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Som nævnt i indledningen til rapporten ”Ligebehandling af grønlændere i 

Danmark – Grønlænderes oplevelse af mødet med det danske samfund,” blev 

det i forundersøgelsen1 konkluderet, at der var behov for en større viden om 

grønlænderes forhold som borgere i det danske samfund.  Herunder om 

adgangen til uddannelse, sociale ydelser, arbejde, sundhed mv 

Forundersøgelsens interviewpersoner2 oplevede generelt, at danskerne har 

forældede forestillinger og fordomme om Grønland og grønlændere – både dem, 

der bor i Grønland og grønlændere, der er bosat i Danmark. Det gælder både i 

forhold til grønlændere med grønlandsk etnicitet, og i forhold til grønlændere 

med dansk-grønlandsk baggrund/etnicitet. Dette kommer til udtryk på forskellig 

vis i forskellige sammenhænge, offentlige som private. 

Et bidrag til at øge viden om grønlænderes oplevelse af deres møder med det 

offentlige system i Danmark, og af deres opfattelse af at være grønlænder i 

Danmark i øvrigt belyses i denne delundersøgelse via kvalitative interviews. Der 

er to formål hermed: Dels at høre om oplevelser i mødet med de forskellige 

danske myndigheder med henblik på at søge at belyse, om det opleves, at der 

finder ligebehandling sted blandt borgere med grønlandsk baggrund. Og dels at 

give et indtryk af de forskellige liv, grønlændere kan leve – og lever - i Danmark. 

De mangfoldige historier skal også medvirke til at punktere myten om, at 

grønlændere kun er enten socialt udsatte eller ’arktiske grønlændere. Der er en 

tendens til, at danskere typisk placerer grønlændere i en af de to kategorier. Det 

endelige mål er at medvirke til at nuancere ’danskerens’ opfattelser af og 

forestillinger om ’grønlænderen’.  

 

Denne undersøgelse skal således udfolde interviewpersonernes egne historier 

om det at være grønlænder i Danmark, med et fokus på dét, som grønlænderne 

lægger vægt på i deres fortællinger – inden for en af instituttet defineret ramme 

omhandlende lige- og forskelsbehandling. 

KAPITEL 1 
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Materialet er disponeret således, at læseren først møder portrætter af syv 

forskellige grønlændere, suppleret efterfølgende af tre hovedtemaer, der foldes 

ud via en række undertemaer. Interviewmaterialet har affødt en lang række 

temaer, som repræsenteres i hhv. portrætterne og de temaer, der var mest 

fremtrædende i interviewene. Alle temaer er udledt af interviewmaterialet og 

baseret på en semi-struktureret spørgeguide, der lægger sig op ad en kvantitativ 

delundersøgelse. Denne delundersøgelse skal således illustrere og udfolde de 

forhold, der er undersøgt i den kvantitative undersøgelse: ”Ligebehandling af 

grønlændere i Danmark – en spørgeskemaundersøgelse af grønlænderes møde 

med offentlige institutioner og myndigheder” såvel som vise de særlige 

udfordringer, der er forbundet med at være og leve i Danmark som grønlænder. 

I portrætterne belyses følgende tematikker, der kom frem i forbindelse med 

interviewene: Tilhørsforhold til Danmark, tilknytning til Grønland, integration i 

Danmark, arbejdsmarkedstilknytning og livsværdier. De forskellige personer har 

haft forskellige områder og temaer, de har haft fokus på, som har været 

væsentlige i deres respektive fortællinger. De øvrige tematikker analyseres i tre 

hovedtemaer under følgende overskrifter: A. Om identitet og splittede 

identiteter; B. Synet på grønlænderen og reaktioner på fordomme samt C. 

Møder med det offentlige.  

Denne delundersøgelse udgør således det empiriske grundlag for den analyse 

(del II), der er i rapporten ”Ligebehandling af grønlændere i Danmark – 

grønlænderes oplevelser af mødet med det danske samfund.” 

 

METODE 

De kvalitative interviews er lavet med syv grønlændere bosat i Danmark, der 

repræsenterer forskellige baggrunde. Målet har også været at få illustreret 

mangfoldigheden blandt grønlændere i Danmark, forstået på den måde, at 

personerne har det til fælles, at de er grønlændere, men i øvrigt er i forskellige 

livssituationer, forskellige faser i livet og med forskellige socio-økonomiske 

baggrunde. Der har været følgende kriterier for udvælgelse af interviewpersoner: 

Fordeling på hvert køn (3 mænd, 4 kvinder), hele grønlændere hhv. halve 

grønlændere (dvs. med hhv. en og to grønlandskfødte forældre), aldersspredning 

hos de interviewede kvinder og mænd i alderen 25-68 år, forskellig 

uddannelsesbaggrund, faglært /ufaglært – uddannet / ikke uddannet / 

autodidakt, i arbejde / arbejdsløs, fra socialt udsat til bedre bemidlet samt 

geografisk spredning i Danmark. Interviewpersonerne repræsenterer således 

grønlændere i Danmark bredt bortset fra, at de socialt udsatte ikke er 
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repræsenteret blandt interviewpersonerne, da andre aktører på feltet har haft 

meget svært ved at få denne målgruppe i tale, hvorfor instituttet fra start af 

fravalgte at opsøge denne gruppe. Interviewpersonerne i denne undersøgelse er 

således alle velfungerende; ikke nødvendigvis godt socio-økonomisk stillede, 

men alle er ressourcestærke i en eller anden forstand. Bl.a. de grønlandske huse 

har været behjælpelige med at finde interviewpersoner. 

Der er spurgt ind til3 i hvilket omfang kulturforskelle, fordomme, stigmatisering 

og andre barrierer har indflydelse på informanternes oplevelse af ligebehandling. 

Herudover er spurgt mere generelt ind til væsentlige begivenheder i 

interviewpersonernes liv, tilknytning til arbejdsmarkedet, kontakten med danske 

myndigheder og behandling i det offentlige, identitet og etnicitet, oplevelsen af 

anerkendelse af grønlændere mere generelt samt kendskab til klagemuligheder. 

Der er spurgt ind til interviewpersonernes samlede livsforløb (overordnet), og 

der er tegnet et billede af vigtige milepæle. Endvidere er der stillet uddybende 

spørgsmål om oplevelser, der knytter an til undersøgelsens temaer. 

 

Processen med at få afklaret, hvordan interviewmaterialet skulle bruges har ikke 

fulgt en bestemt analyse model. Efter gennemførelsen af interviewene er alle 

interviews blevet transskriberede med henblik på at lave en samlet oversigt over 

alle de temaer, der går igen – og der blev lavet en livslinje for hver person ud fra 

de oplysninger, der var til rådighed i interviewet. Herefter er alle undertemaer 

blevet kategoriseret i hovedtemaer, og der er lavet en prioritering af, hvilke 

undertemaer, der skulle med i portræt delen, hhv. i hoved temadelen. Det var 

indledningsvis tanken, at portrætterne skulle stå alene og repræsentere de 

forskellige temaer, men da det ville resultere i meget lange portrætter, blev de 

temaer, der syntes at fylde mest hos informanterne samlet i en analyse for sig 

under paraplyen: Temaer (jf. ovenstående). Portrætterne søger at give et indblik 

i de respektive informanters liv, og søger at beskrive, hvad de udvalgte temaer 

betyder for den enkelte. 

 

Ved læsning af portrætter og temaer er der brugt en del citater, for at give plads 

til de forskellige interviewpersoners stemmer. Således er det en pointe, at vi 

ønsker at lade interviewpersonerne komme til orde med deres egne subjektive 

oplevelser af ’mødet med Danmark’; det offentlige såvel som det øvrige 

samfund.  

Læseren vil bemærke, at interviewpersonen ’Kathrine’ laver mange referencer til 

sin mor (der ikke er nævnt ved navn); dette er efter aftale, da Kathrine via – og 
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med - sin mor har haft mange oplevelser med fordomme og dårlig service, da 

denne har været mere udsat for det, end Kathrine selv har. Kathrine mener, at 

disse oplevelser er vigtige at få italesat og præsenteret, hvorfor Kathrine selv er 

interviewperson (talerør for) på sin mors vegne. Kathrine fandt ikke, at moderen 

selv ville være i stand til at gennemføre et interview om dette emne. 

 

Blandt interviewpersonerne har én person valgt at være anonym, hvilket er 

imødekommet ved, at vedkommende i materialet har fået et andet navn. 

 

Om profilnavnene i portrætterne skal det siges, at de refererer til, hvordan 

interviewpersonerne selv har omtalt sig undervejs i interviewet. 
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2.1 PORTRÆTTER –  EN PROFILOVERSIGT  

 

a. Kathrine Hansen – ’en smuk grønlænder’ 

Kathrine Hansen er 25 år og har boet i Danmark stort set hele sit liv. Hendes mor 

er grønlænder og hendes far er dansker, og hun bor nu på Sjælland. Kathrine 

studerer nu på RUC efter at have haft diverse korterevarende jobs - og efter at 

have forsøgt sig med Militærpolitiet, som hun imidlertid fandt blev for kedeligt 

for hende. Hun kan godt lide at studere, men overvejer at søge ind hos politiet. 

Udfordringer skræmmer hende ikke og hun har et fighter-gen –  og giver igen, 

hvis noget eller nogen provokerer hende. Hun har også et hjælper-gen, og hun er 

sin mors gode støtte, særligt ved møder med det offentlige. Hun er en ’smuk 

grønlænder’, har mange fortalt hende. 

 

b. Pam Stach - ‘den pæne, velfungerende grønlænder’ 

Pam Stach er 28 år, og har siden 1990 flyttet frem og tilbage mellem Grønland og 

Danmark. Hun har desuden gået i skole et år i USA og arbejdet i Paris i 3½ år. 

Pam drømmer om at supplere sin universitetsuddannelse i kultur-og 

samfundshistorie fra Grønland med en designuddannelse eller en 

kandidatuddannelse i antropologi i Danmark. Hun er lige nu både job- og 

uddannelsessøgende. Pam oplever det som en splittelse at have halvt 

grønlandske gener og baggrund og ikke se specielt grønlandsk ud. Være bosat i 

Danmark og tale dansk, men ikke kunne tale grønlandsk. Og alligevel føle sig 

mest grønlandsk. 

