninde 
for nogle år siden, påvirkede det 
mig derfor rigtig meget. Jeg var 
mest hjemme, kendte kun få andre 
grønlændere og havde ikke et tæt 
netværk af venner og familie. Så jeg 
begyndte at drikke og blev alkoholi-
ker. Min udvej blev den lokale råd-
givning for grønlændere her i Vejle, 
som hører under Det Grønlandske 
Hus i Odense. I rådgivningen fik jeg 
hjælp til at komme ud af mit alko-
holmisbrug – og fik igen overskud 
til at komme ud og arbejde, være 
sammen med andre.

I dag føler jeg mig stærk. Jeg 
hjælper andre grønlændere, der har 
brug for støtte.

DOrTHe KJeLDSeN
�9��-imi Kalaallit Nunaanni  
Narsami inunngorpoq.

��-inik ukioqarluni angerlarsi- 
maffini qimallugu Paamiunut  
nuuppoq.

�0-nik ukioqarluni panimminut 
angajullermut anaananngorpoq. 

�98�-imi panissaaqqippoq.
�998-imi avippoq. 
Villy naapippaa, ullumikkullu katis-

simasutut aapparalugu marlunnillu 
meeraqarfigalugu: Panimmik qulinik 
ernermillu arfineq- 
pingasunik ukiulinnik.

Ilaqutariit Vejlemi �999-imiilli naju-
gaqarfigilikkaminni najugaqarput.

Dorthep panii angajulliit marluk ��-
nik ��-nillu ukiullit Kalaallit Nunaanni 
najugaqarput.

Dorthe Kjeldsen atornerluisunik 
katsorsaasarfimmi socialmedhjæl-
peritut sulivoq. Minnesota-modellen 
malillugu imerajuttunik katsorsaasar-
tutut ilinniagaqalernissamut akueri-
saasimavoq. 

Født i �9�� i Narsaq, Grønland.
Flyttede hjemmefra til Paamiut som 

��-årig.
Blev mor til sin førstefødte datter 

som �0-årig. 
Fik endnu en datter i �98�
Blev skilt i �998. 
Mødte Villy, som Dorthe i dag er 

gift med og har to børn med: en 
datter på �0 år og en søn på otte år. 
Familien bor i Vejle, hvor de har boet 
siden �999.

Dorthes to ældste døtre på �� år 
og �� år bor begge i Grønland.

Dorthe Kjeldsen arbejder på et 
misbrugscenter som socialmedhjæl-
per. Hun er optaget på en uddannelse 
som alkoholbehandler ud fra Minne-
sota-modellen. 

Gode råd fra Dorthe

’ Find ud af, hvad du vil i Danmark: Hvad er dine ønsker? 
Hvad vil du gøre, for at få dem opfyldt? Du skal gøre dig 
klart, at det sociale liv er anderledes i Danmark end i 
Grønland. Sørg for at lære godt dansk – det er et vigtigt 
udgangspunkt for uddannelse, arbejde og netværk.

’
Danmark er  
mit hjemland nu

��
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taamaalillungalu avinngarussima-
sutut kiserliortutullu misigisimaler-
lunga. Inuuninnut qitiusoq tamarmi 
tassaavoq Villy meeqqavullu - allanut 
ornigunnissaq nukissaqarfiginngilara. 

Taamaattumik ukiualuit matuma 
siorna ikinngutitsialaga peerummat 
tamanna aamma sakkortuumik sun-
nertissutigaara. Angerlarsimaannar-
neruvunga kalaallinillu allanik ikittuin-
narnik ilisarisimasaqarlunga kiisalu 
ikinngutinut ilaquttanullu qanimut 
attaveqaateqarnanga. Taava imer-
talerpunga imerajuttunngorlungalu. 
Aniguinissannut periarfissaq tassaa-
lerpoq maani Vejlemi kalaallinut 
siunnersuisarfik, Odensemi Kalaallit 
Illuata ataaniittoq. Siunnersuisarfim-
mi imigassamik atornerluisuunerma 
qaangernissaanut ikiorneqarpunga 
– taamaalillungalu anisalernissamut 

suleqqilernissamullu allanillu peqate-
qarnissamut nukissaqaqqilerlunga.  

Ullumikkut nukittuutut misigisi-
mavunga. Kalaallit allat ikorfartor-
neqarnissamik pisariaqartitsisut 
ikiortarpakka.

Dorthe ullumikkut Vejlemi ueqarpoq 
meeraqarlunilu pitsaasumillu  

inuuneqarluni – piffissat ilaanni  
atornerluisutut kiserliortutullu  

inooreersimalluni.

