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Hvidbog 
om 

socialt udsatte grønlændere i Danmark 
 
Sammenfatning 
 
Dette er en hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark1. Det vil sige en 
kortlægning af den sociale indsats, som i dag foregår på landsplan i forhold til 
denne gruppe. Socialministeriet ønsker med denne hvidbogen at sætte fokus på 
de områder i indsatsen, som på forskellig vis ikke favner de problemstillinger 
og særlige behov som målgruppen har.  
 
Udkastet til hvidbogen har i sommeren 2002, været sendt i høring til forskellige 
instanser og fagfolk, der i deres hverdag på en eller anden måde er i berøring 
med socialt udsatte grønlændere. 
 
Vi ønsker også med denne hvidbog at sætte fokus på en række fremtidige ind-
satsområder, hvorigennem grønlænderarbejdet generelt kan forbedres i Dan-
mark. Dette bl.a. på baggrund af evalueringsrapporten af Kofoeds Skoles grøn-
lænderarbejde, som Socialministeriet har fået foretaget i sommer/efteråret 
2002,2 samt på baggrund af de førnævnte høringssvar.  
 
I rapporten  peges bl.a. på en række indsatsområder, som kan forbedres. Områ-
der som ikke blot angår Kofoeds Skoles grønlænderarbejde, men som også 
udstikker nogle mere generelle anbefalinger i indsatsen overfor socialt udsatte 
grønlændere i Danmark. 
 
Desuden vil det fremgå af bilag 1., hvilke tilbud der er direkte rettet mod denne 
gruppe, og som p.t. eksisterer i Danmark. Udfra problemernes omfang og må l-
gruppens diffentierede problemstillinger og behov, må den nuværende indsats 
siges at være noget begrænset og for lidt målrettet på nogle punkter.     
 
Overordnet kan det anbefales, at den brede indsats overfor målgruppen bliver 
dækket af Kofoeds Skoles grønlænderarbejde, men det har dog den konse-
kvens, at projekterne ikke altid yder en målrettet indsats. Især synes det at være 
vanskeligt at spænde over den opsøgende funktion og en mere aktivitetsrettet 
indsats, som har et integrationsperspektiv i forhold til det danske samfund. 
 
 
Det anbefales derfor at indsatsen3 for socialt udsatte grønlændere i Danmark 
styrkes, og samtidig bør der ske en større differentiering og indiv idualisering af 
indsatsen overfor de enkelte delmålgrupper4, hvor indsatsens formål præciseres 
tydeligere. Dette også på baggrund af  de varierende ressourcer, som de 
forskellige delmålgrupper har. 

                                                 
1 Med ’socialt udsatte grønlændere’ menes i denne sammenhæng en gruppe af 
grønlændere i Danmark, som har sociale problemer. Det kan f.eks. være 
hjemløshed, forskellige former for misbrug, social isolation, samt for-
skellige psykiske og helbredsmæssige problemer.  
2 ’Evaluering af Kofoeds Skoles grønlænderarbejde’ Oxford research 
&Konsulentkompanigiet november 2002 
3 ’Indsatsen’ vil i denne sammenhæng både rette sig mod misbrugsbehand-
ling, aktivitets og jobtilbud og i det hele taget sociale tiltag    
4 Se i øvrigt kap. 2 om målgruppeafgrænsning 
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Det anbefales at fokus i langt højere grad end hidtil rettes på udslusningsmulig-
heder, som tilgodeser målgruppens særlige behov. Dette er særligt tænkt i for-
bindelse med endt misbrugsbehandling eller projektophør.  
 
 
Det anbefales at de kommuner og amter, hvor der er mange grønlandske bruge-
re får mere og kvalificeret konsulentbistand fra en person med dybere kendskab 
til grønlandske forhold end den, der er tilstede i dag.  
 
 
Det anbefales at tilbyde sprogundervisning på det niveau og i den kontekst, 
hvor målgruppen på bedste vis kan profitere af tilbuddet. 
 
 
Det anbefales at synliggøre og øge mulighederne for tolkebistand for grønlæn-
dere, som pga. af sprogvanskeligheder ikke er opmærksom på eksempelvis de 
sociale ydelser og hjælpeforanstaltninger, som de har krav på. 
 
 
Det anbefales at socialt belastede grønlændere i langt højere grad en tidligere 
medtænkes, når bofællesskaber og opgangsfællesskaber oprettes. 
 
 
Det anbefales at undersøge nærmere, hvad der er grundlaget for den særlige 
grønlandske identitet, og hvad den betyder for sociale deroute. Det er således 
vigtigt med en kvalificeret belysning af disse forhold og en operationalisering 
af den viden, der kan smitte af på det sociale arbejde. 
 
 
Overordnet må det anbefales, at der etableres helhedsløsninger på tværs af for-
skellige systemer. Løsninger som sikrer en koordination mellem lokalcentrene, 
behandlingssystemer, den sociale indsats, boligmarkedet og arbejdsmarkedet. 
 
Generelt må det anbefales, at informationsniveauet generelt højnes i de grøn-
landske kommuner med henblik på at informere borgerne om de sociale for-
hold, især hvad angår mangel på boliger især i storbyerne samt arbejdsløsheds-
situationen på nogle områder. 
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Kapitel 1  
 
Indledning 
 
Som det fremgår af regeringsgrundlaget ønsker regeringen at forstærke det 
fælles ansvar for de svageste i vort samfund. Og i særdeleshed de allersvageste; 
hvilket vil sige de hjemløse, prostituerede, stofmisbrugere og de mest udsatte 
blandt sindslidende og alkoholmisbrugere. Nogle af de overordnede mål er 
således at sikre disse grupper en meningsfuld tilværelse, der afspejler og re-
spekterer deres egne behov og ønsker, samt styrke deres muligheder for at ind-
gå og bidrage til samfundets fællesskab. 
Indsatsen skal både rette sig mod konkrete og akutte problemer, men også den 
forebyggende indsats skal styrkes.  
 
Til trods for den voksende interesse for de etniske minoriteters økonomiske, 
sociale og politiske forhold i Danmark, har vi stor set ingen viden haft om 
grønlændere. For det første, har vi ikke vidst, hvor mange grønlændere der 
overhovedet bor i Danmark, for det andet er der ikke megen viden om deres 
sociale og økonomiske forhold, og for det tredje har vi ikke vidst, om grønlæn-
derne bliver inddraget i de beslutninger, der vedrører deres liv i Danmark. For-
klaringen er bl.a. at grønlænderne er danske statsborgere og derfor ikke er gen-
stand for særskilt registrering.   
 
Lise Togeby udkom i år med bogen ’Grønlændere i Danmark. En overset mi-
noritet’.5  I bogen fremgår det at der den 1. januar 2000 boede 12.040 personer i 
Danmark, der var født i Grønland. Heraf var 8.188 18 år og ældre. Hvor mange 
der er født af to danske forældre vides ikke. Men et forsigtigt skøn er ifølge 
professor i politisk sociologi ved Århus universitet Lise Togeby, at der nu i 
Danmark  bor 5-6.000 personer, der er 18 år eller ældre, som er født i Grøn-
land, og hvis forældre begge er grønlændere. Det samlede antal er således 
7.000, hvis børnene regnes med.  
 
Lise Togeby mener at der kommer færre unge til Danmark i forhold til tidlige-
re. Derfor har den samlede tilflytning kun været svagt stigende i mange år. Og 
på sigt må man forvente et decideret fald. Opfattelsen af, at der flytter stadig 
flere herned, er derfor ikke rigtig. Alt i alt ser indvandringen mellem Danmark 
og Grønland ud til at mindskes, og specielt ser det ud til, at færre grønlændere 
forbliver i Danmark. Grønlænderne bor spredt i landet med en vis koncentrati-
on i de store byer. 
 
Det er ikke muligt at tale om grønlændere i Danmark som en homogen gruppe 
med ensartede forudsætninger og livsbetingelser. Den typiske grønlænder i 
Danmark findes ikke. Mange grønlændere er velintegrerede i det danske sam-
fund med ægtefælle, børn og et arbejde. Denne gruppe giver således udtryk for 
at befinde sig godt i Danmark.  
 
Kendetegnende er dog, at grønlændernes uddannelsesmæssige og beskæftige l-
sesmæssige ressourcer er svagere end den øvrige danske befolknings, og det 

                                                 
5 Bogen er en række af magtudredningens-publikationerne, som er et forsk-
ningsprojekt, der er sat i gang på foranledning af Folketinget, og som 
har til formål at analysere det danske folkestyres situation ved overgan-
gen til det 21. århundrede. Magtudredningen ledes af en uafhængig forsk-
ningsledelse. Togeby, Lise (2002). Grønlændere i Danmark. En overset 
minoritet. Århus: Aarhus Universitets Forlag.   



 Side 6 af 38 
 

gælder i særlig grad de grønlandske kvinder. Når de ankommer til Danmark, 
mangler de sproglige, uddannelsesmæssige og sociale forudsætninger, som er 
nødvendige for at kunne klare sig i det danske samfund. Lise Togeby vurderer, 
at det er en betydelig svagere gruppe end dem, der kom herned for 10-15 år 
siden. Ikke mindst er de præget af  manglende danskkundskaber.   
 
I og med at der er tale om danske statsborgere, får de ikke tilbudt den samme 
integrationshjælp som flygtninge og indvandrere. På den måde bliver det dan-
ske statsborgerskab snarere en hæmsko end en hjælp for integration i det dan-
ske samfund, og dermed for en reel indflydelse for vilkårene for grønlændernes 
egen dagligdag. Denne problemstilling vil blive yderligere uddybet i kapitel 2 
om ’behovet for indsats.’ 
 
 
Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati. 
 
Et kendetegn er, at grønlænderne kun i begrænset omfang gør brug af de polit i-
ske rettigheder, som eksisterer. Eksempelvis har grønlænderne en forholdsvis 
lav valgdeltagelse, de er sjældent medlemmer af politiske partier, de deltager 
sjældent i politiske og faglige møder, og de tager sjældent kontakt til politikere. 
Tilbageholdenhed og tavshed er således kendetegnende.6     
 
Tavsheden, afspejler en manglende tillid til egne muligheder, en manglende 
tillid til lydhørheden hos de danske myndigheder, og en manglende lyst til at 
verbalisere problemer, der måske alligevel ikke lader sig løse. Det er derfor 
sandsynligt, at man i et vist omfang  må fortolke den erklærede tilfredshed som 
et udslag af en tavshed, der dækker over en form for afmagt.           
 
 
Den svageste og mest belastede gruppe af grønlændere i Danmark     
 
Lise Togebys undersøgelser bygger på en interviewundersøgelse, der blev gen-
nemført i foråret 2001, og som omfatter 552 grønlændere med bopæl i Dan-
mark. Undersøgelsen omfatter omkring 9 % af de voksne grønlændere, der er 
født i Grønland, men lever i Danmark. Togeby påpeger selv i bogen, at under-
søgelsen, som primært er foretaget ved hjælp af telefonen med et standardiseret 
spørgeskema, ikke formår at indfange de allersvageste grupper i det danske 
samfund, f.eks. de hjemløse. 
 
Togeby mener, at der næppe er nogen tvivl om, at grønlændernes sociale pro-
blemer i Danmark bliver undervurderet i hendes undersøgelse. Undersøgelsen 
omfatter et forholdsvis stort antal personer, som får førtidspension, eller lever 
af kontanthjælp. Det fremgår i undersøgelsen, at mange mænd og kvinder er 
afhængige af overførselsindkomster. Omkring 40 % af alle de grønlændere, der 
indgår i undersøgelsen, lever helt eller delvist af førtidspension, kontanthjælp 
eller A-kasse dagpenge.     
 
Problemerne for den allersvageste gruppe af grønlændere er typisk koncentreret 
omkring arbejdsløshed, hjemløshed og misbrug. Der er en høj dødelighed i 
denne gruppe, men det ser ud til at der også til stadighed kommer nye med-
lemmer til.  
 

                                                 
6 Togeby, Lise (2002) Grønlændere i Danmark. En overset minoritet. s. 77 
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Det er svært at vide, hvor mange personer, det helt præcist drejer sig om, og 
tallene varierer en del. Således vurderer Kofoeds Skole, at det ca. drejer sig om 
mellem 7-900 grønlandske personer, som lever en tilværelse med misbrug og 
især i København også med hjemløshed. Lise Togeby vurderer, at der skøns-
mæssigt er tale om mellem 200 og 400, hvilket svarer til 5 pct. af grønlænderne 
i Danmark.  
 
 
Både det forhold, at der er så stor en del af grønlændere, der er afhængige af 
offentlige ydelser, og det forhold, at der sker en nyrekruttering til de socialt 
udsatte grupper, rejser spørgsmålet om utilstrækkeligheden af de tilbud, der 
møder grønlændere i Danmark. 
 
Denne hvidbog vil forsøge at sætte fokus på gruppen af de allersvageste grøn-
lændere, som opholder sig i Danmark, den gruppe som Lise Togeby ikke har 
inddraget i sin udredning.  
 