 

c. Jens Jørgen Broberg – ’de svages forkæmper’ 

Jens Jørgen Broberg er 39 år og bosat i Aalborg siden 2010. Han er gift og har 4 

drenge i alderen fem til ti år. Han er født i Grønland af en grønlandsk far og en 

dansk-grønlandsk mor. Han flyttede første gang til Danmark som 14 årig, hvor 

KAPITEL 2 
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han har taget en række uddannelser, men han har også flyttet frem og tilbage 

mellem Danmark og Grønland af arbejdsmæssige årsager. Han er for tiden 

jobsøgende, og bruger også megen tid på at tale ’de svage grønlænderes’ sag, og 

hjælper dér, hvor han kan komme til det. Han er drevet af sin indignation over 

den uretfærdighed, han hører om fra andre grønlændere om deres møde med 

det danske samfund, og han kæmper for en bedre behandling af grønlændere i 

Danmark.  

 

d. Gorm Vold– ’en halvstuderet røver’ 

Gorm Vold er 45 år og studerer statskundskab ved Syddansk universitet. Et 

studium, han har genoptaget efter en længere pause med jobs i hhv. Grønland 

og Danmark. Han er nu bosat i Odense siden 2010, hvor han kom til Danmark 

igen med sin familie. Han har haft en del ledende stillinger i Grønland og 

Danmark, men er nu opsat på at gøre sit studie færdigt, og arbejder sideløbende 

i det grønlandske hus i Odense. Og han reflekterer en hel del over det med 

grønlandsk og dansk identitet og over, hvordan danskerne forholder sig til 

grønlændere. 

 

e. Inger Andersson – ’fighter og hjælper’  

Inger Andersson er grønlænder, 49 år, født på Grønland og har som barn boet 

nogle år i Danmark. Hun har sejlet mange år mellem Grønland og Danmark, har i 

kortere perioder boet i Danmark i forbindelse med uddannelse og jobs, og er nu 

bosat her igen siden 2010. Hun har en kæreste gennem mange år, der bor i 

Frederikshavn. I denne periode har hun været hjemløs frem til 2013, og haft et 

alkohol misbrug. Inger er nu etableret i egen lejlighed uden for Århus, og er 

engageret i at hjælpe andre grønlændere, der har det svært og er ude i misbrug. 

Hun er glad for livet og synes hun har løftet sig ud af tilværelsen som socialt 

udsat. 

 

f. Niels Peter Nielsen – ’en skide grønlænder’ 

Niels Peter Nielsen er 56 år og født i Grønland af en grønlandsk mor og en dansk 

far. Han er dansk gift og har tre børn og bor ved Randers. Han har i mange år 

arbejdet for en stor entreprenørvirksomhed, og har både været teamleder og 

tillidsrepræsentant i mange år. Han har desuden i 30 år været aktivt medlem af 

den grønlandske fællesforening, INUIT, hvor han nyder stor anseelse, og på 25. år 

er han valgt til næstformand. Selvom han er et aktiv på sin arbejdsplads og har 
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boet det meste af sit liv i Danmark, har han alligevel en grundlæggende følelse af 

at blive betragtet som ’en skide grønlænder’.  

 

g. Agga Raahauge - ’en ægte grønlænder’  

Agga Raahauge er en lattermild, stærk og selvstændig grønlandsk kvinde, der i 30 

år har boet på Lolland med sin danske mand og børn. Hun er familie menneske 

med stærke værdier, og stolt af at være en ægte grønlænder. Hun er 68 år, og 

har som 60 årig kvittet jobbet for at passe familien, herunder særligt sin mand og 

barnebarn. Hun er herudover engageret i at holde foredrag om det at være 

grønlænder i Danmark, og sætter også stor pris på at finde tid til at dyrke læsning 

af især grønlandske bøger. Hun bor med udsigt til grønne marker og natur, som 

har været vigtige elementer for hende som bosat i Danmark. 
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2.1.1 KATHRINE HANSEN –  ’EN SMUK GRØNLÆNDER’   
 
Kathrine Hansen er 25 år og har boet i Danmark stort set hele sit liv. Hendes 

mor er grønlænder og hendes far er dansker, og hun bor nu på Sjælland. 

Kathrine studerer nu på RUC efter at have haft diverse korterevarende jobs - og 

efter at have forsøgt sig med Militærpolitiet, som hun imidlertid fandt blev for 

kedeligt for hende. Hun kan godt lide at studere, men overvejer at søge ind hos 

politiet. Udfordringer skræmmer hende ikke og hun har et fighter-gen –  og 

giver igen, hvis noget eller nogen provokerer hende. Hun har også et hjælper-

gen, og hun er sin mors gode støtte, særligt ved møder med det offentlige. Hun 

er en ’smuk grønlænder’, har mange fortalt hende. 

  

ˮ 
Hvis folk spørger, hvor jeg kommer fra, så kan jeg finde på at 

sige: ’hvor tror du, jeg kommer fra?’ – men der er aldrig nogen, 

der har gættet på, at jeg kommer fra Grønland. (…) Og hvis jeg så 

siger, at jeg er fra Grønland, siger de: ’Gud, er du det? Det havde 

jeg slet ikke troet. Hold da op, kan man se sådan ud som 

grønlænder? ’ (…) den hører jeg rigtig tit. Jeg har også mange 

gange hørt den med: ’Du er også smuk af en grønlænder at 

være’. Så siger jeg ’nå’… men hvad skal jeg sige – det synes jeg 

da, er noget underligt noget at sige(…) Og hvis man så sagde til 

en dansker: ’Nå, men du er da også meget flot af en dansker at 

være…’ Altså så tror jeg da, at folk ville tænke lidt.” 

 
 

Baggrund og opvækst 

Kathrine Hansen er født i Umanak, Nordvestgrønland i 1988 og flyttede i 1990 

som 2 årig med familien til Danmark, Aalborg. Hendes far er dansk og hendes 

mor er grønlænder, og hun har en 1½ år yngre lillesøster. De har, så vidt Kathrine 

ved, stadig noget familie i Nuuk, men hendes morforældre er døde. 

Hendes far tog i sin tid til Grønland for at arbejde som maskinmester, og nåede 

at bo der i ca. 5 år, inden de flyttede til Danmark. Faderen flyttede først til 

Danmark med børnene og fik dem passet, mens han ledte efter job og lejlighed – 

moderen fulgte så efter et par måneder senere.  

 

I Aalborg gik Kathrine i dagpleje, i børnehave og i folkeskolen, inklusive 10. 

klasse. Herefter påbegyndte hun HTX, men droppede ud efter 1½ år. Derefter tog 
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hun et halvt sabbatår og flyttede hjemmefra. På et tidspunkt blev hendes 

forældre separerede, men har et godt forhold til hinanden, og begge parter bor 

stadig i Aalborg. Moderen fik en anden dansk kæreste, men blev dog hen ad 

vejen, ifølge Kathrine, socialt udsat, og hun er alene nu. Kathrine tog efter 

sabbatåret en HF, hvorefter hun havde en række forskellige jobs via et 

vikarbureau. Det var fx som køkkenassistent, tjener, receptionist, 

handicaphjælper – og i perioder har hun været uden arbejde. Men hendes far 

har opdraget hende til, at man skal have en uddannelse og et arbejde og ikke gå 

for meget derhjemme - og det har hun taget til sig. 

 

I 2012 søgte Kathrine ind hos forsvaret, og her var hun først værnepligtig. 

Herefter søgte hun af to omgange ind hos Militærpolitiet, som en af meget få 

kvinder, og hun kom ind. Hun mener, at kvinder – hvis de ellers brænder for det 

– godt kan klare Militærpolitiets sergentuddannelse, men da det er en fysisk 

meget hård uddannelse, er der ikke ret mange kvinder, der gennemfører 

optagelsesprøven. Hun kom ind anden gang, hun søgte, for som hun siger: ’Jeg 

syntes, jeg havde krav på at bevise, at jeg kunne komme ind.’ Efter få måneder 

forlod hun Militærpolitiet, fordi motivationen forsvandt, for ’Det var bare ikke 

dér, jeg skulle være, kunne jeg mærke.’ Kathrine kan dog godt lide at være meget 

fysisk aktiv, og hun påtænker at søge ind hos politiet. 

 

Hun har i en kort periode været arbejdsløs, fordi hun havde brug for at trække 

stikket ud, og hvor hun fik kontanthjælp – men hun blev træt af alt bureaukratiet 

ved at være arbejdsløs, hvor hun oplevede at skulle tage imod tilbud, der ikke 

passede til hende. Det var derfor, hun fandt frem til fjernundervisning i tysk– og 

havde så mange timer, at hun kunne få SU. På det grundlag kunne hun så søge 

ind på universitetet. 

 

Hun flyttede samtidig til Birkerød, og hun bor nu hos sin kærestes faster. I 2013 

blev Kathrine optaget på RUC, og læser humanistisk bachelor. Hun kan godt lide 

at læse og gå i skole.  Hun har ikke noget studiejob, men vil gerne være frivillig i 

Ungdommens Røde Kors, og arbejde med unge, selvmordstruede grønlændere i 

Danmark. 

 

Hun har ikke været tilbage i Grønland siden familien flyttede derfra, selvom de tit 

har talt om det, for det er for dyrt. Deres grønlandske familie har i stedet være 

mange gange i Danmark og besøge dem, særligt da hun og hendes søster var 
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mindre. Det er nemlig dyrere at rejse fra Danmark til Grønland end omvendt. 

Kathrine orienterer sig indimellem om, hvad der foregår i Grønland – via KNR4 

kanalen – der engang imellem bliver sendt på DR2, hvor hun også nogle gange 

ser dokumentarer fra Grønland, ligesom hun har læst artikler om Grønland i 

Kristeligt Dagblad. 