Dorthe har i dag en god tilværelse 
med mand og børn i Vejle – efter  

perioder med misbrug og ensomhed.

Pitsaasumik inuuneqarpunga misi-
gisimallungalu ullumikkut Danmark 
nunagilersimallugu. Uima taper-
sersorpaanga meeqqavullu marluk 
maani pitsaasumik inuuneqalernis-
samut periarfissarissaarput – atuar-
feqarnikkut ikinngutitillu peqatigalu-
git sunngiffimmi sammisassatigut 
neqerooruteqarfigineqarluarnermik-
kut. Qallunaat ammavallaanngillat, 
taamaattumik ilisarisimasaqalerniar-
neq sivisusinnaavoq.

1998-ip aallartinnerani uinnit siul-
lermit avippunga. Kalaallit Nunaanni 
Villy naapikkakku Danmarkiliaqatigi-
niarlugu aalajangerpunga. Taamaalil-
lunga aamma paniga nukarleq 
avikkatta ataatani qallunaajusoq 
najuinnarumallugu aalajangersima-
soq qaninnerulerpara. Angajulleq 
angerlarsimaffini qimallugu nuus-
simavoq.

Nunamik nutaamik ilikkarniarneq  
ilungersunarsimavoq. Ukiuni siul-
lerni ilisarisimasaqarpallaanngi-
langa, annermillu Villylu marluulluta 
meeqqavut mikisut bronkitisimik 
napparsimallattaartut angerlarsi-
maqatigisariaqarsimavakka. Paa-
risinnaajumallugit suliunnaarpunga 

Danmarkimi suniarnerlutit paasiniaruk: Sunik kissaateqarpit – tamakkualu piviusunngortinniarlugit 
qanoq iliorniarpit?  
Danmarkimi inooqatigiinnikkut inuunerup Kalaallit Nunaannit allaanerunera paasilluartariaqarpat. 
Qallunaatut ilikkarluarnissat isumagiuk – tamanna ilinniagaqarnissamut, suliffeqalernissamut  
attaveqarlualernissamullu aallaaviuvoq pingaartoq

’

’

Dorthemit siunnersuutitsialaat

Danmark maanna 
nunagilerpara

��
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Karina Kleist
Inooqatigiinnermi attaveqarfinnik 
pilersitsinissamut ikiorneqarpoq:

JAKIP Jyllandip Avannaani Kalaallit 
Ilinniartut Peqatiiffiat. 
JAKIP AVALAK-mut, Danmarkimi 
Kalaallit Ilinniagaqartut Kattuf-
fiannut, immikkoortortaqarfiuvoq
Løvstræde 6
Postboks 1042 
1152 København K 
avalak@avalak.gl
www.avalak.gl

Initaarnissamut ikiorneqarpoq:
Aalborgimi Kaalaalit Illuat
Umanakvej 25
9210 Aalborg Sø
Telefon +45 98 14 68 00
aalborg@dgh-aalborg.dk
www.dgh-aalborg.dk

Kristian Geisler
Ataatsimoorfimmut annerusumut ilaa-
lernissamut ikorfartorneqarpoq:

SAND, De hjemløses 
Landsorganisation
Falkevej 2-4
2400 København NV
Telefon +45 3832 2392
sand@sandudvalg.dk
www.sandudvalg.dk

Johanne Kleist
Inuunermini atukkami aaqqikkumi-
naatsut aqussinnaalernissaannut 
ikiorneqarpoq:

Kofoeds Skole
Neriussaq
Ågade 23, Baghuset
9000 Aalborg
Projektleder Kurt Hansen
Telefon +45 98 12 36 71
Kurth@kofoedsskole.dk
www.kofoedsskole.dk/forside/
groenlaendere/neriusaaq,aalborg

Gaba Chemnitz
Minnesotamik periuseq malillugu 
imerajuttutut katsorsartinnissamut 
ikiorneqarpoq – kalaallinut Danmar-
kimi najugaqartunut tamanut neqero-
orutaasumi:

Frederiksberg Centeret
Esplanaden 8C, 2. 
1263 København K 
Telefon +45 3321 7300 
info@frederiksberg-centeret.dk

Lise Andersen meeraalu
Inooqatigiinnermi attaveqarfinnik 
pilersitsinissamut ikiorneqarput:

Foreningen Grønlandske Børn
L.E. Bruunsvej 10 
2920 Charlottenlund 
Telefon +45 3585 8330 
fgb@fgb.dk
www.fgb.dk

