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Aalborg AALBORG: Kom og klap en helikopter og vind en flyvetur, lyder invitationen fra forsvaret, når 
det holder to temadage om søredning og badesikkerhed. Det sker onsdag og torsdag, 1. og 2. 
juli, på Ralvej ved BMX-banen og Fjordbyen i Aalborg. Konkurrencen om en flyvetur med en 
redningshelikopter begynder på onsdag, hvor udstillingen er åben kl. 12-17. Der informeres 
om de risici, der er ved at færdes i og ved vandet. 2. juli vil forsvarets to helikoptere - flyvevåb-
nets nye redningshelikopter EH101 og søværnets LYNX - demonstrere redningsaktioner i tids-
rummet kl. 10-16. Der vil desuden blive vist redningsveste, ligesom sejlere vil kunne tilmelde 
som olieobservatører og blive en af de 10.000 vogtere, der allerede har meldt sig. 

Klap en helikopter

Af Inger Hørmann
inger.hoermann@nordjyske.dk

AALBORG: Aalborg er nu nået 
til den erkendelse, at en 
grønlænder, trods sit danske 
statsborgerskab, ikke har 
samme kultur som en etnisk 
dansker, men skal behandles 
som en etnisk minoritet på 
linje med f.eks. somaliere.

De får imidlertid ingen in-
tegrationspakke eller under-
visning. Der sker en masse 
misforståelser, og det sker, 
at de bare giver op.

Det er årsagen til, at Aal-
borg Kommune har etableret 
en grønlandsk enhed. Her 
har man samlet ekspertisen 
på få personer frem for at 
have håndteringen af pro-
blemramte grønlændere ude 
i distrikterne.

Målet er at forhindre, at de 
bliver ved med at være ud-
stødte. Det sker i tæt samar-
bejde med Kofoeds Skole og 
Det grønlandske Hus.

Nogle nødlidende grøn-
lændere søger bevidst til 
Danmark, hvor velfærdssy-
stemet er bedre end det 
grønlandske.

Andre bliver måske hæn-
gende efter et besøg eller en 
ferie.

De er produktet af en fan-
gerkultur, som ikke længere 
har sin berettigelse, og ople-
ver nu et samfund, som vok-
ser alt for hurtigt.

På Kofoeds Skole i Aagade 
kender man dem. Skolen er 
aktivitetstilbud til de ud-
stødte.

Faste rammer
Der er gratis morgenmad 
mellem kl. 8 og 9. Er man der 
inden kl. 9, er der også fro-
kost ellers ikke.

- Det er måden at sætte 
struktur på elevernes hver-
dag, fortæller projektleder 
Kurt Hansen.

På årsbasis er man i kon-
takt med 187 forskellige per-
soner. Dagligt bliver det til 
omkring 23. Der er vaskeri, 
hvor man kan få vasket sit 
eget (og ikke andres) tøj for 
4 kr.

Antallet af elever afhæn-
ger af tid på måneden og af 
vejret. Alle er velkomne. 
Men er man påvirket af det 
ene eller andet, bliver man 
vendt i døren og bedt om at 
komme igen en anden gang.

- Elevgruppen er vokset i 

det seneste år, oplyser so-
cialrådgiver Helle Rønn 
Christensen, som er en af de 
fire medarbejdere, der er 
fast tilknyttet skolen.

Aalborg Kommune er op-
mærksom på den nye pro-
blematik.

Man har erkendt, at der 
må en ekstra indsats til for at 
forhindre misforståelser og 
risikoen for, at grønlænder-
ne bare giver op og havner i 

flokken og gabestokken, og 
at gruppen af socialt udsatte 
bare vokser og vokser. 

- Mange mangler færdig-
heder fra barnsben, og man 
kan ikke bygge oven på no-
get, som ikke er der. Mange 
har svært ved at optage teo-
retisk viden, fordi deres van-
te indlæring er mesterlæren, 
siger Kurt Hansen.

Ofte har de svært ved at bo 
alene, fordi de er opvokset i 

gruppesammenhæng. Man-
ge har aldrig sovet alene.

På skolen beskæftiger man 
sig med noget, der giver me-
ning, bl.a. værkstedsarbejde. 
Der er altid noget at tage fat 
på.

- Den måde, grønlændere 
er forældre på i Grønland, er 
ikke god nok her. Det hæn-
der, at børn må tvangsfjer-
nes.

- Grønlænderne lever i 
gruppekultur. Når far og 

mor tager 'på tur', er der fa-
milie til at overtage opsynet 
med børnene, siger Kurt 
Hansen.

Omsorgssvigt
En undersøgelse, foretaget 
af SFI, Det nationale Forsk-
ningscenter for Velfærd i 
samarbejde med Departe-
mentet for Familie og Sund-
hed i Nuuk, viser, at hvert 
tredje grønlandske barn har 
alvorlige problemer.

Den bygger på interview 
med 1160 mødre, fædre el-
ler plejemødre til børn i 
Grønland. Omsorgssvigt er 
en af årsagerne til mistrivs-
len. Eksempelvis har mødre-
ne kendskab til eller mistan-
ke om, at fem procent af bør-
nene har været udsat for 
seksuelle overgreb.

En del børn har desuden 
forældre med misbrugspro-
blemer. Omkring en fjerde-
del af børnene lever i dag el-
ler har tidligere levet i en fa-
milie, hvor der er alkohol-
problemer. Ca. 10 pct. lever i 
en familie, hvor en eller beg-
ge voksne bruger hash.

Det er i den forbindelse, 
Kurt Hansen efterlyser fun-
damentet.

Både han og Helle Rønn 
Christensen har forventnin-
ger til den nye specialenhed. 
Nu er ekspertisen samlet, og 
så må man se, hvad der kan 
udvikles af tilbud.

Et af succeskriterierne er 
at få de udstødte rettet så 
meget op, at de kan tage 
hjem, få et job og vende til-
bage til deres netværk.

Hjælp ud af gabestokken
MINORITET: Aalborg har etableret specialenhed for at bringe udstødte grønlændere på ret køl

KOfOEds sKOLE i Aalborg, som udelukkende tager sig af grønlændere, er centralt beliggende i Aagade i Aalborgs midtby. Eleverne henvises af hinanden. Ikke alle behersker 
det danske sprog.  Foto: Torben Hansen

- dER er altid noget meningsfyldt at beskæftige sig med for elever-
ne på Kofoeds Skole, fortæller projektleder Kurt Hansen. Således 
er der fremstillet 15 strandstole til et børnehjem. Mændene har la-
vet træværket, og kvinderne betrækket.

Ifølge Danmarks Statistik har 2117 personer født i Grønland bo- {
pæl i Region Nordjylland. Små 1000 bor i Aalborg.

Hovedparten klarer sig godt. 1220 af de 2117 modtager ingen  {
ydelser. 63 får folkepension. 150 førtidspension. 11 er på efterløn/
overgangsydelse 162 på arbejdsløshedsdagpenge. 119 på syge-
dagpenge. 34 på barsel. 254 på kontanthjælp. 19 på uddannelse/
revalidering. 9 på ledighedsydelse. 62 på kommunal aktivisering. 
14 på AF-aktivering.

En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet i Aalborg vi- {
ser, at der sidste år kom 30 nye til Aalborg.

Det betragter man ikke som noget alarmerende stort tal. Op- {
gørelsen af nyankomne dækker imidlertid ikke dem, der er taget 
på ferie og bliver hængende. Man betegner gruppen som dyna-
misk, ofte svær at holde styr på. 

FAKtA
GRøNLæNdERE I NORdjyLLANd