 

I sin fritid bruger Kathrine meget tid på træning, fx at klatre, men også på sociale 

aktiviteter, og hun går til koncerter og i teatret. Kathrine har en dansk kæreste, 

som hun har været sammen med i tre år. 

 

Familierelationer – moderens hjælper 

Kathrine har et tæt forhold til både sin mor og sin yngre søster, og de to piger 

hjælper sammen moderen, der er førtidspensionist. Kathrine har, indtil hun 

flyttede til Sjælland, været vant til at gå med sin mor til møder med kommunen, 

og har været ved hendes side, når hun har været hospitalsindlagt, hvilket hun har 

været flere gange, bl.a. med tuberkulose, og senest på grund af en svær 

lungebetændelse. Moderen har i en del år haft problemer med alkohol. Kathrine 

beskriver, at hun har sin mors temperament – og at hendes mor, indtil hun blev 

syg, aldrig har fundet sig i noget, men nu lader hun mere stå til. 

 

Moderen har astma og bronkitis, og har nu også fået konstateret KOL, og 

Kathrine beskriver hende som ’lille og svag nu – der er ikke meget tilbage af min 

mor’. Hun kan ikke få luft nok, hvilket betyder, at hun er afhængig af hjælp. 

Søstrene har bl.a. hjulpet moderen med at handle ind, men nu hvor Kathrine er 

flyttet, kan hun ikke være der i hverdagen mere for moderen. Kathrine var fx 

med, da moderen søgte førtidspension, og hun var den, der bankede i bordet, 

når hun syntes det gik for langsomt.  

 

Kathrine siger om møderne med kommunen, at det kan virke som om, at de 

enten har for meget at se til – eller at de måske har en indstilling i forhold til 

hendes mor, at hun er bare grønlænder og hun drikker – og at man alligevel nok 

ved, hvordan det ender med hende. 

 

Om behandlingen af moderen på hospitalet, har Kathrine haft dårlige oplevelser, 

for hun har mange gange oplevet, at personalet overhører moderens 

forespørgsler om fx mad. Moderen har fortalt Kathrine om, hvordan hun oplever, 

at personalet taler ned til hende – men at det ændrer sig, når Kathrine er 
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tilstede. Kathrine giver udtryk for, at hun ikke ville finde sig i sådan en 

behandling, og hvis det var hende selv, så havde hun godt nok sagt fra! Og 

Kathrine har det sådan, særligt når det kommer til hendes mor, at hvis hun hører 

noget racistisk eller fordomsfuldt, at ’det gider hun ikke høre på’.  

 

Kathrine beretter, at hendes far også har været indlagt flere gange med 

sukkersyge, men at han aldrig er blevet behandlet sådan. Hun har talt med sin 

kæreste om episoderne, men hans holdning er, at sådan behandler man da ikke 

folk, det er der da ikke nogen, der gør. Og Kathrine oplever, at han tror, alle 

mennesker er gode, og at alle mennesker gør det bedste for hinanden ”For han 

er jo helt dansk, med blå øjne og lyst hår, og har aldrig oplevet at blive 

diskrimineret, eller hvad kan man sige… Og når jeg forklarer det, siger han: ’ah, 

det kan da ikke være rigtigt, tror du ikke bare, det er fordi, de havde en dårlig 

dag?’ Men nej, det tror jeg faktisk ikke.” 

 

Tilhørsforhold til Danmark og Grønland 

Kathrine tror, at hendes mor nok ville have ønsket, at børnene var vokset op i 

Grønland, så de havde fået den grønlandske natur og kultur med sig i bagagen. 

At det var moderens mening, at de skulle flytte tilbage på et tidspunkt til 

Grønland. Eller når pigerne var fyldt 18 år, så kunne hun selv flytte hjem og så 

kunne de komme og besøge hende – det er bare aldrig blevet til noget. Så mor 

og døtre har talt meget om at tage tilbage til Grønland, men Kathrine tror, at det 

er for svært for moderen nu, fordi der er en masse fra hendes familie, som er 

døde. Og fordi byen ikke er, som den var før – og at moderen nok har en 

forestilling, som ikke lever op til virkeligheden. Ifølge Kathrine, savner moderen 

Grønland rigtigt meget. 

 

Moderens grønlandske baggrund betyder meget for hende, og det at hun står 

ved det, og hun synes også, at nogle af de danske traditioner ikke er særligt gode 

i forhold til de grønlandske. Hun mener, at familien holder mere sammen i 

Grønland, og hjælper hinanden altid, og man er der mere for hinanden. Kathrine 

oplever, at moderen har givet sin stolthed over at være grønlænder videre til 

sine børn. Om det siger Kathrine, at hun selv hellere vil være halvt grønlænder 

end være hel dansk.  

 

”Så jeg er glad for det. Jeg synes, det er godt, jeg har fået den del med. Det er 

fordi, at Grønland er så meget mere end det, man ser og det man hører, og det 
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min mor har oplyst mig om, det er så dejligt. Det vil jeg gerne have mere af. Men 

min far har også en masse gode ting, så jeg er glad for at få begge dele. At de kan 

give mig begge dele, det synes jeg er fedt.” 

 

Hvis hun bliver spurgt om sin oprindelse vil hun sige, at hun er fra Grønland; at 

hun er født i Grønland, men har boet i Danmark hele livet. Kathrine synes ikke, at 

hun behøver at vælge et tilhørsforhold, eller sige, at hun er dansker eller 

grønlænder. Hun føler sig som begge dele, men kan engang imellem godt føle sig 

splittet , når hun hører fordomme og føler, at hun skal forsvare sig. Hun føler sig 

dansk, også fordi hun aldrig rigtigt har været på Grønland, men har boet i 

Danmark siden hun var to år – og hun kan også godt lide Danmark. Men når hun 

ser eller kommer ud i nogle grønlandske sammenhænge, kan hun godt mærke, at 

en del af hende er noget andet.. Det er, når hun fx sidder sammen med sin mor 

og med alle hendes grønlandske veninder, eller snakker med sine kusiner. Eller 

når hun har set billeder fra sin barndom: 

 

”(...) når jeg kan se, at jeg ligger i en hundeslæde med to hunde spændt foran, og 

jeg kan se min mor gå med mig, ude i de der fjelde, så kan jeg godt se en del af 

mig, som jeg slet ikke kender til på den måde. Og min mor har også lært mig 

nogle forskellige grønlandske traditioner. Mor har altid sagt, at hun synes vi skal 

lære det grønlandske sprog, det har jeg også altid gerne villet, men det er aldrig 

blevet til noget. (…) Men det er de seneste par år, jeg har mærket, at der er 

noget, der trækker i mig. Jeg har brug for at kende til det, min mor taler om. Der 

er mange ting jeg har hørt om, som jeg ikke ved, hvordan er i virkeligheden.” 

 

I forhold til den grønlandske identitet føler Kathrine, at hun skal bevise noget i 

forhold til, at man godt kan være halvt grønlænder og ikke have sociale 

problemer. Og at når man drikker sig fuld, kan man godt styre det, så ligger man 

ikke og sover på en bænk i tre dage.  

 

”At jeg ikke bruger al min løn på at gå i byen, og drikke den op i løbet af en uge, 

sådan nogle ting kan jeg godt føle. Der er også nogle, der har spurgt, om jeg har 

svært ved at styre alkohol. Så siger jeg, at ’nej det har jeg bestemt ikke, jeg 

drikker ikke mere eller mindre bare fordi, jeg er halvt grønlænder eller har det i 

mig’. Det kan faktisk godt være unge på min egen alder, som spørger, det er det 

typisk. Det er ikke fordi, de skal være dumme eller nedladende, det er bare fordi 
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de er nysgerrige. (…) Jeg tror bare gerne, man ønsker at blive accepteret og ikke 

dømt på forhånd. Og ikke dømt på alkohol og alle de ting man typisk ser.” 

 

Lige muligheder? 

Kathrine mener, at hun selv har lige muligheder med andre i det danske 

samfund, men at det nok er fordi hun ’kun’ er halvt grønlænder. Hun tænker, at 

hendes mor og alle de andre ’hele’ grønlændere kun i princippet har lige 

muligheder og adgang til ligebehandling, men i realiteten oplever de ikke 

ligebehandling på grund af deres grønlandske etnicitet og baggrund. Hun tror, at 

fx hendes mor holder sig tilbage med at bede om det, hun har brug for og ret til, 

fordi hun mærker en usynlig barriere: 

 

”Hun tænker nok, at hun ikke har de samme muligheder, fordi hun måske ikke 

føler sig helt dansk. Hun tænker, at ’det har jeg nok ikke ret til’, eller ’jeg er ikke 

helt dansk’. Og så tror jeg også, hun tænker, at de vil alligevel ikke hjælpe os, 

fordi vi drikker eller, fordi vi er grønlændere, eller så kan det bare være lige 

meget. Jeg tror ikke, der er mange i min mors omgangskreds, der selv søger 

hjælp, med mindre den er der. Med mindre der kommer én ud og siger ’jeg vil 

faktisk gerne hjælpe jer, jeg har faktisk ikke noget imod jer’.” 

 

Og Kathrine tror ikke, at synet på grønlændere ændrer sig i hendes mors tid – 

hun tror, der går noget tid endnu, før det sker. 
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2.1.2 PAM STACH - ‘DEN PÆNE, VELFUNGERENDE GRØNLÆNDER’  
 
Pam Stach er 28 år, og har siden 1990 flyttet frem og tilbage mellem Grønland 

og Danmark. Hun har desuden gået i skole et år i USA og arbejdet i Paris i 3½ 

år. Pam drømmer om at supplere sin universitetsuddannelse i kultur-og 

samfundshistorie fra Grønland med en designuddannelse eller en 

kandidatuddannelse i antropologi i Danmark. Hun er lige nu både job- og 

uddannelsessøgende. Pam oplever det som en splittelse at have halvt 

grønlandske gener og baggrund og ikke se specielt grønlandsk ud. Være bosat i 

Danmark og tale dansk, men ikke kunne tale grønlandsk. Og alligevel føle sig 

mest grønlandsk. 