Hvidbogen vil således forsøge at indkredse og synliggøre nogle af de proble-
mer og særlige behov, som gruppen har. Dernæst ses på hvilke løsningsforslag 
og tiltag, som vil være hensigtsmæssige for at forbedre vilkårene for gruppen. 
 
Men i første omgang vil vi se nærmere på de tiltag og projekter, som er iværk-
sat med henblik på at imødekomme de behov, som de allersvageste grønlænde-
re i Danmark måtte have. 
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Kapitel. 2  
  
Målgruppeafgrænsning 
 
Socialministeriet har i forbindelse med udarbejdelsen af hvidbogen bl.a. ønsket 
at kigge nærmere på nogle af de projekter som er etableret i Danmark med 
henblik på hjælpe de socialt udsatte grønlændere.    
 
Derfor har Socialministeriet bedt Konsulentfirmaene Oxford Research og Kon-
sulentkompagniet om i samarbejde at foretage en evaluering af Kofoeds skoles 
grønlænderarbejde. I forbindelse med evalueringen har konsulenterne foretaget 
en målgruppeopdeling af socialt udsatte grønlændere i Danmark. 
 
Det fremgår, bl.a., at gruppen af socialt belastede grønlændere ikke kan define-
res så snævert som det ofte bliver gjort.   
Det viser sig bl.a., at grønlændere med sociale problemer i Danmark er en be-
tegnelse, som dækker over en meget varieret målgruppe, hvor de sociale pro-
blemer og den enkeltes mulighed for at klare sig i det danske samfunds hverdag 
er meget forskellig. 
 
I evalueringsrapporten inddeles gruppen af socialt belastede grønlændere i 3 
hovedgrupper ud fra sociale problemer, livsstil og forestillinger om fremtiden: 

• Hjemløse 
• Socialt isole rede 
• Delvist socialt integrerede 

 
Fælles for alle delgrupper er, at det er en blanding af kvinder og mænd, og al-
dersfordelingen ligger hovedsaglig mellem 35 og 55 år. De tre grupper beskri-
ves enkeltvis i det følgende. 
 
De hjemløse 
 
Den første gruppe betegnes som de hjemløse. Denne gruppe er den del af den 
samlede målgruppe, som er kendetegnet af de største sociale problemer. 
 
Med hjemløs menes både faktisk og funktionelt hjemløse7. Gruppen af hjemlø-
se grønlændere har de ringeste sociale vilkår. De lever fra dag til dag, og for-
holder sig derfor ikke til dagen i morgen. Dagen bruges stort set til at få opfyldt 
de mest basale behov som et sted at sove og bedøvelsesmiddel i form af blan-
dingsmisbrug af alkohol og hash. Hårdere stoffer synes også at være på vej ind 
i gruppen, især i København.   
 
Mange er boligløse, men enkelte har bolig, som så ofte bliver samlingssted for 
grønlændere uden bolig. De lever ofte på gaden eller i parker sammen med 
ligesindede. Nogle af de hjemløse kan ikke holde tilværelsen i en bolig ud, og 
bor under meget interimistiske omstændigheder. 
 

                                                 
7 Hjemløse grønlændere med sociale problemer i Danmark, betragtes oftest 
under ét. Men der kan faktisk være tale om forskellige ’grader’ af hjem-
løshed i målgruppen. Dvs. der er grønlændere i gruppen som enten har en 
midlertidig bolig, f.eks. et værelse, og dem der kaldes ’sofa-sovere’ der 
bor i længere perioder hos venner og bekendte, og endelig er der nogle,  
som lever på gaden. 
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De fleste lever alene. Kvinderne sover med mænd for at få et sted at sove eller 
noget at drikke. Mange har traumatiserede forhold bag sig. Mange har brudte 
forhold bag sig. En del har mistet kontakten til deres børn. For flere er dét årsa-
gen til, at de forlod Grønland. Ud over samværet i gruppen, som først og 
fremmest er baseret på det fælles misbrug, har de et begrænset netværk - sæd-
vanligvis familien. 
 
De har ingen eller meget begrænset kontakt til det sociale system. Er der kon-
takt, er det primært i forbindelse med, at de er kontanthjælpsmodtagere. De har 
ingen oplevelse af, at de har indflydelse på egen tilværelse. De har ingen fore-
stillinger om en fremtid, så de har ingen forventninger til, at livet kan være 
anderledes. 
 
Med til målgruppebeskrivelsen hører også, at de fleste er opvokset under ringe 
sociale kår. En del personer har været udsat for omsorgssvigt i deres opvækst, 
eksempelvis seksuelt misbrug, vold, misbrugende forældre mv. Andre har trau-
mer på grund af voldsomme dødsfald i nærmeste familie. 
 
Deres sundhedstilstand er dårlig. De får ringe ernæring og mest i flydende 
form. De har mange fysiske problemer og flere er periodisk plaget af tuberku-
lose.    
 
Sprogligt omfatter gruppen både alene grønlandsk og alene danske talende og 
dobbeltsprogede. 
 
 
De socialt isolerede  
 
En anden gruppe i den samlede målgruppe er de socialt isolerede. Denne grup-
pe klarer sig lidt bedre end hjemløsegruppen. De har et sted at bo mere eller 
mindre permanent. De har mere styr på forbruget af alkohol og hash end hjem-
løsegruppen. Deres forbrug er moderat stort. 
 
Flere har boet i Danmark en del år.  Sprogligt omfatter gruppen hovedsagelig 
alene grønlandsk talende. De lever stort set isolerede fra samfundet. Få er fra 
blandede ægteskaber og opvokset i Danmark i et hjem, som ikke anerkender 
deres grønlandske egenart. 
 
Også i denne målgruppe findes personer, som har oplevet omsorgssvigt af for-
skellig karakter. 
 
De fleste lever alene og føler sig alene, eller bor i små enklaver. Flere har været 
dansk gift og har børn, som de måske har kontakt med. De er modtagere af 
overførselsindkomster, men har ellers ingen kontakt til det sociale system. De 
er fortrinsvis ufaglærte og har ingen eller begrænset arbejdserfaring fra det 
danske arbejdsmarked. De stiller ingen krav til det omgivende samfund. Mange 
har et dårligt helbred med mange fysiske skavanker. I denne gruppe findes også 
periodevis tuberkulose. Behandlingen heraf bliver ikke altid passet eller kon-
trolleret. 
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De delvist socialt integrerede  
 
Den tredje gruppe kan betegnes som de delvist socialt integrede. 
 
Fælles for dem er, at de på trods af sociale problemer har en forestilling om, at 
det er muligt at skabe en meningsfuld tilværelse. De har et bedre fundament at 
bygge på, fordi de har nogle års erfaring med et godt liv som basis. En del af 
denne gruppe har tidligere haft et normalt liv igennem flere år med familie, 
børn og beskæftigelse. 
 
En social begivenhed som f.eks. sygdom, skilsmisse eller boligproblemer har 
udløst en social deroute. 
 
En del har et ønske om, at komme i en eller anden form for beskæftigelse. Nog-
le har mange års erfaring fra det danske arbejdsmarked, f.eks. som fiskere. 
Andre har mange års erfaring fra det grønlandske arbejdsmarked, f.eks. som 
telemontører. 
 
En del af gruppen har gennemført eller næsten gennemført en faglig uddanne l-
se, hvilket de er stolte af. De har således nogle faglige kvalifikationer som ud-
gangspunkt for en forestilling om en fremtidig beskæftigelse. 
 
Flere giver udtryk for, at de har brug for at blive fagligt opkvalificerede for at 
kunne klare sig på det danske arbejdsmarked, og de har tiltro til, at det kan lade 
sig gøre, hvis de får den fornødne træning og efteruddannelse. 
 
Hovedparten i denne gruppe har bolig som de trives i, eller forventer at få en 
bolig indenfor en overskuelig fremtid. De har kontakt til det sociale system og 
har også forventninger om, at der kan være hjælp at hente. Flere har haft posit i-
ve erfaringer med social- og sundhedssystemet, hvor de tidligere har følt sig 
hjulpet. 
 
Mange lever alene, nogle få lever i parforhold, ligesom enkelte lever alene med 
deres børn. Flere har voksne børn i Danmark eller i Grønland. De har et mode-
rat eller intet misbrug. De har oftest nogen kontakt til familien eller venner i 
Grønland eller Danmark. 
 
Flere i denne gruppe har forladt Grønland på grund af helbredsproblemer. An-
dre har efter mange år på arbejdsmarked måtte stoppe på grund af dårlig ryg, 
for stort hjerte eller andre fysiske skavanker. 
 
De fleste i denne gruppe er dobbeltsprogede, men der er enkelte, der er rent 
grønlandsksprogede, som alligevel har fundet en livsform, de trives med i 
Danmark.  
 
Behovene, hvad enten de er kulturelt betingede, basale sociale behov, sund-
hedsmæssige behov eller relateret til personlige forhold går i en vis forstand på 
tværs af de tre del-målgrupper blandt socialt udsatte grønlændere i Danmark. 
 
Det vil sige, at alle behov i en vis udstrækning kan være gældende for individer 
i alle tre målgrupper. Der er dog forskel på de tre målgrupper i forhold , hvor 
mange individer, som har behov, ligesom der er forskel på, hvilke behov det 
enkelte individ har. Eksempelvis er behovet for bolig - naturligvis - mest ud-
bredt og størst blandt de hjemløse. Omvendt vil behovet for eksempelvis per-



 Side 11 af 38 
 

sonlig udvikling og sundhedsmæssige foranstaltninger være relativt mindre i 
relation til del-målgruppen, de delvist integrerede. 
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Kapitel 3.  
 
Behovet for indsats 
 
Spørgsmålet bliver dernæst, hvilke behov målgruppen samlet set har? 
 
En del af målgruppens behov relaterer sig helt overordnet til det faktum, at 
grønlændere, som opholder sig i Danmark, er danske statsborgere med cpr-
nummer i lighed med alle andre statsborgere. Dermed besidder grønlændere de 
samme rettigheder og pligter som andre danskere. De er så at sige omfattet af 
normalsystemet. Problemet er i denne sammenhæng, at grønlændere i kraft af 
deres kulturelle og sociale baggrund har en række behov, som adskiller sig fra 
andre danskeres behov. Hvilket vi vil komme ind på i det følgende. 
  
For overskuelighedens skyld er målgruppens behov inddelt i syv forskellige 
behovskategorier.  
De første fem kategorier retter sig særligt mod de mere individuelle problem-
stillinger.    
 
De sidste to kategorier vedrører nogle mere overordnede og organisatoriske 
indsatsområder og behovstyper der kunne forbedre situationen for de socialt 
udsatte grønlændere i Danmark. 
 
Individrettede behov 

 
 

• Behov i forhold til sprogundervisning samt tolkebistand 
• Kulturelt betingede behov 
• Basale sociale behov 
• Sundhedsmæssige behov 
• Personlige udviklingsbehov 

 
 
Organisatoriske behov 

 
• Behovet for generel vidensopsamlig og erfaringsudveksling i forbin-

delse med div. projekter for socialt udsatte grønlændere  
• Behov for øget information og supervision rettet mod personale som 

arbejder med målgruppen  
 
 
 
Individrettede behov 
 
Behov i forhold til sprogundervisning   
 
Det bliver i forskellige sammenhænge fremhævet at grønlændere ingen særlige 
rettigheder har, eksempelvis i relation til sprogundervisning, som det er tilfæl-
det med indvandrergrupper med anden nationalitet end dansk. Dette er ikke helt 
korrekt.  
Med hensyn til danskundervisning forholder det sig således, at det i forhold til 
lov nr. 487 om undervisning i dansk som andet sprog for voksne udlændinge 
med flere af 1. juli 1998 er muligt også for grønlændere at modtage danskun-
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dervisning. Kommunerne er således ikke forpligtede til at tilbyde undervisnin-
gen, men kan gøre det.   
 
Med hensyn til modersmålsundervisning er kommunerne derimod forpligtet til 
at give modersmålsundervisning til grønlændere og færinger som opholder sig i 
Danmark ifølge folkeskolelovens §142 vedrørende modersmålsundervisning. 
 
Dobbelt halvtsprogede 
 
En del af de udsatte grønlændere, der hverken behersker grønlandsk eller dansk 
i et omfang, som gør det muligt for dem at klare sig i hverdagen, må kaldes 
dobbelt – halvt tosprogede. Disse personer klarer sig utroligt dårligt og har 
brug for ekstra hjælp i form af sprog/læse træning direkte vendt mod hverda-
gens funktioner i hjem og på arbejde. 
 
Men noget tyder dog på at sprogundervisningstilbudene i praksis ikke fungerer 
efter hensigten. Enten fordi målgruppen ikke er informeret om disse tilbud, 
eller fordi de personlige ressourcer hos den enkelte ikke stemmer overens med 
at deltage i undervisningen på de præmisser, som foreligger i dag.  
 
