Arbejdsgruppemøde den 9. maj 2018
Det Grønlandske Hus Odense (Det Nordatlantiske Hus)
Kl.12 – 15
Tema indsats ifht. Grønland.
Deltagende:
David og Karl - Kbh
Rani - Nordsjælland
Anders, Flemming og Christina – Aarhus
Gert, Karina - Odense
Nancy og Tobias – sekretariat

Mødestart

Velkomst v. Nancy.
- Hurtig introduktion af de forskellige deltagere
Nancy:
Evt. temaer:
Hvordan finder vi frem til det, politiske, vi gerne vil ”råbe højt om”?
Hvad vil vi gerne råbe højt om?
Hvilke politikere og andet skal vi have med ud og få i dialog?
Hvilket lobbyarbejde kan vi lave, ifht. eks. Christiansborgpolitikere
(For at finde evt. inspiration: http://www.stm.dk/_p_5507.html)
Christina:
Udlændinge/Grønlændere betaler selv for deres danskundervisning – ifølge nyt lovforslag. (ca.
12.000kr)
Nancy:
”Sprog” kunne være et interessant emne.
Hvilke problematiske ting kan vi få bragt frem i lyset?
Gert:
Der har lige været valg i Grønland. Nye tal viser at der rigtig mange der flytter fra landet.
David:
Først og fremmest fokus ”herhjemme” – Grønlændere i Danmark, der er eller har været hjemløse
Gert:
Der er lavet flere rapporter om udsatte grønlændere.
Bl.a. udsatte kvinder
Der er et SAND medlem/udsætterrådet, der har foreslået at skabe Grønlandske bosteder.

Rani:
Ifht. det politiske.
Det jeg har tænkt at vi kan gøre er, at kontakte Grønlandske politikere i Grønland og i Danmark.
Det kunne være interessant at gå til Lars Løkke, og fortælle at regeringen er for berøringsangst
overfor den situation der på Grønland er ”fucked up”.
Forebyggelse starter i Grønland.
Blå Kors overvejer at lave et behandlerhus i Danmark.
Det kunne være interessant at køre i to spor og lægge pres både i Grønland og i Danmark – for at
gøre det lettere for Grønlændere at være her.
Flemming:
Problematikken når Grønlændere kommer til Danmark. Der ville det være godt at få Naja Olsvik i
tale.
Hvis vi skal have hul til Grønland og klæde Grønlænderne på inden de kommer hertil.
Nancy:
Unge crew’et har formået at få mange penge rejst – ved at fortælle deres historier direkte til
politikerne. Politikerne og dem i styrelserne kan ikke forstå, da de ikke kan få gruppen i tale. Det er
dét vi kan, med SAND.
Hvis vi kan invitere til debat/dialog hvor politikerne og medlemmerne af styrelserne, kan komme i
tale med Grønlænderne – så kan vi komme meget længere.
Det kan være film (vi iscenesætter, med interviews)
Vi skal være skarpe på gruppen. Det er hjemløse og tidligere hjemløse Grønlændere.
Rani:
Jeg kunne godt tænke mig at få et samarbejde op at køre med Aalborg. (Grønlands havn)
Der er mange Grønlændere i Aalborg og Aalborg kommune og universitet har begge tætte
samarbejder med instanser og institutioner i Grønland.
Flemming;
God idé.
Måske skal vi prøve at lave en kobling med Aarhus – indenfor 3 år flytter Grønlands havn til
Aarhus.
Anders:
Tobias’ kontakter ved VIA kunne evt. hjælpe ifht. deres samarbejde med Grønland og Grønlandske
foreninger.
Nancy:
John, gadeplansarbejder i Aalborg, havde talt med 5 Grønlændere der gerne ville deltage i dag.
Desværre er ingen af dem dukket op.
Det er meget nemmere at David og Gert tager på visit og laver opbyggende arbejde.
David:
Det er svært at lave inviterende arbejde, da der er en kultur for, at skal du være en del af