 

ˮ 
Det har hjulpet rigtigt meget for mig at bo uden for både 

Danmark og Grønland i forhold til at finde ud af hvad jeg er, for 

jeg er både dansk og grønlandsk. Og det har været meget svært 

for mig at være begge dele; specielt fordi, jeg er en af de 

grønlændere, der ikke taler grønlandsk.” 

 
Barndom,  familierelationer og uddannelser 

Pam er født i Grønland i Illulissat i 1985, Pams mor er grønlænder og hendes far 

er dansk, men hendes mor og far aldrig boet sammen. Pams efternavn er tysk – 

det er fra hendes mors side – der er mange tyske efternavne i Grønland.  Hun 

flyttede til Sverige, da hun var 8-9 måneder med sin mor og boede der til hun var 

5 år, fordi moren mødte en svensk mand. Så Pams første sprog var svensk. 

Derefter flyttede hun med sin mor til Danmark og boede i forskellige byer: 

Nyborg, Frederiksværk, Amager, mens Pam var 6-7 år. Pam ved ikke, hvorfor de 

oprindeligt flyttede til Danmark, fordi det skete så tidligt i hendes barndom.. Hun 

har fundet ud af, at der er ret mange andre (grønlændere) i samme situation – 

hvor forældrene ikke har boet sammen.  

 
”Min mor har været lidt den der hvileløse sjæl, der har rendt der, hvor vinden 

blæste, åbenbart. Så heldigvis boede vi så ude på Amager i 4 år, før vi flyttede 

tilbage til Grønland.” 

 

Pam har ikke kontakt med nogen af sine forældre mere. Hun ved dog, at hendes 

far bor nær Skibby på Sjælland, og hendes mor bor, så vidt hun ved, i Tåstrup. 
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Pam har en halvlillebror, som hun har en god kontakt til, og hans far har udgjort 

faderfiguren i hendes liv. Han er grønlænder, og det er hans grønlandske familie, 

hun føler sig mest knyttet til. Også identitetsmæssigt. Pam forsøgte at etablere 

kontakt til sin (danske) far som 19-årig, men da hun skulle lægge øre til en masse 

nedsættende om Grønland og grønlændere, og han sagde de værste ting, hun 

nogensinde havde hørt om grønlændere, valgte hun faderen fra.5 Til gengæld har 

hun sin moster her i Danmark. Mosteren blev bortadopteret til danskere i 

1960erne, så hun er ’etnisk grønlænder’, men har ingen tilknytning til Grønland. 

Pam fik kontakt til hende via sin mor i 1992 - og Pam er den eneste, der har 

vedligeholdt kontakten. Så det er mosteren og stedfaren (brorens far) og hans 

forældre, der nu udgør hendes nærmeste familie.  

Pam bor nu i et bofællesskab på Sjælland sammen med to andre unge.  

Pam har gået i skole og på fritidshjem på Amager i de første skoleår, og er 

herefter fortsat i folkeskolen på Grønland i Nanortalik. Herefter har hun været på 

udvekslingsrejse i USA i et år, og tilbage i Grønland for at gå på gymnasiet i 

Qaqortoq.6 Efter gymnasiet læste hun Kultur- og samfundshistorie på 

universitetet i Ilisimatuarfik7 frem til 2009. Studierne blev afbrudt af en ’mini-

orlov’ i 2007, hvor hun var midlertidigt tilbage i Danmark hos sin moster for at 

bearbejde en depression. Pam flyttede igen tilbage til Grønland og fortsatte 

studierne - og blev færdiguddannet. Herefter flyttede hun til Paris og fik arbejde i 

tre og et halvt år. 

 
Job og jobsøgning – ”Verdensborger” 

I Paris arbejdede Pam i et internationalt firma, hvor hun var i mange forskellige 

landeafdelinger i virksomheden.  Hovedarbejdssproget var engelsk, så hendes 

engelskkompetencer blev rigtigt gode. Hun har også oplevet, at der er mange 

herhjemme, der tror, at hun er fra USA, fordi de synes, hun taler dansk med en 

slags amerikansk accent.  

Pam fortæller, at med hendes brede uddannelse - en blanding af historie, 

antropologi og samfundsvidenskab – har det været meget svært for hende at 

finde ud af, hvordan hun kunne bruge den. Da hun kom til Danmark i 2012 fra 

Paris var hun arbejdsløs i 8-9 måneder. Pam har herefter haft diverse jobs, som 

hun har fået via vikarbureauer. Hun har arbejdet på kontor, som tjener på café 

og som hjemmehjælper. Hun synes ikke, at hendes tidligere eller nuværende jobs 

har svaret til hendes kvalifikationer, og det har været vanskeligt for hende at 

finde arbejde i Danmark.  
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”Det har været vildt svært for mig, og på mit cv er jeg begyndt at 

skrive ’verdensborger’ i stedet for grønlandsk/dansk (...) Det var egentlig også 

bare et forsøg, om det gav pote at skrive ’verdensborger’– i stedet for at skrive 

grønlænder. Og det skrev jeg så faktisk på mit cv, som jeg sendte til 

vikarbureauet. Og jeg fik så også et arbejde samme dag. Indtil nu er det kun 

lykkedes mig at finde arbejde gennem vikarbureauer.” 

 

Da hun var hjemmehjælper i et rengøringsfirma, hvor hun skulle køre rundt 

blandt de ældre i Hornsherred området, oplevede hun at blive omtalt som 

en ’smuk grønlænder’. Dét, forklarer hun, har hun oplevet i mange forskellige 

situationer.8 

”Når jeg så mødte de ældre borgere, der var der også den dér, ’du er smuk af en 

grønlænder at være’, og jeg fik også ret ofte at vide, at jeg taler faktisk ret godt 

dansk! Og så svarede jeg: ’jamen, dansk er mit sprog’. Og så kommer den med, 

at ’du har en besynderlig accent’, men mit første sprog var også svensk, og jeg 

har opholdt mig meget i udlandet og har talt meget engelsk. Så jeg har hele tiden 

fået kommentarer om mange ting.” 

 
Den smukke grønlænder 

Pam oplever, at hendes grønlandske baggrund har betydning for, hvordan andre 

ser på hende – og på andre grønlændere. Hun føler et kæmpe ansvar for at være 

grønlænder; både i Grønland, hvor man som barn har fået tudet ørerne fulde af, 

at man er Grønlands fremtid, men også i forhold til, hvordan hun skal opføre sig i 

det danske samfund som grønlænder, fordi det påvirker hende at blive sat i bås.  

 

”Jeg vil gerne være den velfungerende og succesfulde grønlænder (...) Også her i 

Danmark - efter at jeg har mødt alle de fordomme om grønlændere. For nej, 

sådan er vi altså ikke. Prøv lige at se på mig!” 

 

Hun føler et ansvar for at gøre op med fordommene ved at fortælle om 

Grønland, når hun møder folk, men det er ikke hver gang hun ’tager kampen op’. 

Pam ved ikke, om der er mange grønlændere, der føler det ansvar, for de taler 

ikke om det. Men Pam oplever, at fordi hun ikke ser specielt grønlandsk ud, så 

har hun overhørt mange samtaler om Grønland og grønlændere, hvor – fordi folk 

ikke kan se, at hun er grønlandsk - at så udtrykker de nogle antagelser, som bliver 

fordomsfulde, fordi folk ikke ved, at hun er grønlænder. I de situationer skal hun 

så tage stilling til, om og hvordan hun skal reagere.   
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”Jeg tror også, det er fordi, jeg netop har skullet høre meget om det; bare det der 

med, at jeg er smuk af en grønlænder at være, og jeg tænker: ’at det kan du altså 

ikke sige’. Så dér føler jeg i den grad, at jeg har et ansvar for at formidle realistisk 

og positivt om Grønland.” 

 

Kontakt til Grønland – og integration i Danmark 

Fordi størstedelen af hendes familie bor i Danmark, er det kun gamle venner, 

Pam har kontakt til i Grønland nu. Men de er spredt ud over Grønland, så hvis 

hun skulle besøge dem, ville det være en lang og dyr rejse- og det bliver ikke lige 

foreløbig. Hun har ikke haft råd til at rejse tilbage i de sidste 5 år, men hun holder 

kontakten via mail og Facebook. Men det er svært, for hun har ufatteligt meget 

hjemve. Hun kan dog samtidig mærke, at hun ikke er klar til at flytte tilbage til 

Grønland.  Hun er lidt for meget storbymenneske.  

Pams tilhørsforhold til Danmark er ikke entydigt; hun kan godt mærke, at hendes 

barndom har været her i Danmark, for hun har taget mange af de kulturelle 

danske værdier til sig. Og hun har dansk som modersmål. Hun uddyber:  

 

”Rent sprogmæssigt, da er jeg jo dansk. Jeg synes også, at meget af min 

tankegang er den skandinaviske (..) men mine følelser og min måde at opfatte 

tingene på, den er meget grønlandsk. Arbejdsmæssigt har jeg den skandinaviske 

arbejdsdisciplin; altså ikke fordi, grønlænderne ikke har det, det er bare en anden 

tilgang til arbejdsopgaverne (...) men jeg synes, at jeg rent følelsesmæssigt er 

meget grønlandsk, for jeg er meget i kontakt med mine følelser.” 

 

Pam føler sig altså mest grønlandsk – for hun udtrykker sig følelsesmæssigt som 

en grønlænder. Hun synes også, at hendes humor er ’meget, meget grønlandsk’, 

blandet med den danske. Og som hun siger, så har hun det sjovest med folk som 

hende selv, der er halvt danske, halvt grønlandske. Hun er med tiden blevet klar 

over, at hun ikke kun er ’det ene’, men også ’det andet’. 

