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GRØNLANDSK KULTUR OG IDENTITET
OPLÆG VE D TEMADAG D. 4/10-04

I DET GRØNSLANDSKE HUS I AALBORG
Ved Psykolog Irene Munk Jensen

Der er temmelig mange grønlændere i Danmark. Langt de fleste klarer sig godt og er integrerede og
forankrede i det danske samfund. Andre har store problemer og en lille gruppe har massive
problemer på mange fronter. Brugerne af de projekter der findes i Aalborg må siges at tilhøre
gruppen af socialt udsatte grønlændere. Langt de fleste i denne gruppe mennesker har ikke været i
kontakt med det psykiatriske system. Hvis de havde, ville de kunne få en psykiatrisk diagnose, så
alvorlige er deres problemer.

Alle grønlændere er forskellige, og som alle andre er de præget af deres historie, deres livsvilkår og
betingelser. Som befolkning er grønlændere glade og umiddelbare mennesker, der er tilstede og
engageret i nuet. Grønlændere er stolte, omsorgsfulde, gæstfrie og varme mennesker, som meget let
kommer i kontakt med deres følelser og, som er gode til at more sig. Grønlændere er gode
iagttagere og har en stærk ikke-sproglig kommunikation, der kan være svær at læse. Det
grønlandske sprog er meget beskrivende og lægger vægt på beretningen og handlingen.

I Grønland elsker man sine børn ubetinget og grænseløst. Små børn får megen omsorg, kontakt og
kærlighed. I Grønland har familien og slægten en meget stor betydning. Samfundene er stadig små
ude på kysten – dvs. stort set alle andre steder end i Nuuk. Mange bor i samme by som deres familie
og har et stort familienetværk. Der har været tradition for store familier med mange børn, en
tendens som er ved at ændre sig nu. Den måde børn er blevet opdraget på og mange steder stadig
bliver opdraget på er, at børn allerede fra en 3-5 år passer sig selv og hinanden. Mange børn færdes
ude og ser efter hinanden. Når netværket er stort er der flere til at holde øje med dem samtidig med,
at børnene er klar over, hvor der er voksne der kan hjælpe til.

I Danmark lægger vi vægt på den lille nære familie og børneopdragelse drejer sig om at støtte børn
til at blive selvstændige uafhængige mennesker, der kan tage personlig ansvar. Fra gammel tid lærte
man i Grønland sit håndværk og erhverv ved at være i ”mesterlære”; ved at iagttage og kopiere.
Børneopdragelse i Grønland handler om at være lydig og ansvarlig for fællesskabet. Det betyder, at
de fleste med en god opdragelse er mennesker, der er autoritetstro, der langt hen ad vejen gør hvad
der bliver sagt og er socialt ansvarlige. Man hører efter, man er beskeden og klarer sig, har ikke
forventninger fordi tingene ofte vil ændre sig og dermed vise sig undervejs.

For nogle, de svageste stillede og de personer med store problemer, betyder det tit, at man har god
vilje og de bedste intentioner, at siger ja til mange ting uden altid at kunne se processen for sig eller
konsekvenserne af en beslutning. Konkret kan det handle om, at man sidder med sagsbehandleren,
hos lægen o.l. og være enige i en behandling eller handleplan, men meningen forsvinder når
sammenhæng forsvinder. Så er der en ny ramme eller sammenhæng man må forholde sig til. Det er
vanskeligt have to sammenhænge til at eksistere på samme tid. Der er to rum eller verdener der
adskilt fra hinanden frem for at overlappe eller være integreret i hinanden.

Grønland er stadigvæk et land præget af fangerkulturen. Grønland er et stærkt og voldsomt land,
hvor menneskets evne til at overleve har drejet sig om, hvor godt man kunne tilpasse sig naturen. I
gamle dage levede man mange familier under samme tag, der var meget der forblev usagt og man
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havde regler for, hvordan uenigheder og konflikter blev løst. I dag lever mange fortsat meget tæt;
mange mennesker på få kvadratmeter. Grønlændere er stadig et meget mobilt folk, men mange har
svært ved at klare sig alene og har hjemve på trods af en meget høj tilpasningsevne. Denne
tilpasningsevne og nøjsomhed ses også i gruppen af socialt udsatte. Disse mennesker har en evne til
at kunne leve på en sten, til at kunne sove på en sofa, leve i en plasticpose og af næsten ingenting.
De kan klare at stoppe et massivt alkohol forbrug fra den ene dag til den anden, hvis det skal være.
Der er tradition for, at slægt og venner (især dem fra éns hjemby eller bygd) altid er velkomne, dem
deler man, hvad man har med og der er altid plads til at kunne overnatte.