fællesskabet må du ”feste” med. Er du først udenfor, så bliver du roligt og stødt skubbet mere og
mere udenfor.
Gert:
Vi skal først debattere temaer.
Så kan vi planlægge et seminar og lægge det i de rigtige ”skuffer”
Vi skal regne med at have mindst 3 måneder til at planlægge et seminar – også ifht.
folketingsmedlemmerne og andre instansers deltagelse.
Rani:
Jeg har også nogle navne når vi når der til (dem må du meget gerne sende som opfølgning på
referatet når det bliver sendt ud, Rani)
Nancy:
Hvilke politikere i Folketinget ”brænder” for Grønlændere?
Christina
Søren Gade (og evt. De Konservative)
(Christina har en god kontakt til social ministeren)
Gert:
Via folketingsmedlemmerne kunne vi få dem til at spørge Statsministeren i en høring.
Rani:
For nytilkomne grønlændere, hjemløse, der kommer til Aalborg er det svært at finde sig til rette.
Der er mange kliker. Det kunne være interessant at gå ind og studere forskellige parametre ifht.
uligheder:. Alder; Køn. Misbrug. Bolig eller uden bolig, bolig, økonomi, arbejde, pension.
Gert:
Nanok.gl Der kan man slå en masse tal op.
Grønlændere ligger nederst i skuffen, alle vegne. Job, økonomi.. også ifht. fordomme.
Der er altid nogen der tramper på nogen – selv blandt de udsatte, det er Grønlændere der bliver
ramt.
Christina:
Ifht. seminaret (tidligere nævnt)
Det handler om at få SKABT en interesse. Bl.a. igennem vores forhold til Carl Holst – så hvor finder
vi den økonomiske vinding, samfundsmæssigt, der giver det merværdi.
Rani:
En ting er at komme hertil uden sundhedskort – altså ikke at være registreret.
En anden ting er adgang til NEM ID
Sådanne ting kunne der arbejdes med politisk, for at hjælpe dem med at blive etableret hurtigere.
Flemming:

Grønlændere er også nederst i hierakiet blandt grønlænderne selv.
Så vi skal også have lederne i de grønlandske huse i spil – De Nordatlantiske ”tilbud”
(ref. ”ambassadører”, ledere og fortalere)
Gert:
Grønlands største avis ringede i dag og ville have billeder fra generalforsamlingen i SAND.
Fed kontakt. Han vil gerne hjælpe hvis der er noget vi kan bruge ham til.
Kirsten Mærsk, direktør i Det Nordatlantiske Hus holder oplæg
CTI projekt
Socialt arbejde der hjælper udsatte Grønlændere i arbejde (tilknyttet frivillige)
- Er der noget dokumentation på forløb og effekt?
- ”ofte har deltagerne mange idéer til hvad andre kan gøre for dem, men mangler idéer om
hvad de selv skal gøre”
Kirsten har kontakter til Grønlændere der har været eller er hjemløse
De Grønlændere der har været her længe har ikke bare én problemstilling, de har 10
problemstillinger.
Note til arbejdsgruppen om evt. problemstillinger VI kan tage fat i:
BEHANDLINGSTID: De sociale myndigheder har 2 års behandlings-/ventetid på de sociale
indsatser.(seksuelle overgreb)
SPROG: Der er ingen tosprogede behandlere i behandlingstilbuddene.
MØDET FORTSÆTTER
Gert:
Kirsten Mærsk kan være en god kontakt.
Vi kan bruge de Grønlandske huse over hele landet.
(ref. ”Hvordan får vi gang i de grønlandske foreninger?”)
Karl:
Jeg har spurgt i miljøerne i Kbh.
- Sproget er et problem – manglende dansk
- Der mangler tolke
- Det manglende sprog/Dansk skaber udfordringer ifht. at finde information om hvor og
hvordan
Rani:
Etablere kontakt til nogle af de hjemløse Grønlændere – ifht. at tage Lise Poulsen med ud og møde
miljøerne (MED en tolk også)