 

”Og hvor det hjalp mig rigtigt, rigtigt meget at bo i udlandet, for  at finde ud af, at 

jeg er begge dele. Og jeg er faktisk ret stolt af at være begge dele. Men jeg har 

større tilknytning til det grønlandske (..) Jeg var meget splittet, da jeg flyttede til 

Frankrig. Og der gik et år, hvis ikke halvandet, før jeg følte mig sikker i min 

grønlandske identitet. Men jeg vil også gerne have lov til at føle mig dansk, fordi 

det synes jeg – specielt i Grønland – at man ikke rigtigt må.” 
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Pam har i Danmark taget kontakt til det grønlandske hus i København, bl.a. til 

studievejlederen, da hun har søgt ind på to forskellige studier. Herudover bruger 

hun det grønlandske hus, når hun kommer i Avalak-foreningen (for grønlandske  

studerende), hvor foreningen holder møder, sociale arrangementer etc. i huset. 

Hun har oplevet, at det, efter fire år uden kontakt med det grønlandske, var lidt 

overvældende, men også meget positivt at møde det grønlandske igen. Avalak 

bruges også til at udveksle oplevelser med at være grønlænder i Danmark. 

Mange genkender det at få at vide, at de taler godt dansk og at de er 

veluddannede af en grønlænder at være.9  Hun oplever, at de fleste andre 

grønlandske studerende har en plan for, hvad de vil og skal.  

 

”Og der kan jeg godt mærke, at når jeg er blandt de andre grønlandske 

studerende, til Avalak-arrangementer, så at skulle sige, at jeg er på kontanthjælp 

– den er lidt svær, fordi så føler jeg lige pludselig, at jeg er ligesom den negative 

del af grønlænderne. Men en af mine andre grønlandske venner sagde bare, 

jamen så sig, at du er freelance artist eller kunstner.” 

 

I Pams fritid læser hun meget, tegner og maler, syr perlebroderier med de 

grønlandske mønstre; Pam udtrykker, at det er en hobby – og en lidenskab. Pam 

har store forhåbninger til, at det vil lykkes hende at komme ind på 

Kunstakademiet, og siger:  

 

”Fordi jeg har min helt egen unikke stil, og det er jo det vigtigste – at man har sin 

egen stil (...) mange af mine værker, de har jo spejlet en udvikling, en følelse, en 

tilstand, som jeg var i, da jeg var i gang med det. Så jeg har det sådan lidt, at hvis 

jeg skulle sælge det, så skulle jeg jo også sælge den ’tilstand’...og det er jeg ikke 

klar til endnu.”  

 

Men Pam oplever, at hun har lige muligheder i det danske samfund:  

 

”Og det tror jeg, at jeg kan takke både mit navn og mit åbenbart ikke så særligt 

grønlandske udseende for.” 
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2.1.3 JENS JØRGEN BROBERG –  ’DE SVAGES FORKÆMPER’  
 
Jens Jørgen Broberg er 39 år og bosat i Aalborg siden 2010. Han er gift og har 4 

drenge i alderen fem til ti år. Han er født i Grønland af en grønlandsk far og en 

dansk-grønlandsk mor. Han flyttede første gang til Danmark som 14 årig, hvor 

han har taget en række uddannelser, men han har også flyttet frem og tilbage 

mellem Danmark og Grønland af arbejdsmæssige årsager. Han er for tiden 

jobsøgende, og bruger også megen tid på at tale ’de svage grønlænderes’ sag, 

og hjælper dér, hvor han kan komme til det. Han er drevet af sin indignation 

over den uretfærdighed, han hører om fra andre grønlændere om deres møde 

med det danske samfund, og han kæmper for en bedre behandling af 

grønlændere i Danmark.  

 

ˮ 
Det giver mig bare mere styrke til at kæmpe. Slås for at blive 

anerkendt. Jo mere diskrimination, jo mere generalisering – des 

mere kæmper jeg” 

 
Baggrund og opvækst  

Jens Jørgen Broberg er født i 1974 i Vestgrønland, Aasiaat, af en grønlandsk far 

og en dansk-grønlandsk mor, hans mormor er helt grønlandsk. I 1988 flyttede 

han for første gang til Danmark, Bornholm, med sin familie, dvs. med sine 

forældre og fem søskende.  

 

 Familien kom oprindeligt hertil, fordi Jens Jørgens forældre dengang syntes, at 

det ville være godt for børnene at komme til Danmark og gøre deres skolegang 

færdig. De mente, som mange andre grønlændere, at kvaliteten i uddannelserne 

er meget højere i Danmark end i Grønland. Jens Jørgens far mente, at hvis de tog 

en uddannelse på Grønland, så ville de ikke kunne bruge den til noget 

internationalt. Hvis de derimod tog den i Danmark, ville de kunne arbejde over 

hele verden.  Jens Jørgen oplever det også selv som en fordel, dels fordi han er 

blevet meget bedre til dansk og dels fordi, han også har lært den danske kultur 

bedre at kende. Når han sammenligner den grønlandske med den danske kultur, 

synes han, at der er meget stor forskel – og det er godt at kunne navigere.  

 

Han gjorde folkeskolen færdig på Bornholm – en udfordring, fordi han havde 

forladt alle sine venner i Grønland, og skulle starte forfra i en helt ny kultur: 
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”Der var jeg nødt til at lave om på alt ved mig selv: hvem jeg er, hvad jeg er, for 

at tilpasse mig og blive godkendt af dem, jeg gik i skole med. (…) Første dag på 

skolen, da var der ikke nogen, der snakkede til mig. Anden dag kom jeg i kontakt 

med en, der hed Nina, som jeg snakkede meget med. Og lige pludselig kom de en 

efter én, stille og roligt. I slutningen af det sidste skoleår, da havde jeg kontakt 

med dem alle sammen, og det var dem, der holdt fast i mig, mens jeg var på 

Bornholm. Ellers havde jeg opgivet for længst. Når de kunne se, at jeg var i tvivl 

om jeg kunne klare en opgave, så kom de og hjalp mig. Det er faktisk dem, der 

har hjulpet mig igennem den skolegang derovre. Det var rigtigt, rigtigt godt.” 

 

Jens Jørgen fik imidlertid også indflydelse på, at en af hans skolekammerater kom 

til at færdiggøre sin skolegang, da denne var ved at blive smidt ud af skolen, fordi 

han blev uvenner med læreren. Da var Jens Jørgen solidarisk med kammeraten 

og sagde, at hvis han skulle ud, så ville han også gå. Og det resulterede i, at hele 

klassen rejste sig for at gå – og da man ikke kunne smide en hel klasse ud, lod 

man i stedet kammeraten blive. Og kammeraten fortalte mange år senere til Jens 

Jørgen, efter at de havde fået kontakt igen via Facebook, at ”du var der på det 

tidspunkt – du var årsagen til, at jeg blev færdig i skolen.” I Jens Jørgens egen 

optik havde han det allerede dengang sådan, at han ikke kunne holde 

uretfærdigheder ud, men måtte gribe ind. 

 

Uddannelse og frivilligt arbejde 

Jens Jørgen fortsatte sin uddannelse på EFG10, hvorefter han uddannede sig til 

SOSU-medhjælper og sygeplejerske, også på Bornholm. På dette tidspunkt havde 

han boet nogle år for sig selv. Der var herefter en læge, der sagde til ham:  

 

”Ved du hvad, Jens Jørgen, du er så god til det med mennesker; du kan snakke 

med dem, du kan få gang i kommunikation, er det ikke noget for dig at prøve at 

komme videre til noget andet, der er lidt højere end bare at være sygeplejerske; 

du kan sagtens komme videre til narkosesygeplejerske? Du kan også komme 

længere og blive læge, hvis det endelig er det, du vil. Fordi du har kvalifikationer 

til det.” 

 

Jens Jørgen tænkte ved sig selv, at det var værd at prøve, og flyttede i 1999 til 

København og påbegyndte medicinstudiet. Han nåede at læse i et års tid, 

hvorefter han – hver gang han åbnede en bog - begyndte at ryste. Han var 

overtræt, havde studeret i årevis uden pause og havde fået stress. En professor 
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på studiet foreslog ham derfor at tage hjem til Grønland og holde en læsepause. 

Han var deroppe i et års tid, mødte en kæreste, der senere blev hans kone og de 

flyttede til Aasiaat.  

 

På et tidspunkt i starten af 00erne begyndte Jens Jørgen at interessere sig for 

grønlandsk politik, og der var – syntes han – mange ting, der burde laves om. I 

2009 blev Jens Jørgen valgt til landsstyremedlem i Landstinget i Grønland og var 

det i ca. et år, hvorefter han igen flyttede med familien til Danmark. De bosatte 

sig i Aalborg, hvor de stadig bor. I Aalborg tog han en efteruddannelse som IT 

supporter ved Tech College Aalborg, og blev færdig i 2011. 

Han var i en periode på to år, i 2010-2011, medlem af bestyrelsen for 

fællesforeningen INUIT, i Aalborg-afdelingen, hvor han fungerede som revisor.  

Jens Jørgen havde bl.a. fået arrangeret at holde den grønlandske 

nationaldag ’uden alkohol’. Og trods skepsis kom der sidste år over 50 deltagere 

til arrangementet. Det betyder, at man som grønlandsk familie kan deltage i den 

grønlandske nationaldag og feste uden alkohol, og man kan tage sine børn med. 

Det tiltag var han stolt over. 

 

Jens Jørgen er i dag formand for en beboerforening i den bebyggelse, familien 

bor i i Aalborg, og her har han været aktiv i et integrationsprojekt, der skal gøre 

op med beboernes forestillinger og fordomme om hinanden, og et af 

arrangementerne er en ’Nationernes dag’. 11 

 

I 2013 blev Jens Jørgen arbejdsløs og kom på kontanthjælp, men søger løbende 

arbejde – han og familien ønsker at blive og arbejde i Danmark fremadrettet. 

 

Familieforhold – og tilhørsforhold 

I 2002 flyttede Jens Jørgen tilbage til Danmark med sin kone til København og 

hun blev gravid med deres første barn – en søn – der blev født i 2003. De boede i 

København i tre år, og i den tid havde Jens Jørgen forskellige jobs, indtil de igen 

flyttede op til Grønland. I 2004 fik de næste hold børn, nemlig tvillingedrenge, og 

i 2008 fik de deres yngste søn, der nu er fem år.  