Grønlændernes Hus i København udtaler om denne problematik, at der ikke er 
gode erfaringer med blot at henvise til klasseundervisning, idet kendskabet til 
det danske sprog som regel er for godt til at passe ind i almindelige kurser for 
fremmedsprogede, mens det er for dårligt til at danne grundlag for at gå ind til 
9. eller 10. klassekursus.  
 
Det Grønlandske Hus i København  mener at man med fordel kan anvende den 
model, som allerede anvendes på Undervisningscentret for indvandrere, hvor 
man tager udgangspunkt i hverdagen og beskæftigelsesønsker.  
 
Det forslås også fra Københavns Kommunes Familie og arbejdsmarkedsfor-
valtning at der i forbindelse med gadeplansarbejde tilbydes sprogundervisning, 
Der peges på  sprogkurser på to niveauer; et for relativt velfungerende og et for 
de svageste grupper, som ikke magter at sætte sig på skolebænken. Det foreslås 
som en mulighed at  yde ud-af-huset undervisning som f.eks. afholde lse af 
sprog og integrationskurser, der hvor folk er, - på væresteder o. lign. i de omgi-
velser de er fortrolige med, og på deres præmisser.   
 
 
Behov i forhold til tolkebistand 
 
Danske myndigheder, det være sig politi, retsvæsen, sundhedsvæsen og socia l-
centre er tilbøjelige til at opfatte grønlænderes statsretslige stilling så bogstave-
ligt, at de bliver betragtet som danskere også i sproglig og kulturel henseende. 
Det betyder at grønlændernes behov for sproglig hjælp (tolkebistand), ofte ikke 
tilgodeses. Grønlænderne er heller ikke selv opmærksomme på deres sproglige 
behov og forlanger ikke tolkebistand, selv i tilfælde, hvor det er absolut påkræ-
vet. Danske myndigheder går ofte ud fra, at grønlænderne har kulturel referen-
ce parallelt med danskere, hvilket oftest ikke er tilfældet. F.eks. forudsætter de 
danske myndigheder, at den grønlandske klient har almindeligt dansk sam-
fundskundskab og gør sig sjældent klart, at grønlændere i mange tilfælde ikke 
kender det danske samfunds komplicerede konstruktion, den geografiske place-
ring af byer og institutioner, arbejdsdelingen mellem offentlige myndigheder, 
osv. 
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Ofte opfatter den danske myndighedsperson grønlændernes tilbageholdenhed i 
diskussioner som accept og forståelse af det sagte, hvor der her blot er tale om 
en grønlandsk høflighedsnorm overfor en overvældende dansk talestrøm. Efter-
følgende kan den grønlandske klient have en adfærd, der er stik imod, hvad den 
danske myndighedsperson opfattede, som aftalt. 
 
Den grønlandske klient kan have haft en opvækst i Grønland, der har været så 
traumatiserende, at det kan være svært for en dansk sagsbehandler at forholde 
sig hertil. 
 
Det påpeges derfor bl.a. fra Ålborg kommune, at der er behov for tolkebistand i 
forbindelse med kontakt til socialforvaltningen sygehus o. lign. i lighed med 
flygtninge-/indvandrede og det anbefales, at der tilsvarende denne gruppe gives 
en generel mulighed for tolkebistand til grønlændere. 
 
 
Kulturelt betingede behov 
 
Når det drejer sig om at identificere årsager og pege på indsatsområder, henvi-
ses der ofte til betydningen af den kulturelle faktor. At grønlændere retsligt  
betragtes som danskere har muligvis gjort, at man i det sociale arbejde og i de 
tilbud, der gives til grønlænderne, har overset betydningen af kulturelle forskel-
le og sproglige vanskeligheder, som ellers kommer i fokus, når det drejer sig 
om personer af fremmed herkomst. 
 
Der peges ofte på forskelle i norm- og værdisæt, på den særlige grønlandske 
’tavshed’, som også er fremhævet af Lise Togeby og på de identitetsproblemer, 
der er forbundet med at have en flerkulturel baggrund. 
 
I den forbindelse kan det diskuteres, hvorvidt man ved nok om, hvad der kon-
stituerer en særlig ’grønlandsk identitet’, og hvad den betyder for den sociale 
deroute. Herunder om den kulturelle faktor kun er den del af problemet, eller 
om den også kan være en del af løsningen.  
 
Mange af de etniske minoriteter, der i dag kommer til Danmark, er omfattet af 
programmer, der sikrer at de introduceres til de offentlige systemer og det dan-
ske samfund. Da grønlændere er danske statsborgere kan de frit rejse til Dan-
mark, men det betyder på den anden side også, at der ikke er etableret et mod-
tagelsessystem, der sikrer, at de finder sig til rette i landet og får den nødvendi-
ge information og bistand i forhold til de offentlige systemer og samfundet som 
helhed.  
 
Samtidig er der vigtigt at understrege, at de sociale og strukturelle faktorer i 
Grønland også spiller en afgørende rolle for at forstå problemet og for at finde 
relevante handlemuligheder. Misbrug og vold er også en del af en grønlandsk 
hverdag i Grønland og kan vel bl.a. ses som en reaktion på kolonialiseringens 
og globaliseringens virkninger på et såkaldt oprindeligt folkeslag. 
 
Grønlændernes særlige position i det danske samfund og de udstødende meka-
nismer, der rammer dem uforholdsmæssigt hårdere end den øvrige danske be-
folkning, må identificeres, og den socia le indsats for de dårligst stillede grøn-
lændere må kortlægges og vurderes, så en bedre forebyggelse og en mere in-
formeret og kvalificeret indsats for gruppen kan bygge på reel viden. 
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Det er således vigtigt med en kvalificeret belysning af disse forhold og en ope-
rationalisering af den ny viden, der kan smitte af på det sociale arbejde. 
 
I bestræbelserne for at skaffe mere viden og indsigt er det yderligere vigtigt at 
gøre en særlig indsats for at sikre, at de udsatte grønlændere selv er med til at 
definere deres problemer og med til at udarbejde løsningsforslag, så man kan 
leve op til de overordnede mål om at ”sikre disse grupper en meningsfuld til-
værelse, der afspejler og respekterer deres egne behov og ønsker.” 
 
Der er således behov for indsats, som kan begrænse konsekvenserne af den 
kulturelle barriere mellem grønlændere og danskere. 
 
 
Basale sociale behov 
 
Bolig 
 
Som det også blev beskrevet i målgruppeafgrænsningen er hjem-
løshedsproblematikken i forhold til socialt belastede grønlændere meget stor.  
 
Boligsituationen er presset i stort set alle store byer. Da mange grønlændere er 
enlige, er det vanskeligt at få anvist én af de boliger, som kommunen har an-
visningsret til, da disse ofte er forbeholdt familier. Det betyder, at boligerne – 
oftest værelser – skal findes på det private boligmarked eller i de almennyttige 
boligområder, som har udlejningsvanskeligheder. Det vil således tit være dårli-
ge boliger i socialt belastede boligområder, som tilbydes grønlændere med 
sociale problemer. 
 
Det medfører nogle steder, at der dannes mindre enklaver med grønlandske 
beboere, som kan blive til gene for andre beboere, hvis de samles og drikker i 
det offentlige rum. Det kan igen medføre, at de grønlandske beboere udsættes 
for overgreb fra især arabiske beboere, fortæller en medarbejder i et større bela-
stet boligområde.8 
 
Andre kan ikke holde ud at bo alene i de typer boliger/værelser, som er til rå-
dighed. De bor derfor på gaden eller i telt, som det f.eks. er tilfældet for nogle 
hjemløse i Ålborg. For de, der har bolig, kan det være belastende at skulle sige 
nej til en landsmand, der mangler et sted at sove. Det gør man nødigt. På den 
anden side kan det være belastende jævnligt at have overnattende gæster.   
 
Brobyggerselskabet – ’de udstødte’ i Ålborg og Grønlændernes Huse mener 
således, at der bør gøres en indsats, for at de boliger, der tilbydes de socialt 
udsatte grønlændere, er mere værdige.  
Der anbefales flere modeller på, hvordan man kunne sikre de marginaliserede 
grønlænderes boligforhold: 
 
Det foreslås at der oprettes Bofællesskaber, hvor man i højere grad medtænker 
de marginaliserede grønlændere i målgruppen. Bofællesskaberne skal både 
være til mænd og kvinder, idet en stor del af de socialt udsatte grønlændere  fra 
at have været hjemløse eller boet på herberg elle r anden institution ikke er 
parate til at flytte direkte i egen bolig. Det foreslås, at amter og kommuner i de 
større byområder giver mulighed for oprettelse af bofællesskaber. Det ville dog 
                                                 
8 ’Evaluering af Kofoeds Skoles grønlænderarbejde’ Oxford Research & KOn-
sulentkompagniet 2002. s. 30 
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være mest hensigtsmæssigt, at der blev tilknyttet en social vicevært til disse 
bofællesskaber.9  
 
 
Yderligere kan man støtte den enkelte grønlænder i egen bolig evt. via en 
bostøttemedarbejder (serviceloven §73 tilbud om social støtte i dagligdagen). 
 
Formålet med støtte efter §73 er at bidrage til at skabe en tilværelse for den 
enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan beva-
re eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner, herunder opnå 
større selvstændighed og støttes i at udvikle personlige færdigheder. 
Målgruppen for indsatsen er personer, der har behov for hjælp på grund af be-
tydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-
mer, herunder bl.a. personer med misbrug eller hjemløse personer. 
Der er tale om et bredt udbud af socialpædagogiske og andre støtteforanstalt-
ninger, som fx vejledning, rådgivning, hjælp til selvhjælp til at udføre daglig-
dagens gøremål m.v., herunder også til personer, som i vidt omfang selv er i 
stand til at træffe valg. Det er den enkelte kommune som har pligt til at tilbyde 
dette tilbud.     
 
Som en særlig støtteforanstaltning kan man etablere efterværn for grønlændere, 
der kommer hjem til egen bolig efter endt misbrugsbehandling. 
   
 
Forsørgelse: 
 
Gennemgående er flertallet fra målgruppen på kontanthjælp, hvis de i det hele 
taget får hjælp fra det sociale system. Evalueringsrapporten af Kofoeds Skoles 
grønlænderarbejde viser, at inden grønlændere kommer i kontakt med projek-
terne, lever de ofte uden et forsørgelsesgrundlag, uanset om de ville være beret-
tiget hertil. Det gælder fortrinsvis for hjemløsegruppen. 
 
Nogle har klaret sig i længere tid uden økonomisk støtte. Der er nogle af grøn-
lænderne, som slet ikke ved, hvor de skal henvende sig. Systemerne i de større 
byer er så store og uigennemskuelige, at det er vanskeligt at orientere sig for 
målgruppen. Desuden hænger den manglende forsørgelse ofte sammen med 
grønlændernes forhold til offentlige hjælpesystemer.  
 
Nogle, som får kontanthjælp, har problemer med at få økonomien til at hænge 
sammen, bl.a. fordi pengene bruges til at finansiere deres misbrug.  
 
Der er således et behov for, at herboende grønlændere med sociale problemer 
får hjælp til at opnå udbytte af deres rettigheder, så der kan tilrettelægges en 
indsats og skabes et forsørgelsesgrundlag, i forhold til den sociale lovgivning, 
og der dermed skabes en kontakt. 
 
 
 
 

                                                 
9 Det skal i den forbindelse nævnes at Københavns kommune netop har taget 
initiativ til et omfattende byggeprojekt for socialt udsatte grupper, 
hvor også socialt udsatte grønlændere er medtænkt.( Se også bilag 1) 
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Projektmedarbejdere fra Kofoeds Skoles grønlænderarbejde peger derfor på et 
behov for at hjælpe brugerne med at styre økonomien.  
 
I den forbindelse bør det overvejes, at amter og kommuner hvor der er flest 
grønlandske brugere får mere og kvalificeret konsulentbistand fra en person 
med dybere kendskab til grønlandske forhold, end den der er tilstede i dag. Da 
det langt fra er alle kommuner, som har problemstillinger med socialt belastede 
grønlændere, er det heller ikke nødvendigt for alle kommuner med konsulent-
bistand, men en sådan foranstaltning kunne evt. forankres i et af de fire grøn-
lænderhuse. 
 
Det grønlandske hus i København anbefaler desuden at udbyde deciderede 
kursustilbud til forvaltningens personale, for at rette opmærksomheden på den-
ne gruppe, så de ikke ’forsvinder’, men at deres særlige behov bliver anerkendt.        
 
Samvær: 
 
For de fleste grønlændere gælder, at samværet med familie og venner har en 
meget stor betydning. For de grønlændere, som er vokset op i Grønland har 
man ofte boet flere i samme bolig eller man har boet i småmiljøer, hvor familie 
og venner havde daglig kontakt. 
 
Det kan derfor være en stor omvæltning at komme til Danmark, hvor samværs-
strukturen er anderledes, og hvor besøg med familie og venner ofte aftales i 
lang tid i forvejen. 
 