(ref. ”Skal vi lave en uofficiel tur, med Lise Poulsen, på Sundholmen evt.? Hvor de møder hende og
hun møder dem – i en ægte situation”)
David:
Hvad skal vi fremadrettet?
Nancy, Flemming og Anders:
Tidligere har Gert været den eneste der har hængt ved. Derfor skal vi nu finde ud af hvordan vi
arbejder fremad og hvordan vi involverer hjemløse/tidligere hjemløse Grønlændere der kan
overtage arbejdet i denne arbejdsgruppe?
Nancy:
Dette seminar/arbejdsmøde kunne være for at etablere grundstammen for det fremtidige
arbejde.
Fremadrettet kunne vi evt. tage fat i et af de grønlandske huse og evt. opstarte med
møder/seminarer på disse steder og forsøge at hverve ved at holde åbent og give plads til at
kunne formidle og artikulere sine problemstillinger.
Gert:
- læser op fra sin folder (evt. tematikker)
(Det må du gerne sende til referatet, Gert)
Rani:
Jeg synes vi skal fortsætte som samlet gruppe – samlet er vi stærkest.
Men vi skal også arbejde regionalt. Der er sikkert flere der har sagt nej, grundet at det ligger i
Odense og ikke i evt. Kbh, Aalborg eller Aarhus.
Vi kan godt begynde at arbejde på at lave grupperinger rundt i kommuner og regioner.
Problemet, når det bliver det akademiske, er sproget og manglende kontakt til det
praktiske/virkelige.
- Alt ovenstående kræver at vi har nogle tolke
Gert:
Nu er vi i maj måned, så lad os kigge frem.
Vi skal være klar i august måned med et todages seminar.
Inden vi går skal næste mødedato aftales.
Det er vigtigt at vi mødes inden sommerferien i juli måned.
Flemming:
Brugerinddragelse har vi tit en udfordring til ifht. at få Grønlændere til at deltage.
Kan vi ikke lave noget med ”games” hvor der er sækkeløb, hundeslædeløb, og andet?
Rani:
Hvis vi skal invitere til et seminar i Kbh, så skal vi have navne (med mails) på eks. Politikere (også
evt. Lars Løkke), folk der arbejder med Grønlændere (Lars Thiesen), Mille fra det grønlandske hus i
Kbh,

Hvis vi skal sende en invitation til nogen der har pressede kalendere, så skal vi allerede nu begynde
at lave en liste…
David:
Er vi i gang med at drøfte et seminar i august?
Nancy:
Nej, det er ikke realistisk.
Vi skal have mere forberedelsestid
- Folks pressede kalendre
- Ingen juks, men godt planlagt
Vi skal frem til september, før det bliver realistisk
David:
Er dette eneste gang jeg er med?
(svar: nej)
Mangler en dagsorden
(ref. note til næste gang! Tydeliggør intentioner og ønskede afkast ved opstart af mødet)
Hvad er formålet med arbejdsgruppen? (ref. vigtigt at understrege af det er en arbejdsgruppe og
ikke et udvalg)
Svar: Formålet osv. Kan der læses mere om på http://www.sandudvalg.dk/grønlændergruppen
Rani:
- Fortæller kort om forhistorien for arbejdsgruppen her
Gert:
Jeg har ikke oplevet, at der ikke er blevet lyttet til mine synspunkter.
OPSUMMERING
Vi arbejder hen imod et seminar i slut september/oktober, på en dag, hvor vi har en god flok
repræsentanter af forskellige hjemløse Grønlændere i Danmark.
Gert og David laver et oplæg op til mødet i juni måned. Og laver en ekskursion til Aalborg. (Får et
telefonnummer på John og ellers kan I også besøge SAND – Nordjylland, Mick)
I må også godt komme til Aarhus.
Rani: ”Der er huller i det sociale sikkerhedsnet” kunne være en evt. overskrift.
(Nancy tilføjer: Det er der lavet utallige rapporter på huller i det sociale sikkerhedsnet, men det VI
kan sparke ind til politikerne, er de ægte og virkelige historier.)
Næste møde er 7. juni – i Odense igen. Kl.12 - 15
Gert undersøger muligheden for at være ved Det Nordatlantiske Hus.