 

Jens Jørgen har ikke kontakt til familien i Grønland, hvor bl.a. hans far bor, der er 

fabrikschef deroppe. Han har ikke hørt noget fra dem i snart 10 år. Han siger, at 

sådan er det generelt; for det første er det for dyrt at rejse frem og tilbage, og for 

det andet så kan man ikke kommunikere på samme måde, som når man er i 
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Grønland, hvor man kan ses. Så familien i Grønland kommunikerer internt, og 

han kommunikerer primært med sin familie i Danmark. Sådan har det været 

siden han var ung, og de flyttede hertil, siger han. Han mistede første gang 

kontakten til sine søskende i Grønland, da han flyttede til Danmark.  

 

I dag har han kun kontakt til den ene af sine i alt 5 søskende og så hans mor, som 

bor på Bornholm. Jens Jørgen snakker ca. hvert halve år med sin mor. Han savner 

ikke rigtigt kontakten til sin øvrige familie for han synes, han har så mange ting at 

gøre – og har rigeligt i det, han har. Jens Jørgens børn - drengene - er ’hans 

stoltheder’. 

 

På spørgsmålet om, hvorvidt Jens Jørgen føler, at han har et særligt 

tilhørsforhold til Danmark, siger han, at han ikke har noget tilhørsforhold nogen 

steder.  ’For når jeg kommer op til Grønland så får jeg at vide: ”Du er jo bare 

dansker, rejs hjem – og når jeg er i Danmark, så får jeg at vide: Du er bare 

grønlænder, rejs hjem’.” Jens Jørgen svarer dem dog igen med: ”Jeg er hjemme 

her – jeg er dansk statsborger” – og han understreger, ”jeg er ikke 

nyankommen!” 

 

Jens Jørgen føler sig egentlig lige dele grønlænder og dansker - men det kommer 

alligevel an på, hvor han befinder sig. Når han er i Danmark, savner han 

Grønland, men føler sig som dansker, og når han er i Grønland, savner han 

Danmark, og føler sig som grønlænder. Og når han rejser herfra til Grønland, så 

tænker han dansk, også når han skal snakke grønlandsk, og det gør det utroligt 

svært at være tosproget – og to-kulturel. Fx kan ét grønlandsk ord sagtens være 

tre danske ord.  

 

Jens Jørgen synes, at det er meget vigtigt, at børnene føler sig som en del af det 

danske samfund. 

 

”Det, som jeg har oplevet, skal de ikke opleve.  Jeg vil kæmpe for, at det skal 

blive bedre. Vi skal anerkendes. Vi skal forstå, at vi alle er mennesker, og har ret 

til at være, som vi har lyst til.” 

 

Integration og arbejdsmarkedstilknytning i Danmark og i Grønland 

Jens Jørgen kom aldrig til at genoptage lægestudiet, men fik heller ikke lov til at 

bruge sin sygeplejerskeuddannelse i Grønland, fordi – fik han at vide – at han 
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havde danske papirer, og fordi at i den by, hvor han boede, brugte de ikke 

mandlige sygeplejersker: 

 

”Jeg sagde ’hvad – det er da diskriminerende’. Hun sagde, det er mig, der er 

leder af det her, og det er mig, der bestemmer, så det gør vi ikke, sagde hun.  Et 

halvt år efter skulle jeg til lægen – og det første, jeg så var en mandlig, dansk 

sygeplejerske. Og det var så fra vikarbureauet, de skaffer jo alle de der 

sygeplejersker; de er mere villige til at betale en høj pris for at have en uddannet 

dansk sygeplejerske, end en mandlig grønlandsk sygeplejerske. Sagen er bare, at 

jeg har den samme uddannelse, som de danske vikarer har.  Så den her racisme, 

den lever ikke kun godt i Danmark, den lever også oppe på Grønland. Desværre.” 

 

Jens Jørgen har i årenes løb haft en række forskellige jobs: Som sygeplejerske, i 

et krabbefiskeri, salgsassistent i en stor grønlandsk butikskoncern, steward ved 

bl.a. Royal Arctic Line, kabysmedhjælper, computerreparatør, mv. 

Jens Jørgen tilkendegiver, at han mange gange har oplevet ikke at få jobs, som 

han ellers var kvalificeret til – og han har oplevet, at folk på arbejdspladser, hvor 

han har søgt arbejde, har gjort nar af ham. Han har flere gange fået 

bemærkningen ’jamen, det var kun for sjov’, når folk har joket med, at han 

uopfordret er kommet for at søge arbejde, og endda på stillinger, der har været 

annonceret. Han har svaret igen på det, han syntes var krænkende adfærd: 

 

”Jeg er ligeglad med, hvordan du tænkte det, sagde jeg. Fremover må du tænke 

på, hvem der kunne møde op. For du har ikke ret til at gøre nar ad mig. Du 

kender mig ikke, sagde jeg.” 

 

I forhold til praktikpladser har Jens Jørgen fået at vide, at ’de ansætter ikke 

grønlændere, fordi grønlændere er alkoholikere’ – og det har han oplevet tre 

steder, husker han... Og som han siger: ”det er trættende for grønlændere. Det 

får en til at opgive at søge, man får lige pludselig den dér: Der er ikke nogen, der 

ansætter mig – fordi jeg er grønlænder.” Jens Jørgen understreger, at han ikke 

drikker – og at han har følt sig nødsaget til at gøre opmærksom på det i 

jobsøgningssituationer. Han har heldigvis for nylig haft en god oplevelse med en 

leder i en virksomhed i Grønlandshavnen i Aalborg, hvor han søgte job. Her blev 

han både inviteret indenfor for at tale med chefen og budt på kaffe: 
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”Og bagefter, da vi havde snakket, siger han: ’Må jeg lige få dit navn og 

telefonnummer, så skriver jeg det ned. Og hvis jeg får brug for dig, så vil jeg 

gerne ha’ dig. For du er lige præcis sådan en mand, jeg har brug for.’ Og så siger 

han: ’Du drikker jo ikke’!” 

 

Derefter havde samme chef sagt til Jens Jørgen, at han havde brug for folk, der 

har nogle meninger. Under samtalen havde Jens-Jørgen vist ham sit CV, og 

chefen havde konstateret, at han jo havde lavet mange ting. Desuden ville han 

også kunne bruge en grønlænder, der kunne oversætte de ting, som de sender til 

Grønland. Jens-Jørgen vil tage det, uanset om det så er en lagerstilling, for det er 

det, han har brug for:  

 

”Jeg har brug for anerkendelse, jeg har brug for en eller anden, der forstår mig. 

Og en, der gerne vil ha’ mig som arbejder. Det er jo uholdbart, når man er færdig 

med sin uddannelse, og så er der ikke nogen, der har brug for én.  Så ryger man 

på kontanthjælp.” 

 

Jens-Jørgen har imidlertid fundet ud af, at han kan gøre gavn hos de sociale 

myndigheder, som gerne kontakter ham - hvis de fx har problemer med 

kommunikationen med en grønlandsk borger. Jens Jørgen fungerer i den 

henseende som en slags kulturel tolk for kommunen, og forklarer 

sagsbehandlerne, hvordan man kan kommunikere bedre med grønlændere. Så 

efterhånden kender de ham i Ålborg kommune. Og han oplever, at når han nu 

ringer til kommunen, så får han den respekt, som han forlanger og forventer at 

få.  

Forkæmper – ikke så nem at knække 

Jens Jørgen mener, at grønlændere, opvokset i Grønland, er opdraget til, at man 

skal vise respekt for en dansker: ”(…) du skal ’bukke for’ en dansker; du må ikke 

sige en dansker imod.  Det er den opdragelse, vi har – det kan du også se – bare 

du møder en grønlænder, så bukker de faktisk nogle gange for dig. Men jeg har 

så en anden opdragelse, for min mor har dansk baggrund. Og min far, han siger 

altid til os, at vi skal vise respekt, hvorimod min mor siger, at ’det skal de sgu 

ikke. Ved I hvad, danskerne er ikke bedre end jer!’ (…) Så jeg har det sådan, jeg 

viser kun respekt over for dem, der viser respekt over for mig.” 

 

Jens Jørgen har mange gange oplevet at være blevet behandlet anderledes, og 

han er overbevist om, at det skyldes hans grønlandske baggrund og udseende. 
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Han fortæller om en episode, hvor han blev smidt ud af en bus af buschaufføren, 

fordi en dansk dame nægtede at sidde ved siden af ham, selvom det var den 

eneste ledige plads. Jens Jørgen svarede igen, og forholdt hende hendes 

fordomme om fordrukne grønlændere, udtrykte klart, at han ikke var en af dem, 

og det fik så buschaufføren til at bede ham om at forlade bussen. I solidaritet var 

der en af de andre buspassagerer, der stod af med ham, og det var jo så en sejr – 

for som Jens Jørgen siger: ”Jeg er ikke så nem at knække.”12 

 

 Jens Jørgen er lokalt kendt for at kæmpe for grønlændernes velfærd, og han er 

engang blevet hidkaldt, fordi en grønlænder var blevet udsat for et overfald af 

nogen, der først havde drukket ham fuld og så overfaldet ham.  Manden kunne 

huske, at de om natten havde sagt ’rejs hjem hvor du hører til. Hvis du ikke gør 

det, så sender vi dig derop.’ – Han er taget hjem til Grønland nu.  

 

I 2012 startede Jens-Jørgen en facebookgruppe, ”Grønlændere i Aalborg”, som er 

for grønlændere, men der er også danskere, som anmoder om optagelse. Jens 

Jørgen siger, at i facebookgruppen kan man så snakke om hvad der er sket blandt 

grønlænderne i Aalborg, og om alt det grønlænderne oplever, som er negativt. 

Siden er også for de grønlændere, der er ensomme og ikke har nogen at tale med 

– og han fortæller, at der er stor tilslutning til facebookgruppen. Man kan via 

gruppen bede om hjælp til en sag. Jens Jørgen forklarer, hvordan han opfatter 

det som et redskab i kampen for at bedre grønlænderes kår. 