Derfor har de grønlændere, som har været danske gift her i landet, ofte været 
isolerede i de små familier. Og tilværelsen præges af, at de lever alene og ofte 
er socialt isolerede. 
 
I de større byer som København, Århus og Ålborg findes synlige grønlandske 
miljøer, som består af socialt belastede grupper, hvor den enkelte kan søge hen 
til, hvis og når der er behov for samvær med landsmænd. Rundt omkring i by-
rummene opholder grupper af grønlændere sig, som samles omkring indtagelse 
af alkohol. 
 
Et andet synligt miljø er Grønlænderhusene, hvor man fortrinsvis samles om 
kulturelle aktiviteter. Dog viser evalueringsrapporten fra Kofoeds Skoles grøn-
lænderarbejde at Grønlænderhusenes tilbud stort set ikke benyttes af målgrup-
pen, bortset fra de større fester. De føler sig udenfor, og ikke gode nok til at 
indgå i samspil med de grønlændere, som anvender huset, og som fortrinsvis er 
studerende og andre grønlændere, som klarer sig godt i tilværelsen.  
 
Kontakten til familien i Grønland kniber det ofte med. Det er skamfuldt at ud-
stille den sociale nød, og derfor afholder mange sig fra at have kontakt. 
 
Der er således behov for steder, hvor herboende grønlændere med sociale pro-
blemer kan mødes uden alkohol, så kontakten med andre grønlændere kan op-
retholdes. 
Det foreslå derfor at etablere flere væresteder, hvor grønlænderne kan mødes. 
Herunder et  værested med mulighed for overnatning, som i særlig grad kan 
rettes til de grønlandske kvinder.   
 
Kbh. kommunes Familie og arbejdsmarkedsforvaltning mener dog i denne 
forbindelse ikke, det er formåltjenestlig at ansætte såkaldte grønlænder eksper-
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ter som støtte/kontakt personer, hvis målet er social integration. Tværtimod 
mener de at det kan være en fordel, hvis det er en person af anden herkomst – 
det være sig dansk eller anden etnisk baggrund. 
  
 
 
Sundhedsmæssige behov: 
 
Der er generelt behov for at få forbedret den almene helbredstilstand. Generelt 
har mange – især i hjemløsegruppen – et svækket helbred i form af forskellige 
fysiske skavanker, som gør hverdagen plagsom, og som begrænser deres udfol-
delsesmuligheder. Det rækker fra tilbagevendende småsygdomme som forkø-
lelse, hoste til fysiske skader som dårlig ryg. Flere af de grønlandske mænd, 
som deltager i Kofoeds Skoles projekter har også hjerteproblemer. Blandt  
kvinderne har flere underlivssygdomme. Periodevis florerer tuberkulose i de 
socialt belastede grønlandske miljøer. Mange har dårlige tænder. 
 
Der er derfor behov for at få forbedret den almene helbredstilstand hos grøn-
lændere med sociale problemer. 
 
Misbrugsbehandling 
 
En overvejende del har også et stort forbrug af alkohol. Hertil kommer, at  en 
del har et blandingsforbrug af alkohol og hash. En mindre gruppe er også bru-
gere af hårdere stoffer. En del har været i afvænning flere gange. Og det er 
måske lykkedes at stoppe i en kortere periode men uden en vedvarende effekt.  
Muligvis kan det skyldes, at behandlingsformen ikke har været den optimale, 
samt at det ikke har været muligt at sætte noget i stedet for alkohol. 
 
 
Der bliver fra flere sider peget på behovet for et særligt misbrugs-
behandlingsted evt. kun for grønlændere og med døgnbehandling, idet det ville 
være muligt dér, særligt at tage højde for deres særlige kulturbaggrund. 
 
Grønlændernes Hus i København peger dog på, at der snarere foreligger et 
behov for, at kunne målrette behandlingstilbud, idet der er erfaring for, at per-
sonerne kun dårligt kan profitere af de eksisterende tilbud. Det Grønlandske 
Hus har erfaring med at 2-3 personer sammen vil være gavnligt i et behand-
lingsforløb, der ikke er specielt tilrettelagt for grønlændere. 
 
Centerlederforeningen10 påpeger i denne forbindelse, at det ville være aktuelt 
og relevant at arbejde mere med harm-reduction-modellen, som det kendes fra 
narkoområdet, men hvor det i stedet iværksættes overfor stærkt alkoholiserede 
personer.   
 
Overordnet må man konkludere, at der er behov for at  opkvalificere alkohol-
behandlingen og øge tilbudet om forskellige typer af misbrugsbehandling. Des-
uden er der stort behov for en opfølgning på behandlingen. 
 
 

                                                 
10 Centerlederforeningen af en sammenslutning af misbrugscenterledere over 
hele landet, både kommunalt og amtskommunalt. 
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Inddragelse af personale med grønlænderkendskab 
 
Det bliver foreslået bl.a. af Århus kommune, at der tilknyttes en mentor fra 
alkoholfrie miljøer, primært grønlandske mentorer. Den enkelte misbrugende 
grønlænder ville hermed få en rollemodel, som man kunne håbe på, ville kunne 
oprette et tillidsforhold til, og som medvirker til, at den misbrugende grønlæn-
der lettere ville kunne få gavn af de tilbud, der kan gives, og selv efterspørge de 
tilbud, som personen finder hensigtsmæssigt. I den forbindelse forslås det, at 
De grønlandske huse  står for denne mentorordning. Det vil sige at de har an-
svaret for et decideret mentorkorps til gruppen af herboende misbrugende grøn-
lændere. Det kunne tænkes, at de på denne måde kunne opleve et anerkendt 
tilhørsforhold til de Grønlandske huse, og kunne evt. afhjæ lpe den rodløshed, 
der kan være medvirkede årsag til misbruget. På den baggrund formodes det at 
de almindelige (danske) tilbud efter Servicelov, Aktivlov og Sygehuslov kunne 
gives med større udbytte for den enkelte grønlænder. 
Spørgsmålet er imidlertid om de socialt belastede grønlændere ved dette forslag  
vil opleve et øget tilhørsforhold til de Grønlandske Huse, og hvorvidt det er et 
realistisk mål at få andre velfungerende grønlandske borgere til at varetage 
dette arbejde.   
 
 
Behov for personlig udvikling: 
 
Mange af de socialt belastede grønlændere, som opholder sig i Danmark har 
traumatiske opvækstvilkår eller parforhold bag sig. Nogle har forladt Grønland 
på grund af en smertefuld skilsmisse, og har i den forbindelse evt. har måtte 
overlade deres børn til familien eller eksmanden. Andre er flyttet til Danmark 
for at etablere kontakt til deres børn, hvilket resulterede i smertefulde oplevel-
ser, fordi de blev afvist.   
Er der ikke mulighed for at få snakket om de personlige problemer, bliver lø s-
ningen ofte at bedøve sig med alkohol eller stoffer. 
 
Flere af de brugere, som deltog i evalueringen af Kofoeds Skole, pegede på, at 
det er vigtigt, at det er legalt at snakke med medarbejderne, når de smertefulde 
problemer presser sig på. 
  
Da det som nævnt ofte er voldsomme og smertelige hændelser, mange fra mål-
gruppen bærer rundt på, er det vigtigt, at det er fagfolk, der bliver involveret i 
de forskellige problemstillinger, som mange fra målgruppen bærer med sig.  
 
Bl.a. påpeger De grønlandske huse at opkvalificere og afsætte midler til psyko-
logbehandling, samt i behandlingsøjemed at sætte fokus på de følgevirkninger 
der opstår efter seksuelle overgreb i barndommen.   
 
 
Behov for tidlig indsats også i forhold til arbejdsmarked: 
 
Det er kommunernes erfaring, at grønlændere, der modtager kontanthjælp i 
længere tid, og som ikke selv har en uddannelse eller erhvervsplan ved flytnin-
gen til Danmark, oftest har brug for en særlig og tidlig indsats, idet der ellers er  
risiko for at de forbliver udelukket fra arbejdsmarkedet, hvilket også får en 
negativ indflydelse på den sociale integration i Danmark. 
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Det foreslås fra Ålborg kommune, at der i lighed med flygtninge-/indvandrere  
gives særlige tilbud, hvor behovet for kulturel og normativ integration indgår i 
de erhvervsforberedende aktiviteter. Ålborg kommune foreslår ligeledes; 
 

• at der gives en koordineret indsats, hvor f.eks. sprogundervisning og 
misbrugsbehandling indgår som en integreret del af de erhvervsrettede 
aktiviteter,   

• at der skabes opmærksomhed på at grønlændere kan have særlige res-
sourcer, som kan bruges indenfor dele af arbejdsmarkedet, 

 
• at der som en del af udviklingen af det rummelige arbejdsmarked og 

virksomhedernes sociale engagement laves aftaler med virksomheder 
om integration af grønlændere med henblik på at tilbyde en arbejdstræ-
ning udfra grønlændernes særlige behov, og 

 
• at der som led i integrationsforløbet på en virksomhed er mulighed for 

at etablere en mentorordning, der skal understøtte den personlige og 
faglige oplæring. 

 
 
Sammenfatning af de individuelle behov: 
 
Behovene, hvad enten de er kulturelt betingede, basale sociale behov, sund-
hedsmæssige behov eller relaterede til personlig udvikling, går i en vis forstand 
på tværs af de tre del-målgrupper blandt socialt udsatte grønlændere i Dan-
mark. 
 
Det vil sige, at alle behov i en vis udstrækning kan være gældende for personer 
i alle tre målgrupper. Der er dog forskel på de tre målgrupper i forhold til, hvor 
mange personer, der har et behov, ligesom der er forskel på, hvor stort behovet 
er for den enkelte. I sagens natur er behovet for bolig mest udbredt og størst 
blandt de hjemløse, mens behovet for personlig udvikling og sundhedsmæssige 
foranstaltninger vil være relativt mindre i relation til del-målgruppen, de delvist 
integrerede. 
 
 
Organisatoriske behov 
 
Behov for generel vidensopsamling og erfaringsudveksling i forbin-
delse med div. projekter for socialt udsatte grønlændere  
 
Målsætning for Kofoeds Skoles grønlænderarbejde er en ”medvirken til synlig-
gørelse og forståelse af problemstillinger knyttet til denne målgruppe i både 
Danmark og Grønland” 11. 
Denne målsætning har været blandt de vigtigste mål for skolen. Kofoeds Skole 
har også formået at medvirke til, at målsætningen er blevet realiseret. Det frem-
hæves af flere samarbejdspartnere, at Kofoeds Skoles tilstedeværelse i projek-
ter, styregrupper m.v. har været vigtig i forhold til at skabe en forståelse for 
vigtigheden af, at indsatsen overfor må lgruppen skal være helhedsorienteret og 
langsigtet. Projekterne er således i høj grad med til at sætte grønlændere med 
sociale problemer på dagsordenen.    

                                                 
11 Kofoeds Skoles Grønlændersektion (2002): Udvikling- og resultatmål 2002  
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Dog har projekterne i Kofoeds Skoles grønlænderarbejde enkeltvis betragtet 
svært ved at rumme alle dele af målgruppen. Især har de mere aktivitetspræge-
de projekter svært ved at rumme de svageste i målgruppen, defineret som de 
hjemløse.  
Derudover efterspørger mange andre brugere en større målrettethed i nogle af 
projekterne, samt et mere tydeligt arbejdsmarkedssigte. 
 
Desuden har projekterne et problem mht. til udslusningsmuligheder. Eksem-
pelvis opleves ofte, at brugerne vender tilbage til projekterne.  
Evalueringen peger derfor på et behov for mere målrettede og langsigtede ud-
slusningsforløb, som passer til målgruppens behov. 
 
Dette kan ikke forventes at kunne rummes inden for de givne økonomiske 
rammer af projekterne alene. Alternativt kan derfor peges på behovet  for at 
indgå mere formaliserede og systematiske tilrettelagte samarbejder, eksempel-
vis med kommuner om udslusningsforløb, som er særligt tilrettelagt for mål-
gruppen. 
    
Desuden peges på at et fravær af systematisk erfaringsudveksling og evaluering 
i forhold til de mere specifikke socialfaglige metoder og resultater der anven-
des i grønlænderarbejdet på Kofoed Skole. Eksempelvis er der stor forskel på 
den socialfaglig afklaring af brugerne og udslusning til andre aktiviteter.  
 
Resultater og erfaringer spredes således kun i mindre grad til aktører udenfor 
projekternes samarbejdskreds, og oftest sker dette i form af konsulentbistand på 
foranledning af eksterne parter. 
 
Det anbefales derfor at foretage løbende og systematiske tværgående vurderin-
ger af de forskellige grønlænder-projekters resultater. På den måde kan en sy-
stematisk vurdering af de socialfaglige metoder på tværs af projekterne foreta-
ges.  
Anbefalingerne baserer sig alene på evalueringen af Kofoeds Skoles grønlæn-
derarbejde, og siger derfor ikke noget om hvorledes Grønlænderhusenes arbej-
de er struktureret i forhold til socialt belastede grønlændere. Men det må gene-
relt anbefales at arbejdet i forhold til socialt belastede grønlændere gøres mere 
målrettet og udfra en større systematik i erfaringsopsamlingen, så løbende re-
sultatmålinger og evalueringer kan foretages.  
 