Dorte Kjeldsen
Imerajuttutut katsorsartinnissamut 
ikiorneqarpoq:

Odensemi Kaalaalit Illuat
Hunderupvej 61
5000 Odense C
Telefon +45 66 13 70 85
mail@dgh-odense.dk
www.dgh-odense.dk

Najukkat nanikkit:
Danmarkimi kalaallit illuisa,  
Københavnimi, Odensemi, Aalborgimi 
Århusimilu inissisimasut: 

www.groenlandskehus.dk

Kofoeds Skole
Kalaallinut immikkoortortaqarfik

www.kofoedsskole.dk/
forside/groenlaendere

Ukunani ikiorneqarput

�8

eQQAAMAJUK:
Ikiorneqarnissat anguniarlugu Danmarkimi kommuni najugaqarfigisat saaffigiuk. Isumaginninnermi siunnersortit 
inatsisinik ilisimasaliupput ilitsersuisinnaallutillu. Oqalutseqarnissamut pisinnaatitaaffeqarputit.

Danmarkimi kalaallit illui siunnersuisarnermi ikorfartuisarnermilu assigiinngitsunik neqerooruteqarput. Taakkunani 
aamma kommunimi oqaloqateqarnissamut ikiorteqarnissannik qinnutiginnissinnaavutit.
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Her fik de hjælp

HUSK:
Kontakt din bopælskommune i Danmark for at få hjælp. Socialrådgivere kender lovgivningen og kan 
vejlede dig. Du har ret til tolkebistand.

De grønlandske huse i Danmark har forskellige tilbud om rådgivning og støtte. Her kan du også bede 
om bisidderhjælp til en snak med kommunen.

Karina Kleist
Fik hjælp til opbygning af sociale 
netværk:

JAKIP De grønlandske studerendes
forening i Jylland. JAKIP hører 
under AVALAK, Organisationen for 
Grønlandske Studerende i 
Danmark 
Løvstræde 6
Postboks 1042 
1152 København K 
avalak@avalak.gl
www.avalak.gl

Fik hjælp til bolig:
Det Grønlandske Hus i Aalborg
Umanakvej 25
9210 Aalborg Sø
Telefon +45 98 14 68 00
aalborg@dgh-aalborg.dk
www.dgh-aalborg.dk

Kristian Geisler
Fik støtte til et større fællesskab:

SAND, De hjemløses 
Landsorganisation
Falkevej 2-4
2400 København NV
Telefon +45 3832 2392
sand@sandudvalg.dk
www.sandudvalg.dk

Johanne Kleist
Fik hjælp til at få styr på sin uover-
skuelige livssituation:

Kofoeds Skole
Neriussaq
Ågade 23, Baghuset
9000 Aalborg
Projektleder Kurt Hansen
Telefon +45 98 12 36 71
Kurth@kofoedsskole.dk
www.kofoedsskole.dk/forside/
groenlaendere/neriusaaq,aalborg

Gaba Chemnitz
Fik hjælp til alkoholbehandling efter 
Minnesota-modellen – et tilbud til 
alle herboende grønlændere i Dan-
mark:

Frederiksberg Centeret
Esplanaden 8C, 2. 
1263 København K 
Telefon +45 3321 7300 
info@frederiksberg-centeret.dk

Lise Andersen og hendes børn
Fik hjælp til opbygning af socialt 
netværk:

Foreningen Grønlandske Børn
L.E. Bruunsvej 10 
2920 Charlottenlund 
Telefon +45 3585 8330 
fgb@fgb.dk
www.fgb.dk

Dorte Kjeldsen
Fik hjælp til alkoholbehandling:

Det Grønlandske Hus i 
Odense, 
Hunderupvej 61
5000 Odense C
Telefon +45 66 13 70 85
mail@dgh-odense.dk
www.dgh-odense.dk

Find adresser: 
De Grønlandske Huse i  
Danmark, som findes i  
København, Odense, Aalborg 
og Århus:

www.groenlandskehus.dk

Kofoeds Skole
Grønlænderafdelingen

www.kofoedsskole.dk/
forside/groenlaendere

�9
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Socialt Udviklingscenter SUS
Nørre Farimagsgade ��
DK-���� København K

Du kan hente pjecen på 
www.udsattegroenlaendere.dk/ 
fragroenlandtildanmark
Her kan du også høre og se filmklip.

Quppersagaq uani aasinnaavat: 
www.udsattegroenlaendere.dk/ 
fragroenlandtildanmark
Tassani aamma filmilianik tusarnaarlutillu 
isiginnaarsinnaavutit.
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