 

Jens Jørgen arbejder altså på flere fronter for grønlænderne i Danmark. Han 

bliver frustreret og oprørt, når grønlændere latterliggøres eller ses ned på, og 

håber, at han kan være med til at gøre en forskel. 
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2.1.4 GORM VOLD –  ’EN HALVSTUDERET RØVER’  
 
Gorm Vold er 45 år og studerer statskundskab ved Syddansk universitet. Et 

studium, han har genoptaget efter en længere pause med jobs i hhv. Grønland 

og Danmark. Han er nu bosat i Odense siden 2010, hvor han kom til Danmark 

igen med sin familie. Han har haft en del ledende stillinger i Grønland og 

Danmark, men er nu opsat på at gøre sit studie færdigt, og arbejder 

sideløbende i det grønlandske hus i Odense. Og han reflekterer en hel del over 

det med grønlandsk og dansk identitet og over, hvordan danskerne forholder 

sig til grønlændere. 

 

ˮ 
Jeg har altid forbundet DK med noget, der var nemt, noget der 

var nærmest bibelsk – du ved – det er landet, der flyder med 

honning. Altså i Grønland, der har vi jo vores problemer, vores 

vejr og vind, meget tætte familiebånd; når man kommer til 

Danmark, så er man anonym. Man er fri for alt det andet. 

 
Opvækst, familie og skolegang i Danmark 

Gorm er født i 1968 i Grønland af en grønlandsk mor og en norsk far, og han 

betegner sig som ’halvt grønlænder’. Han har fem søskende, der alle bor i 

Grønland nu, Gorm er næstyngst. De andre taler alle grønlandsk og har gået i 

grønlandsk skole, mens Gorm har gået i en dansktalende klasse, og hvor lærere 

og undervisningen var som på en provinsskole i Danmark. Den eneste forskel var, 

at de havde to timers grønlandsk om ugen (fremmedsprogsundervisning). ’Det er 

sjovt, ikke, det hele var vendt om’.  

 

Gorms forældre bor nu på Samsø - hans far er 76 og hans mor 72 år – og de har 

boet der i ca. 20 år. Han har holdt mange sommerferier i Norge, men ellers kom 

han som ung på efterskole i Danmark. 

 

”Danmark er jo en af de væsentlige ændringer i mit liv. Som ung, da jeg var 15-16 

år, kom jeg på efterskole, det var en meget stor begivenhed for mit 

vedkommende. Det at flytte væk fra Grønland, det var en af de mest traumatiske 

oplevelser, jeg har haft. ” 

 

Gorm kom på efterskole i Jylland og de var seks grønlændere, som gik der på 

samme tid. Han syntes, det var meget spændende og sjovt til at starte med, men 
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da hverdagen bankede på, fik han en nedtur, hvilket han oplevede, at skolen ikke 

rigtigt forholdte sig til. Skolen kontaktede i stedet det grønlandske hus i Ålborg 

og fik ham sendt til en psykolog. 

 

”Der var jeg henne to gange, og det var sådan en meget mærkelig oplevelse, 

fordi jeg syntes ikke, jeg kunne bruge det til noget. Jeg snakkede med en mand, 

som ikke forstod, hvad jeg mente, og det eneste han kunne sige var ’du er ung, 

du har aldrig været i seng med nogen – gå ud og find dig en pige, og så er det 

overstået.’ Det var det, og så tog jeg bussen tilbage, og det gjorde jeg to gange, 

og jeg forstod ikke rigtigt, hvad det hele gik ud på. Jeg synes det var meget 

traumatisk. Som voksen husker jeg stadig tilbage på den tid, og det giver sådan et 

lille jag i mig endnu, når jeg tænker på det.” 

 

Han havde gode skolekammerater blandt danskerne, og han husker, at én af dem 

inviterede ham med hjem på weekend, hvilket var ’fint nok’, men hvor han 

oplevede, at de ville lære ham, hvordan man smurte franskbrød med smør – 

fordi ’det gør man nok ikke i Grønland’. Allerede da oplevede Gorm antagelser 

om, hvordan Grønland og grønlændere er. Fordomme var der mange af dengang, 

og det er der stadigvæk, mener han.  

 

Gorm fuldførte efterskolen, efter at have fået hjælp fra en af hans grønlandske 

med-efterskoleelever, og bagefter tog han tilbage til Grønland på to års HF, 

og ’det gik også, sådan, meget mærkeligt’. Det endte med, at han efter 1½ år 

blev smidt ud, fra både skole og kollegie, fandt et sted at bo inde i byen og tog så 

HF-eksamenen på selvstudium det sidste halve år. Gorm har gennem hele sin 

skolegang i Grønland haft dansksproget undervisning, og lærte derfor ikke 

grønlandsk før senere.  

 

”Fordi, dengang, gik vi i danske klasser, helt fra folkeskolen og hele vejen 

igennem uddannelsessystemet. Og da vi var færdige med hele den der ’fabrik’, så 

stod vi derude – og så kunne vi ikke vores eget sprog.” 

 

Studieliv i Danmark – at vælge sine kampe med omhu 

Som 19 årig tog Gorm tilbage til Danmark igen, i 1986, for at læse statskundskab 

på universitetet i Århus. Han satte egentlig pris på at være anonym, men fik 

ingen danske kammerater og oplevede at få det ene nederlag efter det andet. 
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Han oplevede, at hvis han sagde: ’Hej, jeg hedder Gorm, jeg kommer fra 

Grønland’ – så var distancen der allerede. 

 

”Der var nogle få, der forsøgte at tale til mig, men ellers så sad jeg henne i 

hjørnet, eller når jeg skulle diskutere, så kunne de ikke forstå, hvordan jeg 

argumenterede. Så, det var ikke det sproglige, fordi jeg taler da udmærket dansk, 

jeg talte bedre dansk end mange af de medstuderende. Dengang var der jo store 

samfundsdiskussioner, også om Danmark, og jeg var da med på forskningen på 

den linje, følte jeg. (..) Når jeg havde sagt noget i plenum.. der var ikke rigtigt 

nogen, der tog diskussionen med mig. Og de læsegrupper, jeg kom i – da skulle 

jeg altid lave mine egne opgaver selv. Så mange gange – helt automatisk - trak de 

sig tilbage - og helt automatisk, så trak jeg mig også tilbage.” 

 

Efter halvandet år opgav han, og rejste hjem til Grønland igen, til Nuuk, hvor man 

netop havde åbnet det første grønlandske universitet. Dér oplevede han meget 

større succes, tog eksamener og fik et højt gennemsnit – og han oplevede selv, at 

det ’kørte godt’. Men fordi jobmangelen var stor, fik han job før han blev færdig 

med sit studie. Man manglede dygtige folk i slutningen af 1980erne i Grønland. 

Han nåede at gå i gang med hovedfaget, og har siden hen fået merit på 9-10 fag i 

Danmark. Gorm boede i Nuuk frem til 2007, kun afbrudt af et enkelt år i 

København, hvor hans daværende kone skulle studere; hun var lingvist og læste 

både grønlandsk og dansk. Da fulgte han med til Danmark som ’det tynde øl’.  

Han forsøgte i den forbindelse igen at genoptage studierne, men oplevede igen, 

at han ikke kunne’ finde ud af at læse her i Danmark’.13 

 

En hel del år efter, i 2010, genoptog Gorm igen studierne i Danmark, denne gang 

i Odense. Han fik hér at vide, at han skulle genopfriske nogle studieteknikker – og 

som han siger, er det 20-23 år siden han havde videnskabsteori og sociologi sidst, 

og det er ikke så nemt mere, som det var engang. Der er jo også kommet ny 

forskning. Men vejlederne kan heldigvis hjælpe ham på vej.  

 

”Men jeg har da opdaget, at de stadigvæk har den dér reservation, fordi jeg er 

fra Grønland. Jeg har ikke den store interaktion; det har jeg dog forliget mig med. 

Jeg har ligesom sagt til mig selv, jamen sådan er det bare. Om det er fordi, jeg er 

grønlænder eller fordi, jeg er ældre – eller fordi at sådan er kulturen – jeg er 

ligesom holdt op med at prøve at finde ud af hvorfor. Jeg er jo nødt til at komme 
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videre. Men inderst inde, så ved jeg, at det er fordi, jeg er grønlænder. Det ved 

jeg jo godt, men jeg gider ikke bruge tid på det – jeg har ikke tid til det dér.” 

  

Gorm siger, at han ikke har kræfter til at bruge energi på at finde ud af, hvorfor 

der er den reservation overfor grønlandske studerende – og at han har 

problemer nok med at genopfriske sit faglige niveau. Og at han har fire børn og 

en hverdag, der skal fungere. ’I dag skal jeg jo vælge mine kampe med omhu. Det 

er jeg nødt til’, understreger han.  

 

Familieliv  

Som ung mødte han sin første kone, som han nåede at være sammen med i 16 år 

og blev skilt fra i 2005. De fik ingen børn. Efter skilsmissen begyndte han at 

drikke rigtigt meget, og han endte med at sidde alene og være meget 

selvmedlidende, fortæller han. Han tog derfor en beslutning om, at det ville han 

ikke mere og kom i behandling. Og i dag siger han til sig selv:  

”Det er jo egentlig derfor, jeg har det så godt i dag. Fordi nu er der gået snart 

otte år, og siden dengang, da har jeg jo fået kone, fire børn, gode jobs – så det 

går den rigtige vej. Og det vil sige, det er også med til at markere et eller andet i 

mit liv. Jeg kan også mærke, at det ligesom er drivkraften i mig – som er, at jeg 

ikke vil have et liv som dengang.” 