 
 
Behov for øget information og supervision rettet mod persona le som 
arbejder med målgruppen.  
 
I høringssvarene er det en generel opfattelse hos de forskellige adspurgte inte-
ressenter, at der i større grad bør arbejdes med at opkvalificere vidensniveauet  
(bearbejde holdninger og fordomme) hos eksempelvis sagsbehandlere i kom-
muner og blandt det sundhedsfaglige personale, idet disse ofte er de første, der 
møder grønlænderne, når ’skaden er ved at ske’ eller ’når skaden er sket’. 
Grønlænderne bliver ofte mødt med en negativ og stigmatiserende forventning 
fra sagsbehandlernes side (der måske bliver til ’selvopfyldende profetier) hos 
kommunale sagsbehandlere og i andre offentlige instanser. 
 
Københavns kommunes Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltning mener, at ind-
satsen overfor såvel grønlændere som andre minoritetsgrupper, bør sigte på at 
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gøre folk til medlemmer af det samfund, de har valgt at være i. Den sociale 
indsats skal derfor ikke ydes, så den fastholder folk i en specifik kulturbag-
grund – det være sig grønlandsk, tyrkisk eller iransk, men bevidst sigter frem-
ad. Der peges på en fremadrettet målsætning og holdning, som giver det sociale 
system mulighed for at støtte brugerne til, på længere sigt, at kunne klare sig 
selvstændigt, sprogligt og adfærdsmæssigt i et moderne samfund. Det vil sige, 
at der peges på en kompetenceudvikling af de marginaliserede grønlændere 
med henblik på at gøre dem til medansvarlige borgere i det danske samfund. 
 
 
Overordnet må det anbefales, at der etableres helhedsløsninger på tværs af for-
skellige systemer. Løsninger som sikrer er koordination mellem lokalcentrene, 
behandlingssystemer, social indsats, boligmarkedet og  arbejdsmarkedet.  Det 
er i den forbindelse vigtigt at skabe opmærksomhed på, at grønlændere kan 
have særlige ressourcer, der kan bruges indenfor dele af arbejdsmarkedet.  
 
Det kunne også være en mulighed at udbyde særlige kursus eller undervis-
ningstilbud for personalet i de forskellige forvaltninger. På den måde kunne 
man få rettet opmærksomheden på målgruppen, så de ikke ’forsvinder’, og så 
deres særlige behov bliver erkendt, selvom de er danske statsborgere. 
 
De Grønlandske Huse peger desuden på at udbrede kendskabet til Husenes 
konsulentfunktion til alle offentlige institutioner, bl.a. gennem oprettelse af link 
på Internettet, evt. gennem Socialministeriet 
 
Desuden må det anbefales, at informationsniveauet generelt højnes i de grøn-
landske kommuner med henblik på at informere borgerne om de sociale for-
hold i Danmark før de kommer til Danmark. Alt for mange grønlændere er ikke 
klar over de specifikke forhold, især hvad angår mangel på boliger især i stor-
byerne samt arbejdsløshedssituationen på nogle områder.  
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Bilag 1. 
 
Gennemgang af projekter som er iværksat i forhold 
til socialt udsatte grønlændere i Danmark. 
 
 
Beskrivelse af Kofoeds Skoles grønlænderarbejde 
 
Kofoeds Skoles grønlænderarbejde er finansieret af midler fra satspuljen og 
finanslovsbevillingen. 
 
Aktuelt modtager Kofoeds Skole årligt 4,2 mio. fra satspuljen til aktiviteterne 
for grønlændere med sociale problemer. Satspuljebevillingen er permanent, 
dvs. at der er indgået aftale om, at Kofoeds Skole fast vil modtage denne bevil-
ling, med mindre satspuljepartierne beslutter at stoppe bevillingen. 
Det samlede grønlænderarbejde, som Kofoeds skole udfører, ledes af Kofoeds 
Skoles grønlændersektion, som blev oprettet i 1980. Grønlændersektionen er 
fysisk placeret i forbindelse med Projekt Qassi i lokaler på Kofoeds Skole i 
København. 
 
At bevillingen til grønlænderarbejdet ligger hos Kofoeds skole, skal ses i sam-
menhæng med, at Kofoeds Skole via skolens normale aktiviteter i København 
gennem en årrække havde kontakt til socialt udsatte grønlændere i København. 
Herigennem har Kofoeds Skole oprindelig opnået for det første et kendskab til 
målgruppens eksistens og for det andet en stor viden om de særlige proble m-
stillinger, som relaterer sig til målgruppen. 
 
I forbindelse med en øget bevilling fra år 2000 blev Kofoeds Skoles grønlæn-
derarbejde udvidet til også at omfatte projekter uden for København. Initiati-
verne til at oprette projekterne er taget i samarbejde med De Grønlandske 
Huse. 
 
Naapiffik, Arkonagade, København 
 
Projekttype: Møde-og værested samt opsøgende arbejde. 
 
Beskrivelse: Naapiffik er et værested i lejede kælderlokaler i Arkonagade på 
Vesterbro i København. 
 
Aktiviteter: Der foregår kun egentlige aktiv iteter i begrænset omfang. Eksem-
pelvis står der en symaskine til rådighed. Stedet tilbyder hovedsagelig mulig-
heden for at få varmen, socialt samvær, et bad, noget at spise og en kortere 
periode med beskyttelse og ro og hvile. Der er mulighed for at bruge telefonen, 
så der kan holdes kontakt til familien mv.  
 
Desuden tages brugerne på sommerhusture mhp. afrusning, afklarende samta-
ler, afbræk i tilværelsen osv. Lokalerne er åbne i dagtimerne.   
 
Indsats: Hovedsagelig opsøgende, dernæst rådgivning og samtaler af støttende 
karakter. Afklaring og hjælp til kontakt til social- og sundhedsmyndigheder, 
herunder hjælp til boligsøgning. Der tilbydes danskundervisning, og henvises  
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til afvænning i Frederiksberg Centeret. Desuden henvises til Projekt Qassi (sy- 
og kajakværksted på Kofoeds Skole). 
 
Målgruppe: Oprindelig var det for grønlandske kvinder. Der kommer dog også 
mænd og kvindernes børn, som stedet tager sig af, da ’de ikke har andre steder 
at gå hen’. Brugerne består primært af den del af målgruppen, som kan beskri-
ves som ’ de hjemløse’ og ’de socialt isolerede’, jf. målgruppebeskrivelsen i 
kap. 2. Naapiffik har hovedsagelig brugere, som opholder sig på eller omkring 
Vesterbro. 
 
Set up: ” medarbejdere, hvor én er finansieret af Kofoeds Skole, og én er finan-
sieret af det Grønlandske Hus i København. Kofoeds Skole finansierer desuden 
de lejede lokaler. Organisatorisk er der tale om et selvstændigt projekt, men der 
er dog relativt tæt til Kofoeds Skoles Grønlændersektion. Således hjælper med-
arbejderne fra Qassi til ved travlhed, og medarbejderen finansieret af Kofoeds 
Skole deltager i ugentlige møder med ledelsen og projektmedarbejdere fra Qas-
si. Der foreligger intet overordnet samarbejde med Københavns kommune. 
 
 
Formål: udover det ovenfor nævnte indhold i indsatsen findes ingen nedskrev-
ne formålsbeskrivelse. Der findes ingen nedskrevne succeskriterier, samt ingen 
selvstændig formulering af metoder i projektet. 
 
 
Resultater: 29 brugere kommer jævnligt i lokalerne i Arkonagade. Kofoeds 
skole oplyser at der er kontakt til 61 brugere gennem den opsøgende indsats på 
gaden. 
 
 
 
Qassi, Kofoeds Skole, København 
 
Projekttype: Værested, aktivitets, og aktiveringstilbud. Qassi består af kajak- 
og syværksted i lokaler på Kofoeds skole. Projektet rummer 8 egentlige aktiv i-
tetspladser. 
 
Aktiviteter: Qassi har faciliteter til kajakbygning, skind og perlesyning, møbel-
reparation og forskellige andre værkstedsaktiviteter. Derudover er et vigtigt 
element, at stedet giver mulighed for socialt samvær, fællesspisning mv. Der er 
desuden en række faciliteter som bad telefon mv. I projektet tages også på ture, 
og projektet har forskellige udstyr som bruges i den forbindelse, herunder bus, 
kajakker, dykkerudstyr, fritidsudstyr mv.  
Lokalerne er af begrænset størrelse, så der er ikke plads til end omkring 20 
brugere ad gangen. Lokalerne er dog ved at blive udvidet.  
Åbningstiden i projektet er 8-16. 
 
 
Indsats: Aktiviteter og aktivering mhp. På opbygning af selvværd, identitets-
skabelse, samt forberedelse til arbejdsmarkedet. Der ydes rådgivning samt støt-
tede og afklarende samtaler samt hjælp til social- og sundhedsmyndigheder, 
herunder hjælp til boligsøgning. Her henvises til afvænning, hvis det er nød-
vendigt, som arrangeres i samarbejde med Frederiksberg Centret12. Desuden 

                                                 
12 Se yderligere afsnittet om Frederiksberg Centret. 
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laver medarbejderne opsøgende arbejde i mindre omfang. Deltagerne tilbydes 
danskundervisning på Kofoeds skole, ligesom de tilbydes deltagelse i Kofoeds 
Skoles øvrige aktiviteter. 

 
Målgruppe: Både kvinder og mænd. Qassi henvender sig hovedsagelig til den 
lidt ressourcestærke del af målgruppe, derunder personer i aktivering. Brugerne 
består primært af den del af målgruppen, som kan beskrives som ’ de socialt 
isolerede’ og ’de delvis socialt integrerede’ jf. målgruppebeskrivelsen i kapitel 
2. 
 
Set up: 2 medarbejdere og en projektleder, som alle er finansieret af Kofoeds 
skole. Kofoeds skole financierer ligeledes lokaler og faciliteter. Organisatorisk 
er der tale om et selvstændigt projekt, men der er dog relativt tæt kontakt til 
Naapiffik.  
Der er intet overordnet samarbejde med Københavns kommune. Kommunen 
henviser dog klienter til aktivitetsforløb i projektet, som de også finansierer 
økonomisk. 
 
Formål: Udover det ovenfor nævnte indhold i indsatsen findes en nedskreven 
formålsbeskrivelse. Der findes enkelte nedskrevne succeskriterier integreret i 
grønlændersektionen udviklings- og resultatmål for 2002. Her nævnes også 
metoderne. Disse ting beskrives dog kun i generelle vendinger. 
 
Resultater: Ifølge Kofoeds Skole kommer 33 brugere jævnligt i lokalerne i 
Qassi. Heraf er 16 mænd registrerede brugere af kajakværkstedet, mens 17 
kvinder er registrerede brugere af syværkstedet. 
 
 

Oqqumut, Esbjerg 
 
Projekttype: Aktivitetsprojekt, social aktivering og opsøgende arbejde. 
 
Beskrivelse: Oqqumut er et aktiveringsprojekt i lokaler i ’Aktivhuset’, som 
tilhører Esbjerg kommunes socialforvaltning. 
 
Aktiviteter: Aktiviteterne består blandt andet af syning, mindre håndværksakti-
viteter mv. Et vigtigt element er, at stedet giver mulighed for socialt  samvær 
mv. Der tages ligeledes på tyre, eksempelvis fisketure med kutter. Turene gen-
nemføres i samarbejde med Esbjerg kommune. Derudover bruges projektmed-
arbejderen meget til støttende samtaler. 
Aktivhuset bruges også til andre aktiviteter af Esbjerg kommune fra 9-12 og 
tirsdag aften. Der er adgang til køkken, værested, billard og opholdsrum.  
Esbjerg kommune visiterer grønlandske klienter til aktivering i projektet. Es-
bjerg kommune finansierer også de klienter som de henviser til projektet. 
 
Indsats: Aktivering, afklaring, samtaler 
 
Målgruppe: kvinder og mænd. Brugerne består af en relativt blandet gruppe, 
dog fortrinsvis den del af målgruppen som kan beskrives som ’ de socialt isole-
rede’ og de delvist socialt integrerede’. 
 
Set up: Projektmedarbejderen er finansieret af Kofoeds Skole. Lokalerne stilles 
til rådighed af Esbjerg kommune. Projektet arbejder sammen med det Grøn-
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landske Hus i Odense og Esbjerg kommune. Det er dog ikke lykkedes at indgå 
en egentlig samarbejdsaftale mellem Kofoeds Skole og kommunen. 
 
Formål: Social støtte og afklaring. Aktivering, arbejdsmarkedsforberedelse. 
Kontaktskabelse til målgruppen. Der findes en nedskreven samarbejdsaftale 
mellem parterne. I denne beskrives såvel formål som metode og målbare suc-
ceskriterier. 
 