Historien har stor betydning for det som sker i nutiden. De mennesker der typisk falder ind i
gruppen af socialt udsatte er voksne og er aldersmæssigt et sted i slutningen af 30´erne, i 40´erne og
50´erne. De personer og familier med problemer som jeg har været i kontakt tilhører denne
generation. Deres historie handle i store træk om massive traumatiske oplevelser personligt, inden
for familien og samfundsmæssigt. Da denne generation var børn, skulle Grønland være dansk. Børn
i 3-4 klasse eller 8-9 år gamle blev sendt til Danmark, et land med et ukendt sprog, en anden kultur
og andre traditioner. Man var borte i et år og havde kun sjælden kontakt med forældre og familie
hjemme. I denne generations barndom blev mange byer og bygder nedlagt og mennesker blev
flyttet til arbejdsløshed og boligblokke.

Afmagten, hjælpeløsheden, meningsløsheden og sorgen talte man ikke om. Man klarede sig så godt
man kunne og tilpassede sig så godt man kunne. Livet i Grønland, tæt på og af naturen, er og har
altid været et voldsomt liv. Mange har mistet nogen på jagt eller under fiskeri. Mange har oplevet
slægtninge blive ædt af sorg, der blev måtte dulmes og, som ofte kom til udtryk gennem alkoholens
manglende hæmninger. De fleste er vokset op i et miljø med alkoholmisbrug, vold, selvmord,
omsorgssvigt og seksuelle overgreb. Alt sammen symptomer på et samfund i opløsning.

Synet på børn og børneopdragelse i Grønland betyder, at psykiske skader og psykiske problemer
opstår på et andet tidspunkt i udviklingen end de skader man typisk ser hos f.eks. danske børn.
Skaderne sker generelt på et senere tidspunkt og det giver en anden type psykiske problemer. De
fleste grønlændere med psykiske problemer er ikke tidligt følelsesmæssigt skadede, deres
grundlæggende kerne er i orden, fordi man har fået den tidlige kærlighed og omsorg.

De psykiske skader og problemer handler i højere grad om borderline strukturer og -træk samt post
traumatisk stress syndrom. Borderline træk handler om ustabile og usikre/løse kontaktmønstre, løse
indre grænser og strukturer, hvorved der er let adgang til de store unuancerede følelser. Mennesker
med borderline personlighedstræk har ustabile og unuancerede billeder og opfattelser af sig selv og
andre mennesker. Deres følelser og reaktioner, måder at knytte sig til andre på og være i kontakt
med andre på er ofte præget af det er ”alt eller ingenting og enten eller”.

Den måde mange børn tager vare på sig selv og hinanden på, det store netværk, hvor det kan være
uklart, hvem der er har ansvaret for det der sker samt de voldsomme, dramatiske og traumatiske
begivenheder, der optræder, uden der bliver talt om det, betyder, at mange lærer at tilpasse sig, at
bære alting og alle følelser inden i. Kort sagt man lærer at overleve og at klare sig selv. Samtidig
har de fleste haft ”gode” modeller i forhold til, hvordan følelser deles og konflikter løses; de dulmes
mange gange med alkohol og bliver til en lammende afmagt, der ender i massive selvmordstanker
og forsøg. For andre flyder bægeret over og bliver til voldsomme og aggressive udbrud. Mange
mangler konstruktive redskaber, der kan bruges til at få talt om det, der sker og det, der er
smertefuldt.
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Det er min erfaring, at det som virker i arbejdet og i kontakten med mennesker, der fungerer dårligt
psykisk er tålmodighed og vedholdenhed. Det som er med til at etablere god kontakt og samarbejde
er at vise omsorg og forståelse ved at sætte ord på det følelsesmæssige indhold i det, der tales om.
Det handler også om at være fleksibel samtidig med, at der støttes til medansvarlighed for sine
handlinger, behov, reaktioner, beslutninger, kort sagt for at være ansvarlig for sit eget liv. En god
kontakt handler også om at være oprigtig, tydelig i sin kommunikation, nysgerrig, om at spørge til
det man kan se og høre og til forskellighederne.