Resultater: 24 grønlandske mænd er registreret brugere af projektet. Derudover 
er der kontakt til et ikke nærmere bestemt antal brugere gennem opsøgende 
indsats. 
 
 
 
Neriusaaq, Aalborg 
 
Projekttype: Aktivitetsprojekt, sociale aktiveringspladser, opsøgende arbejde. 
 
Beskrivelse: Neriusaaq er et aktivitetsprojekt i lejede lokaler på havnen i Aal-
borg. Neriusaaq gennemføres som et samarbejde mellem Aalborg kommune, 
det Grønlandske Hus og Kofoeds Skole i Aalborg. 
 
Aktiviteter: Aktiviteter består blandt andet af istandsættelse af lokaler, bygning 
af konebåd, kajakker og hundeslæder. Istandsættelse af og sejlads med fiske-
kutter. Der er åbent fra 9-14. 
Aalborg kommune visiterer og betaler for grønlandske klienter til aktivering i 
projektet. 
 
Indsats: Aktivering, afklaring og samtaler. 
 
Målgruppe: Brugerne består fortrinsvis af den del af målgruppen, som kan 
beskrives som ’ de socialt isolerede’ og ’de delvist socialt integrerede’. 
 
Set up:  Projektmedarbejderen er finansieret af Kofoeds Skole. Kofoeds Skole 
finansierer desuden de lejede lokaler. Kofoeds Skole i Aalborg har det ledel-
sesmæssige ansvar i projektet. Det Grønlandske Hus og Kofoeds Skole i Kø-
benhavn er ikke repræsenteret i styregruppen. Aalborg kommune finansierer 10 
af pladserne i projektet med ca. 370.000 kr. årligt. 
 
Formål: Aktivering, arbejdsmarkedsforberedelse. Kontaktskabelse til målgrup-
pen. Der findes en nedskreven samarbejdsaftale mellem parterne. I denne be-
skrivelse     
 
 
 
Kammak, Århus  
 
Projekttype: Aktiveringsprojekt, netværk-og opsøgende arbejde. 
 
Beskrivelse: Kammak er et aktivitetsprojekt. Derudover laves opsøgende arbej-
de og netværksarbejde, som finansieres af Kofoeds Skole som et supplement til 
aktiveringsindsatsen. Kammak har lånt lokaler i Gjellerupparken og en kom-
munalt ejet værkstedspavillon. 
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Aktiviteter: Aktiviteter består blandt andet i værestedaktiviteter, socialt sam-
vær, ture mv. Aktiveringsdelen, som finansieres af Århus kommune, består 
målrettet arbejdsmarkedstræning i form af værestedaktiviteter, enkelte praktik-
ophold i lokale virksomheder, lettere monteringsarbejde. Netværksdelen, som 
varetages af en ½  projektmedarbejder finansieret af Kofoeds Skole, tilbyder 
sociale aktiviteter, traditionelt grønlandsk håndværk, ture, rejse til Grønland. 
Der er et aktivitets- og opholdsrum, samtalerum og køkken. Desuden bidrager 
Det Grønlandske Hus med socialrådgiver. 
 
Indsats: I aktiveringsdelen: Aktivering, arbejdsmarkedstræning. I netværksde-
len: opsøgende arbejde, socialt samvær, afklaring. 
 
Målgruppe: Aktiveringsdelen rammer fortrinsvis den del af målgruppen, som 
kan beskrives som ’de socialt isolerede’ og ’de delvist socialt integrerede’. 
Netværksdelen rammer bredt. 
 
Set up:  Kammak er det projekt, som har den løseste tilknytning til Kofoeds 
Skole, der i nogen grad opfattes som sponsor. Aktiveringsdelen finansieres af 
Århus kommune, som også stiller lokaler til rådighed. Der foregår et tæt sam-
arbejde med byudvalgsprojektet i Gjellerupparken.  
Kofoed Skole finansierer en halv medarbejder til netværksdelen og det opsø-
gende arbejde Denne halve medarbejder er medarbejderen fra Det Grønlandske 
Hus. De to dele i projektet har fælles styregruppe, hvor grønlændersektionens 
ledelse, Det Grønlandske Hus, kommunen og byudvalgsprojektet er repræsen-
teret. 
 
Formål: Målene i forhold til brugerne går på at sikre de grønlandske deltageres 
værdige livsvilkår, drage omsorg for deres livssituation og tilskynde til træning 
og egenforsørgelse i muligt omfang. I relation til projektet er det et mål at op-
arbejde faktuel viden om og praksiserfaring med målgruppen. 
 
Resultater: Ifølge Kofoeds Skole er 21 brugere er registreret som deltagere i 
projektet.    
 
 
Projekt Miteq 
 
Pr.1 oktober 2002 har Kofoed skole oprettet et botilbud/bofællesskab for 5-6 
grønlandske kvinder. Projektet får til huse i en villa i Valby. Projektet tidsbe-
grænse foreløbigt til 1. oktober 2003, hvor 1. projektperiode afsluttes. 
Organisatoriske oprettes projektet af Kofoeds Skole som et anneks til Naapiffik 
på Vesterbro. Projektet administreres som en del af Naapiffik, med sektionsle-
deren i Grønlændersektionen som daglig leder og afdelingslederens som an-
svarlig for projektet. 
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Formål 
Projekt Miteqs er at skabe forudsætninger for at hjemløse grønlandske kvinder 
bliver så selvstændige og opnår så meget selvtillid, at de bliver i stand til at bo i 
egen bolig, bl.a. ophører med misbrug, indgår i nye netværk og øger deres so-
ciale integration med et danske samfund, samt afprøve om bofællesskabsfor-
men og tilknyttede aktiviteter tjener formålet. 
 
Mål og metode 
Udviklingensmålene søges nået ved daglig støtte (social vicevært), AA-møder, 
gruppeterapi, oprettelse af selvhjælpsgrupper, fysisk aktivitet og undervis-
ning/aktivering/arbejde. 
Succeskriterier 

• at 80% af kvinderne får selvstændig bolig inden for 1 år. 
• at alle kvinderne i Miteq indenfor de første 3 måneder etablerer en 

struktureret hverdag. 
• der afholdes AA-møder i Miteq mindst 1 gang ugentligt 

 
 
 
 

Ambulant misbrugsbehandling på Frederiksberg Centret 
 
Kofoeds Skole har desuden indgået et samarbejde med Frederiksberg Centret, 
hvor de henviser brugere som har behov for at komme i behandling for deres  
misbrugsproblemer. Frederiksberg Centret har i 2002 fået tildelt midler fra 
satspuljen (800.00 kr. fra Sundhedsministeriet) til dette forsøgsprojekt. To be-
handlingsgrupper har været startet op i henholdsvis marts måned samt august 
2002. I de to behandlingsgrupper har 16 personer udvalgt af Kofoeds Skole 
gennemført programmet. Selve behandlingsprogrammet sker ambulant på Fre-
deriksberg Centret. Behandlingen baserer sig på 12-trins programmet (Minne-
sota-modellen). 
Behandlingsprojektet foregår i grupper på enten grønlandsk eller dansk, og der 
er stillet en grønlandsksproget medarbejder og undervisningsmateriale til rå-
dighed, således at der tages hensyn til sproglig og kulturel baggrund. Desuden 
inddrages kontaktpersoner fra Kofoeds skole og Grønlændernes Hus informe-
res og inddrages i den enkelte klients forløb. Den samlede længde af den første 
fase er ni uger. 
I udslusningsfasen følger klienterne en ugentlig efterbehandlingsgruppe på 
Frederiksberg Centeret en gang om ugen i op til 12 måneder.  
Frederiksberg Centret har desuden ansøgt Socialministeriet om yderligere mid-
ler til projektet til år 2003. De ansøgte midler skal bruges til videreførelse af et 
korrigeret behandlingsprojekt, der kombinerer daghandling med muligheden 
for ekstern internatafrusning, der henvender sig til denne specifikke målgruppe.  
 
Frederiksberg Centret oplyser at tilbuddet ikke er tænkt således, at det alene 
skal omfatte behandling for misbrug, men det skal samtidig inddrage den 
enkeltes personlige, kulturelle og sociale kvalifikationer og netværk.         
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Grønlænder Husenes aktiviteter i forhold til socialt udsat-
te grønlændere.  
 
Opgaver der er fælles for de fire Huse. 
 
De grønlandske Huse i Danmark er forpligtet til at gennemføre en særlig bi-
standsvirksomhed for grønlændere bosat i Danmark. Dette er nedfældet i Lov 
for Grønland om arbejds- og socialvæsenet nr. 580 af 28 november 1978, § 1 
stk. l nr. 3.  
Denne lov bliver i De grønlandske Huse udmøntet  på den måde, at alle husene 
tilbyder åben rådgivning og vejledning til herboende grønlændere.  
De fire huse har i den forbindelse udarbejdet foldere, der gør opmærksom på  
tilbuddet. Folderen bliver delt ud til biblioteker  - kommuner – læger og syge-
huse samt andre steder, hvor det er relevant. 
 
En af opgaverne  er bl.a. at hjælpe grønlændere med at søge kommuner og 
diverse fonde om økonomisk hjælp til en rejse til Grønland i forbindelse med 
alvorlig sygdom eller død i den nærmeste familie. 
 
Herudover foregår der en udbredt konsulentfunktion  overfor amter – kommu-
ner – institutioner og andre offentlige myndigheder, der har brug for viden om-
kring  grønlandske forhold, det vil sige  kultur, sprog og identitet.  
Blandt mange andre opgaver kan nævnes de mange problemer, der er forbundet 
med de grønlandske efterskoleelever, hvert år kommer til Danmark. Flere 
kommer til Danmark med traumatiske oplevelser i bagagen, og skolerne står 
hjælpeløse overfor problemerne og har brug for viden omkring elevernes grøn-
landske kulturbaggrund, for herigennem at  kunne yde den bedste hjælp. 
De fire Huse arbejder meget bevidst på at orienterer samarbejdspartnere om at 
være opmærksom på, at behandling af sager vedrørende grønlændere altid skal  
behandles, så der tages hensyn til deres kulturelle baggrund. 
 
Alle Husene tilbyder tolkebistand, og der gøres et stort arbejde for at oplyse 
offentlige myndigheder om vigtigheden af, at grønlændere  stort set altid har 
mulighed for at få tilbudt  tolk. 
Husene  kan altid  anvise  navn og telefonnummer på  den nærmeste tolk.  

 

Kalaallit Illuutaat – Grønlændernes Hus (GH), Købe nhavn.  
 
Særligt om Stor – København. 
Målgruppen og aktiviteter for målgruppen:  
 
Der er tale om flg. større grupperinger af særligt udsatte: 
 
Især drejer det sig om nogle grupper omkring Vesterbros Torv, Indre By.  
Desuden er der tale om en gruppe som er bosiddende i eller med fast tilhold i 
Christiania, samt en gruppe østgrønlændere med bopæl i Storkøbenhavn.   
Der udover en del mindre synlige, men disse adskiller sig ikke principielt og pro-
blemmæssigt væsentligt fra andre steder i landet. 
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Vesterbro  
 
Her er der tale om en gruppe på ca. 90 kendte personer. Der er tale om både kvin-
der og mænd. De har for de flestes vedkommende tilknytning til kommuner i 
Storkøbenhavn, men nogle få kommer fra kommunerne på det øvrige Sjæl-
land/øerne. For alle er der tale om, at deres boligmæssige tilknytning er enten 
ikke-eksisterende eller så løs, at der ikke er tale om egen bolig. Flere har alene en 
formel folkeregistertilmelding, andre lever i så utilfredsstillende forhold, at de 
reelt ikke kan opholde sig i hjemmet. Vold, misbrug m.v. er hyppigt forekom-
mende. 
 
Kalaallit Illuutaat arbejder sammen med Kofoeds Skole om et projekt, hvor grup-
pen opsøges og søges sat i kontakt med de myndigheder og personer, der rettelig 
bør tage ansvaret.  Kofoeds Skole tager sig af de opgaver, der retter sig mod  sam-
vær og netværk i gruppen, men Kalaallit Illuutaat tager sig af de opgaver, der 
retter sig mod klienternes sociale forhold som bolig, arbejde, kontanthjælp, pensi-
on m.v. Hver af institutionerne har en fast medarbejder tilknyttet projektet. Begge 
institutioner supplerer med øvrige ansatte, projektledelse m.v.  
Huset har stillet lokaler til rådighed i Skelbækgade, mens Kofoeds Skole har stillet 
lokaler til rådighed i Arkonagade. 
 
 
Indre By 
 
En gruppe på oprindeligt 25 kendte personer. For gruppen har der været etableret 
et projekt i samarbejde med Københavns Kommune og Kofoeds skole. Den stør-
ste del af gruppen har herigennem fået forbedret deres boligsituation - de fleste i 
egen bolig. En del af gruppen er stadig boligløse, fordi de droppede ud af projek-
tet, og en stor de l af dem frekventerer stadig områderne omkring Indre By, fordi 
der ikke er iværksat andre tiltag, der kan forbedre den øvrige sociale situation. 
Kalaallit Illuutaat anvender stadig en del ressourcer på enkeltindividerne i grup-
pen, men det har ikke været muligt at få generelle aftaler, som kunne ændre dette 
til at være mere varige løsninger. Københavns Kommune har i en overgangsfase 
haft tilknyttet en fast sagsbehandler for gruppens medlemmer, men der er i øvrigt 
ikke iværksat særlige foranstaltninger i samarbejde med kommunen.  
GH i København har efterlyst et samarbejde omkring bolig-sociale medarbejdere, 
som kommunen har tilknyttet andre særlige grupper, men som ikke er blevet 
iværksat for disse personer. 
 
 
Christiania 
 
Der er her tale om en gruppe på over 50 kendte personer, der enten har bopæl 
direkte i Christiania, eller som opholder sig en stor del af døgnet der. En del af de 
sidste er enten reelt boligløse og har  taget ophold hos venner og bekendte eller 
har anden bolig, men søger kontakt m.v. i Christiania.  
Kalaallit Illuutaat arbejder sammen med Christianias beboerrådgivning, ”Herfra 
og Videre” om gruppen, således at GH’s medarbejder især tager sig af den del af 
problemerne og problemløsningerne, der er særligt grønlandsrelaterede. 
 
 
Særligt om København:  
 
Som ovenfor nævnt samles der alle steder en del personer, der ikke har bolig eller 
på anden måde formel tilknytning til Københavns Kommune. Det er en særlig 
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problematik, at kvartererne i København virker tiltrækkende på personer fra hele 
Københavnsområdet. Dette vanskeliggør en koordineret samlet indsats, idet der er 
mange forskellige kommuner med hver sine regler og kutymer i spil.  
GH forklarer at hvad angår selve Københavns Kommune har det været vanskeligt 
at opbygge et koordineret samarbejde med kommunen, idet det kræver ufor-
holdsmæssigt store ressourcer for Kalaallit Illuutaat at viderebringe viden og for-
slag om aktiviteter til forvaltningen, ligesom mener GH at der ligger en forvent-
ning om at institutionen står for det egentlige økonomiske og metodiske ansvar for 
de forskellige tiltag. Dette falder udenfor det egentlige formål med institutionens 
sociale arbejde, mener GH, men man er gået ind i det ved hjælp af diverse pro-
jektmidler.  
Et forsøg på at få kommunen til at udlåne en medarbejder til et projekt finansieret 
af satspuljen, således at der tilføres projektet vidensmæssige ressourcer har ikke 
båret frugt. GH forsøger stadig at få opbygget et sådant samarbejde men har både 
her og i tidligere projekter stødt på den hindring, at pengene til projektet findes, 
men at de alene kan få tilført den nødvendige almene viden og erfaring omkring 
kommunens egen opbygning og tiltag gennem kommunen selv. 
 
Oversigt over igangværende projekter: 
 
Opsøgende arbejde  i København og omegn. p.t. specielle projekter på Vesterbro 
og i Christiania. Huset har stillet lokaler til rådighed i Skelbækgade til brug for 
projektet på Vesterbro. Det opsøgende arbejde er finansieret dels af driftsmidler, 
dels af Statslige puljemidler.  
Institutionen arbejder p.t. på et projekt, der er en udløber af det ønskede projekt 
med Københavns Kommune, idet vi p.t. er i færd med at beskrive de forskellige 
barrierer, der stiller sig hindrende i vejen for at finde beskæftigel-
se/aktivering/uddannelse til grønlændere. Dette arbejde vil bane vejen for klien-
ternes adgang til et aktivt liv og ruste institutionens medarbejdere til at hjælpe 
klienterne med ideer og hjælpe dem med at formulere relevante ønsker og krav 
samt evt. støtte dem i disse ønsker og krav. Arbejdet omfatter også adgang til 
sprogundervisning. Dette projekt finansieres af midler tildelt fra Satspuljen. 
 
 
Netværksarbejde: Huset har et  projekt for især østgrønlandske kvinder. Der er 
tale om en selvhjælpsgruppe i Kalaallit Illuutaat.  
Huset understøtter en grønlandsk kunstforening på Vesterbro, hvortil der er ad-
gang for deltagerne i Vesterbroprojektet i det omfang, de ønsker at indgå i arbej-
det der. Foreningen har til huse i Husets lokaler i Skelbækgade. 
Netværksarbejdet finansieres af statslige puljemidler. 
 
 
Misbrugere: Huset udlåner boliger til to grupper Anonyme Alkoholikere, og 
prøver gennem kontakt til disse at give personer med ønske om at ophøre med et 
misbrug et alternativ. I forbindelse hermed er der en stor gruppe, der har behov for 
egentlig behandling, men en sådan har desværre ikke kunnet tilbydes under for-
mer, som brugerne kan profitere af. Også her er det en hindring, at de forskellige 
myndigheder har egne behandlingstilbud og -normer. Der er p.t. et forsøg med 
særlige behandlingsformer for en gruppe grønlændere under Frederiksberg 
Centret ( Minnesota modellen, som ifølge Grønlændernes Hus, har gode resultater 
i Grønland). Forsøget er finansieret af  statslige puljemidler. Det har tidligere væ-
ret meget vanskeligt at opnå betaling til individuelle behandlinger, og det er GH’s 
frygt, at dette stadig vil gøre sig gældende efter forsøgets afslutning. 
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Psykologbistand: Kalaallit Illuutaat har beskæftiget en grønlandsksproget psyko-
log, som har påtaget sig egentlige individuelle behandling. Visiteringssamtaler og 
ansøgninger til hjemkommuner dækkes ved hjælp af statslige puljemidler, mens 
den egentlige behandling søges dækket  gennem  socialforvaltningen. 
 
 
Retshjælp: Kalaallit Illuutaat lægger rum til og indgår i arbejdet med en frivillig, 
offentlig retshjælp, der understøttes med midler fra Justitsministeriet. Retshjælpen 
har særlig ekspertise indenfor grønlandsk lovgivning og retsregler.  
 
 
Bistandsværger: Kalaallit Illuutaat stiller omsorgsværger til rådighed for per-
soner, der frihedsberøves i arresthus, fængsel eller hospital. Formålet er bl.a. at 
sikre, at der er sproglig og kulturel bistand under frihedsberøvelsen. GH’s 
medarbejdere udtaler at det jævnligt sker, at de må påtale, at der ikke benyttes 
tolk under afhøringer og undertiden endda i retten.  
 
Besøgsordning: Kalaallit Illuutaat har en gruppe af frivillige besøgere, der 
besøger handicappede, der ikke er i stand til selv at komme ind til huset. 
Der er et særligt tiltag vedr. besøg og vejledning til HIV- og AIDS - ramte, der 
dels har en fast kontaktperson, dels modtager besøg. Der er opsøgende arbejde 
på Café Knud, hvor de ramte samles. 
 
 
Kalaallit Illuat. Det Grønlandske Hus (GH) i Århus. 
 
Projekt Kammak: Aktivering af socialt udstødte grønlændere i Århus. 
 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er at videreføre de aktiviteter, som Det Grønlandske 
Hus, Århus Kommune og Kofoeds Skole har iværksat for socialt udstødte grøn-
lændere i Århus, nærmere betegnet i bydelen Gellerup.  
Videre førelsen sker på baggrund af en fireårig bevilling,  med ca. 500.000 kr. 
årligt i perioden 2002 til 2005 fra Socialministeriet tilsagn om supplerende 
støtte fra Kofoeds Skole, og tilsagn om økonomisk støtte og samarbejde med 
de sociale myndigheder i Århus Kommune. 
Videreførelsen er endvidere godkendt af bestyrelsen for Det Grønlandske Hus.  
 
Projektet har på denne baggrund flere formål, hvoraf de vigtigste er at sikre de 
grønlandske deltagere værdige levevilkår, omsorg for deres livs situation og 
tilskyndelse og træning til egen forsørgelse i størst muligt omfang, samt opar-
bejdelse af faktuel viden om og praksiserfaringer med denne gruppe. 
 
Projektets baggrund: 
Baggrunden for projektet er den kendsgerning, at et mindre, men ikke ubetyde-
ligt antal grønlændere lever et stærkt belastet liv som socialt udstødte i Århus. 
Deres livs situation er præget af et betydeligt alkohol- og hashmisbrug, mange 
helbredsproblemer, bl.a. i form af tuberkulose, utilstrækkeligt socialt netværk, 
afbrudte relationer til børn og anden familie. Ingen i gruppen kan fastholde et 
arbejde, trods ganske udmærkede uddannelsesmæssige kvalifikationer i nogle 
tilfælde. 
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Det er  karakteristisk for gruppen, at de ikke kan eller vil benytte almindelige 
sociale tilbud fra danske aktiveringssteder, væresteder, sagsbehandlere og ar-
bejdsformidling. Dette bunder til dels i sproglig, dels i kulturel fremmedgørelse 
for det danske samfund. 
 
Der er grund til at antage, at gruppen vokser ved socialt betinget emigration fra 
Grønland, specielt Østgrønland, som er stærkt overrepræsenteret i gruppen af 
grønlændere i Århus. 
Det er en sikker formodning i Det Grønlandske Hus, at kun særligt tilrettelagte, 
grønlandssprogene  aktiviteter kan nå denne gruppe, og påvirke deres livs situa-
tion og adfærd, samt at tidsperspektivet på år og måneder vil være nødvendigt 
for at opnå synlige og målbare resultater. 
 
Tidligere projekter for grønlændere – gennemført af Det Grønlandske 
Hus i Århus: 
 
Helt summarisk kan nævnes følgende projekter, der er gennemført i perioden 
1990 –2000, med udgangspunkt i grupper af grønlændere, og med anvendelse 
af grønlandsksprog og kultur som redskaber. En del af  projekterne er afsluttet, 
andre forløber endnu. 
 

• Selvhjælpsgruppe for forældre til anbragte børn,  
• Værested/mødested for grønlænderforeningen i Randers, med åben so-

cial rådgivning en dag om ugen. 
• Teaterprojekt for arbejdsløse grønlandske skuespillere 
• Klub –94, en netværks skabende aktivitet især for ældre, grønlandske 

kvinder 
• Fodboldklub for grønlændere med misbrugsproblemer 
• Oprettelse af en  grønlandsk forening i Gellerup-kvarteret, ”Naapiffik” 

(mødestedet). 
• Café ”Paapajuut” (hundehvalpene), i Århus midtby.  

 
 

 

Odensemi Kalaallit Illuat. Det Grønlandske Hus (GH) i Odense 
 
Projekt i Esbjerg: Social aktivering for grønlændere i Esbjerg 
 
Projektet henvender sig til kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan klare ar-
bejdsmarkedsrettet aktivering, forrevalidering og revalidering, herunder fleks-
job og som heller ikke er berettiget til førtidspension. Gruppen har endvidere 
svært ved at blive integreret i andre sociale aktiveringstilbud. 
 
Der er tale om en gruppe socialt dårligt fungerende grønlændere, med mis-
brugsproblemer og  manglende netværk. 
Projektet vil beskæftige sig med den grønlandske kultur som det bærende ele-
ment. Der vil blive talt grønlandsk og dansk og der vil blive lavet grønlandsk 
mad. 
Det overordnede mål for projektet er at være med til at forbedre deltagernes 
livskvalitet og medvirke til forebyggelse af yderligere sociale problemer. At 
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give den enkelte er bedre hverdagsliv i form af øgede kontakter  med andre 
mennesker, mindre ensomhed og mere indhold i tilværelsen. 
Projektet er et samarbejde med DGH i Odense – Esbjerg kommune og Kofoeds 
skole. 
 
 
 
Cafe allu. 
 
Hver torsdag fra kl. 13.00 – 17.00 har cafe Allu åben.  
Cafeen er et tilbud til herboende grønlændere, der har brug for hjælp til at etab-
lere og styrke deres sociale netværk. 
Cafe Allus tilbud er: 
Socialt samvær på grønlandsk maner 
Uforpligtende samtaler 
Råd og vejledning 
At lave håndarbejde som man selv medbringer 
At give børnene lov til at være blandt ligestillede 
At læse nyheder fra Grønland. 
Cafeen drives af de 2 socialrådgivere i Huset sammen med 2 frivillige, der 
siden foråret har været tilknytte. Generelt er det svært at skaffe folk, der har tid 
og lyst til at gøre dette arbejde. 
 
Aasivinnguaq( familielejr). 
 
I Grønland har familien altid haft stor betydning. I Grønland eksisterer ligele-
des en bredere definition af ordet familie, idet den grønlandske familie som 
regel har en tættere kontakt mellem generationerne, hvor også fætre og kusiner 
m.v. hører med til netværket.   
Disse familier vil ligeledes af geografiske og økonomiske årsager have svært 
ved at holde tæt kontakt til familien i Grønland. 
Det er utrolig vigtigt, at der for de mest ressourcesvage herboende grønlandske 
familier skabes muligheder for,  at de kan få en ny og bæredygtig ” familie”. 
Disse familier  tilbydes en uges ophold på Aasivinnguaq i samarbejde med den 
kommune familierne er hjemmehørende i. 
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Målgruppe: 
 

1. børnefamilier hvor mindst en af forældrene er grønlænder 
2. familier, med tunge sociale problemer herunder bl.a. misbrugsproble-

mer 
3. familier, der har behov for at styrke deres identitet og selvværd 
4. fortrinsvis familier på overførselsindkomster. 
5. familier, der har ingen eller kun ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. 
6. familier, der har svært ved at gøre brug af de tilbud det offentlige tilby-

der. 
7. familier, hvor den manglende gensidige respekt for forældrenes kultu-

relle baggrund, ofte kommer til udtryk i en familiekonflikt. 
8. familier, hvor børnene bliver udsat for mobning på grund af deres etni-

ske baggrund, og derfor kan være i farezonen for senere tilpasnings-
problemer. 

 
Sammenfattende  kan det siges, at målgruppens problemer meget ofte har rod i 
en personlighedsmæssig og kulturel identitetskonflikt. 
 
Formålet er: 
l.  at synliggøre og styrke den grønlandske forældres kulturbaggrund 
2. at være sammen med andre ligestillede børnefamilier 
3. at give familierne nogle positive oplevelser gennem sociale aktiviteter 
4. at skabe kontakt til andre familier og derved udvide den enkeltes families 
netværk 
5. at styrke familiernes grønlandske identitet, og samtidig give dem redskaber 
og viden til bedre at blive integreret i det danske samfund. 
Sammenfattende er formålet, at give familierne et bedre netværk og en større 
selvforståelse. Ved at få lov at hvile i egen kultur er  målet, at den enkelte her-
igennem bedre kan optage elementer fra andre kulturer, herunder den danske. 
Sidst men ikke mindst er formålet også, at give familierne en forståelse af at 
benytte det danske samfund på en bedre måde, samt orientere om de rettigheder 
og forpligtigelser, der følger med at være borger i dette land. 
Der bliver i projektet lagt vægt på grønlandsk kultur – grønlandsk sprog og 
identitet, de grønlandske traditioner og samværsformer. 
Projektet planlægges og udføres af DGH – Odense i samarbejde med familie r-
nes hjemkommuner. Disse vil efterfølgende modtage en beskrivelse af opholdet 
og Huset tilbyder at deltage i møder omkring familierne med  kommunen. 
Der har deltaget ca. 30 personer i denne Aasivinnguaq i 2002. 
Et af de emner der var en del fokus på dette år var misbrugsproblemer, og efter-
følgende er 5 klar til at gå i døgnbehandling, hvorfor der ønskes, etableret et 
forsøgsprojekt i Esbjerg der tager udgangspunkt i  Minnesota modellen, og  
hvor det grønlandske aspekt er det vigtigste. 
Projektets fysiske placering er Helnæs Mølle Friluft gård og Naturskole, som 
har de helt perfekte rammer. Der er mulighed for naturoplevelser – aktiviteter 
og friluftsliv. Der er mulighed for at sejle i grønlandske kajakker – familierne 
bor i familietelte og de fleste aktiviteter foregår udendørs. 
 
 
Tidligere projekter udført af Det grønlandske Hus i Odense. 
 
Både i 1994 – 1995 og 1996 har DGH – Odense  etableret Aasivinnguaq , med 
støtte fra Tips og Lotto samt PUF puljerne.  
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Aalborgimi Kalaallit Illuat. Det Grønlandske Hus (GH) I Aalborg. 
 
Projekt for social truede grønlændere  med misbrugsproblemer  og med flere 
mislykkede aktiverings og revalideringsforsøg bag sig, og på kontanthjælp  
 
Siden 1992 har der i Aalborg været kørt projekt for grønlændere med oven-
nævnte problemer. formålet har været :  

• at afklare/ udrede den enkeltes fremtidsmuligheder 
• at styrke deres selvværd – give dem selvtillid og gøre dem stolte af at 

være grønlændere, for derigennem at lette integrationen i det danske 
samfund, samt at styrke deres netværk. 

 
I alle årene til og med 1999 har DGH fået tilskud til projektet gennem FAM - 
AKTIV og PUF puljerne fra Socialministeriet. Fra år  2000 har GH indgået 
samarbejdsaftale med Aalborg Kommune, der har købt 8 pladser til forrevali-
dering og 4 pladser til social aktivering i Projektet, hvilket  er en ordning, der 
stadig er aktuel.  
Projektet holder til i lokaler på ca. 300 m2, tæt ved Det Grønlandske Hus. 
 
Værested for grønlændere. 
 
I 1994 fik DGH tilskud gennem Tips og Lotto midlerne til etablering af et Væ-
rested for Grønlændere og året efter fik GH penge fra PUF puljen til ansættelse 
af en person til opstart af Værestedet. Til og med år 2001 har DGH fået tilskud 
fra PUF puljen til Værestedet. I  2001 og 2002 har vi fået tilskud fra Aalborg 
kommunes § 115 ( støtte til frivilligt socialt arbejde ) og resten at pengene ydes 
af DGH. 
Formålet er at tilbyde socialt truede grønlændere, med massive problemer, 
såsom misbrug – hjemløshed , isolation og ensomhed, et sted at komme både i 
dagtimerne samt en aften om ugen. Der tilbydes et måltid varmt mad – omsorg 
– rådgivning og vejledning. Mulighed for at tale med andre grønlændere, - se 
og læse de grønlandske nyheder og skabe sig et netværk. 
Værestedet er tiltænkt den gruppe af grønlændere, der ikke i forvejen er tilknyt-
tet en forening eller lignende. Værestedet er beliggende  i tilknytning til projek-
tet. 
 
Værksted til fremstilling af smykker af grønlandske naturmaterialer. 
 
I 1995 fik DGH  tilskud gennem Tips og Lottomidlerne til et værksted, hvor 
der kunne arbejdes med materialer af sten og ben. Værkstedet  benyttes af 
grønlændere, der både er tilknyttet projektet og værestedet. 
Værkstedet er beliggende i tilknytning til projektet for socialt truede grønlæn-
dere. 
 
 
Bofællesskab for grønlandske kvinder. 
 
I november 1997 fik DGH tildelt midler fra Storbypuljen  til opbygning af et 
Bofællesskab for grønlandske kvinder. Opbygningen af bofællesskabet er sket i 
tæt samarbejde med Aalborg kommune. Det er et 3-årigt forsøgsprojekt, der 
sigter mod at munde ud i et permanent tilbud til grønlandske kvinder. 
Selve byggeriet har boligforeningen Nordbo stået for. Det blev et 300 m2 stort 
hus, opdelt i 5 lejemål på 45 m2 med eget bad og  tekøkken,  samt fælles op-
holdsstue og køkken. Der er vaskemaskine og tørretumbler og god udenoms-
plads. 
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Byggeriet stod færdig til indflytning pr 1.12.00 og i løbet af de første 3 mdr. 
var alle lejemål udlejet. Der er i dag venteliste til lejlighederne. 
Formålet med bofællesskabet er at tilbyde bolig til socialt belastede grønland-
ske kvinder som har brug for et fællesskab, hvor de aldrig er alene. Der kan 
tilbydes støttende samtaler og hvor kvinderne kan undgå afhængighed og un-
dertrykkelse af voldelige mænd. 
Målgruppen er socialt belastede grønlandske kvinder mellem ca. 30 og 60 år, 
der i deres opvækst har været udsat for vold, omsorgssvigt og alkoholmisbrug i 
familien. Det er kvinder med baggrund i den grønlandske kultur, der har været 
vant til at bo mange tæt sammen og derfor har svært ved at  bo alene. 
Det er også kvinder med et massivt misbrug af alkohol og hash. 
Der er i projektet ansat en  socialrådgiver, fuldtid. 
 
 
Ensomme og isolerede ældre grønlændere i Nordjylland og Viborg Amter, 
 
På baggrund af tildeling af Satspuljemidler til De grønlandske Huse, har DGH- 
Aalborg, netop iværksat et projekt, der skal afdække omfanget af de  problemer 
ældre grønlændere oplever i det danske samfund, som en etnisk minoritet.  
Målgruppen er grønlændere fra 60 år og opefter. Vi ved, at en del af dem er 
meget dårlige til at tale dansk og ofte kun forstår lidt dansk, hvilket medfører 
isolation og social armod. Herudover oplever grønlænderhuset også en gruppe, 
der er bange for at bo alene. 
De udtaler at i løbet af de næste ca. 5 år  vil en stor gruppe af de grønlændere, 
der bor i Danmark blive omkring 60 år, hvorfor det er vigtigt at have gjort sig 
nogle forestillinger og tanker omkring kommende problemer for især ældre 
grønlændere, og hvordan de skal løses. 
 
 
Tolkning og støttefunktion: 
 
DGH i Aalborg har er permanent samarbejde med Aalborg kommune, der stil-
ler økonomiske midler til rådighed for tolkebistand for grønlændere, samt til en 
støttefunktionsordning. Denne ordning er med til at lette arbejdet omkring 
tolkning i alle de situationer, hvor der er behov for denne ydelse. Samtidig til-
bydes grønlændere, der lige er kommet til Danmark et antal støttetimer som 
kommunen betaler, til at hjælpe den nyankomne med at finde rundt i systemet, 
bl.a. hjælp til at blive skrevet op til en bolig – hvor får jeg sygesikringsbevis ?  
– hvordan med skattekort ? – hvor er folkeregister og andre lignende opgaver. 
 
 
 
Psykolog: 
 
Huset har samarbejde med en psykolog, der er født og opvokset i Grønland. 
Psykologen har arbejdet i Grønland, men arbejder nu i DK. Medarbejderne i 
GH mener at det er oplagt at der henvises til denne psykolog, når grønlændere 
har behov for psykologhjælp, idet de vurderer at det bedste resultat opnås, hvor 
det er en behandler, der har kendskab til den grønlandske kultur og kender for-
holdene i Grønland. 
Ofte er det socialforvaltningen, der betaler for denne ydelse. 
Huset Sociale medarbejdere får supervision 2 gange om måneden af denne 
psykolog. 
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Projekter, der tidligere har været aktuelle i DGH – Aalborg. 
 
Der har været lavet opsøgende arbejde blandt grønlandske mænd i Aalborg. 
Formålet har været at få afdækket de massive problemer  vi har mistanke om 
der findes blandt denne gruppe. Det drejer sig om misbrugsproblemer og hjem-
løshed. 
DGH Aalborg har i 1994 lavet en video og en pjece om HIV og AIDS, optaget 
med grønlændere  og på grønlandsk. Videoen er blevet til på baggrund af Tips 
og lotto midler i samarbejde med Nordjyllands mediecenter og Nordjyllands 
AIDS sekretariat. 
GH har forsøgt at etablere socialt gruppearbejde for en gruppe socialt belastede 
grønlandske kvinder i  Skive og Pandrup kommuner, på baggrund af en bevil-
ling af Aktiv-midler. Desværre var der ifølge GH på daværende tidspunkt ikke 
politisk velvilje i disse kommuner til at fortsætte. 
 
Tips- og lottomidler blev også bevilget til et værested i Skive kommune, men 
selvom DGH- Aalborg stod for etableringen og udførelse af projektet, ønskede 
Skive kommune ikke at medvirke. 
 Det grønlandske Hus har i samarbejde med Aalborg kommune udarbejdet pro-
jektbeskrivelse til et aktiveringsprojekt for grønlandske mænd, der som led i 
aktiveringen skal bygge deres egne boliger. Dette projekt  udføres af Kofoeds 
skole i samarbejde med DGH og Aalborg Kommune. 
 
 
Planlagte projekter og initiativer. 
 
Københavns kommunes byggeprojekt 
 
Det fremgår desuden af Dagbladet Politiken d.21 oktober 2002, at Københavns 
kommune i løbet af de næste fire år vil bygge op mod 1.000 særboliger, der er 
skræddersyet til alkoholikere, stofmisbrugere, handikappede, psykisk syge, 
utilpassede grønlændere og andre marginaliserede. Kommunen har indgået et 
samarbejde med de almennyttige boligselskaber. 31 boligselskaber er med i 
aftalen.  
Københavns kommune lægger op til at bygge for eksempel en opgang med ti 
lejligheder for socialt belastede grønlændere. Det skal være et sted, hvor der i 
øjeblikket er hul i husrækken i en ganske almindelig gade. På den måde bliver 
de marginaliserede en del af et traditionelt miljø, men kan fortsat være i tæt 
kontakt med en ’social vicevært’, som bliver tilknyttet opgangen og står for den 
professionelle hjælp fra kommunens side. 
 
Helt konkret har Københavns kommune udset sig en ejendom i Dannebrogsga-
de på Vesterbro. Her planlægger kommunen at oprette et bofællesskab for 20 
grønlandske kvinder – måske også andre grupper med tre til fire personer i 
hvert bofællesskab.      
 
 