 

Gorm mødte i 2009 i forbindelse med sit job hos Energiselskabet i Grønland sin 

nuværende kone. Hun var i praktik der – og boede egentlig i Danmark og havde 

to børn, som hun havde fået meget tidligt. De har sammen fået to børn, en 

datter i 2010 og en søn i 2012, begge født i Grønland. For Gorm er det vigtigt, at 

deres børn føler sig som en del af det danske samfund:  

 

”Jamen, jeg tror det er vigtigt, fordi det jeg har oplevet, det var rodløshed. Jeg 

talte dansk, sammen med en masse grønlændere omkring mig, og det var 

rodløst. Det er også derfor jeg er sikker på, at da jeg var ung, så følte jeg mig slet 

ikke hjemme nogle af stederne. Og jeg har slidt med en hel masse uddannelse, 

og har prøvet at finde den rigtige plads. Jeg synes, det er vigtigt for mine børn i 

dag, at de forstår, at de er en del af det hele. ” 

 

Gorm og hans kone siger til børnene, at de skal ud til de andre skolebørn, lege 

med dem, og børnene har fået danske kammerater. Og heldigvis, siger Gorm, gør 

de også det, og de bliver inviteret til fødselsdage ligeså meget som alle andre 
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gør. Drengen på 12 år er meget populær i skolen, og går til fodbold og håndbold, 

og pigen går til dans. Og når de kommer til Grønland på ferie, så har de også 

kammerater dér.  Og det synes han er vigtigt for dem, fordi han selv oplevede, at 

han fik det værste fra de to kulturer dengang.  

 

Job i Grønland og Danmark – en ideologisk kamp 

Gorm har haft en række forskellige jobs, både i Grønland og i Danmark; jobs som 

har indbefattet ansættelser som salgschef i TeleGreenland, IT chef på en 

fiskefabrik (datterselskab til Royal Greenland), projektleder i et IT firma (i 

Danmark), direktionssekretær i Energiselskabet i Grønland, m.fl. og Gorm er nu 

ansat i det grønlandske hus i Odense. 

 

Gorm oplever, at jobs’ene i Grønland er helt anderledes end jobs i DK. I Grønland 

har han haft meget mere ansvar, og meget mere en blæksprutterolle - og man 

skal være både generalist og specialist. Og så skal man også være sådan en slags 

turistkonsulent.  

 

”Mange gange er det sådan på Grønland, at så skal du lære en dansker op hele 

tiden. Så rejser han om to år, og så kommer der en ny… Så det ligger i én, at man 

hele tiden skal lære en dansker op. Og det betyder også, at du hele tiden skal 

forklare ham, ikke kun om det faglige, men også om ’at du tager bussen herfra’ 

og ’husk nu, at i Grønland, der er høflighed på den og den måde’ – og sådan 

nogle ting. Og det er jo fint nok, men det skaber en slags afstand.” 

 

Gorm har fx været ansat hos Royal Arctic Line i 1993-94, der sejler mellem 

Grønland og Danmark med gods. Han havde i den forbindelse en opgave, hvor 

han skulle undervise alle medarbejderne i brugen af et IT system - både dem i 

Grønland og dem i Danmark, Aalborg. Han husker, at danskerne var meget 

modvillige i forhold til at blive undervist af ham.  

 

”Her kom jeg hele vejen fra Grønland og skulle undervise i noget rimeligt 

kompliceret IT, i et gods-håndteringssystem, og det er jo dem, der er eksperter – 

de har jo arbejdet med det her godshåndtering i hele deres arbejdsliv, og så 

kommer sådan en grønlænder som mig og skal undervise i, hvordan de skal 

håndtere papirgangen ind i det her IT-system. Det var først, da den ældste af de 

tidligere medarbejdere kom hen og sagde: Hvad laver du her? Og jeg sagde til 

ham: Jeg fortæller dine medarbejdere, hvordan de skal håndtere det her IT. ’IT, 
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det har altid været noget mærkeligt noget, sagde han, kan du ikke fortælle mig 

noget om det?’ Og så brugte vi et par timer på det, og da vi så kom ud, var han 

vildt begejstret! De point, jeg fik fra ham, de var guld værd.” 

 

Gorm husker, at først derefter blev han accepteret. For senioren sagde nu til de 

andre, hvor ’fortrinlig ham Gorm var’. Gorm fortæller om Grønlandshavnen i 

Aalborg; at man som grønlænder ikke kan satse på at få en karriere dér – det tror 

han er umuligt. At det er ligesom i Østgrønland og i Thule, hvor der er en masse 

danskere, der sidder på alt – både på det offentlige kommunekontor i alle 

nøglestillingerne og som private håndværkere. ’Og det er samme mentalitet’. 

Gorm peger også på, at det nok ligger dybt i ’grønlænderen’, at hele set-uppet i 

Grønland er, at ’det er sat op lidt ligesom et skakbræt, hvor du sidder i et 

organiseret spil som grønlænder, og hvor de allerfleste brikker omkring dig er 

danske’. Han oplever, at man som grønlænder hele tiden får ’besked om’, at man 

er nødt til at være meget bedre. Det er ikke nok at konkurrere med de andre 

grønlændere, man skal også konkurrere mod danskerne. Gorm siger om 

danskerne i Grønland, at: 

 

”Det føles lidt som om, at det er ’din egen skyld’ at de er der; at danskerne er 

der, fordi grønlænderne ikke har uddannet sig. Der ligger et stort pres på dig som 

grønlænder i Grønland. Det er nemmere at være i Danmark. Det er som at 

komme væk fra en heksekedel, når man forlader Grønland’.” 

 

Gorm beretter om, hvordan han, da han stadig arbejdede i Grønland kaldte sig 

for en ’halvstuderet røver’, fordi han ikke var færdig med sit studie. Og der var 

bud efter veluddannede grønlændere frem til år 2000, men i takt med, at der 

kom flere uddannede samt, at Grønland ikke er større ’end at de kender én 

efterhånden’, da blev det sværere at konkurrere med danskerne. Gorm er kendt 

for at være kvalificeret, og har haft ledende stillinger, både i det private og i det 

offentlige. 

 

”Jeg følte efterhånden, at konkurrencen på den ene side var stor, og på den 

anden side så følte jeg også, at – i Grønland, hvis du ikke er dansker – så får du 

ikke de fede jobs. Der er nogle få stillinger og dem, der får dem, de er jo jaget 

vildt. Jeg var nødt til at prøve at bevise – for mig selv især – at det kunne lade sig 

gøre at flytte til Danmark og få et job. Fordi vi får jo hele tiden at vide, at det er 

fordi ’du er grønlænder, at du har det her job i Grønland’. Jeg tror det er velment 
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– men det virker modsat. OK, så man tænker, hvis nu jeg ikke havde været 

grønlænder, så havde der ikke været brug for mig, eller hvad?” 

 

Gorm tog herefter til Danmark og fik et godt projektlederjob i et privat IT-firma. 

Han sagde selv op efter to år, efter at have bevist for sig selv, at det her kunne 

han godt. Herefter tog han igen tilbage til Grønland og fik en 

direktionssekretærstilling for energiselskabet.  Den sidste stilling, han har haft 

var for Digitaliseringsstyrelsen under Grønlands selvstyre. Dér, fortæller Gorm, 

havde de mange diskussioner om de opgaver, de fik, som var de opgaver, de 

andre ikke gad tage. De danske konsulentfirmaer tog de sjove, de dyre og de 

store opgaver.  

 

”Og den diskussion, den er jo frem og tilbage, fordi nogle siger, at det skal være 

kvalitet, og der er vi grønlændere jo dårlige (er der nogle, der mener). Og det er 

ligeså meget grønlændere som danskere . Det er ikke et spørgsmål om etnicitet, 

det er en ideologisk kamp. Det at være grønlænder er ikke godt nok; det har 

aldrig været godt nok. ” 

 

Gorm mener, at hans jobs kun til dels har svaret til de kvalifikationer, han har 

erhvervet sig gennem årene – men han synes, at han generelt har haft gode jobs. 

Han har også fået afslag, der har været begrundet med, at han var 

overkvalificeret; men det tror han ikke på. Han tror, det har handlet om kultur. 

Nogle af dem har faktisk gerne villet ansætte ham, og han er kommet langt i 

ansættelsesprocessen, men han har så alligevel ikke fået jobbet – og har haft 

fornemmelsen af, at de har valgt det sikre.14 

 

Studiejobbet, han har i dag i det grønlandske hus i Odense indebærer, at Gorm 

inviterer skolebørn – og klasser til huset, og så fortæller han om Grønland, 

grønlænderne og om den grønlandske hverdag. Og det skaber en helt anden 

forståelse.  

 

Identitet og tilhørsforhold 

Gorm føler sig mere som en grønlænder og har aldrig følt sig som en dansker. 

Hvorvidt udseendet betyder noget for, hvad han føler sig mest som, siger Gorm, 

at han engang har følt sig lidt som ’spanioler’, fordi der var mange, der syntes 

han lignede sådan en. Men ellers ikke. Han fornemmer dog, at folk har svært ved 
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at placere, hvor han egentlig kommer fra ud fra hans udseende – fordi han er en 

blanding.  

 

”Men jeg kan godt fornemme, at når jeg er sammen med andre grønlændere, så 

betyder det noget. Så kan jeg godt fornemme, når nogen kigger lidt anderledes 

på én. Det kan være, når jeg er sammen med nogle grønlændere, og så kommer 

der en dansker, en ven eller en eller anden, og så går jeg over og taler med ham, 

og så kan jeg godt få den dér fornemmelse, der har noget med udseendet at 

gøre. Men ellers, generelt nej. Jeg ved godt, at jeg er mørkhåret, men det er der 

mange danskere, der også er. Så det generer mig ikke, ikke på den måde.” 

 

Gorm tilkendegiver, at den grønlandske baggrund har betydning for, hvordan 

han oplever, at danskere ser på ham – og dem. Men at han faktisk også tror, at 

han ønsker det – på den positive måde. For det er vigtigt for ham at blive set som 

grønlænder – og værdsat som grønlænder. Og grønlænderen er kulturelt set ’et 

stolt menneske’. Han bliver glad, når han møder danskere, der siger: Kan du ikke 

fortælle om Grønland?  Det er vigtigt for ham som person. 

 

Grønlandske fællesskaber i Danmark 

Gorm har tidligere været medlem af en grønlandsk forening i Danmark, men er 

ikke nået til at melde sig ind i en forening igen her i anden ombæring.  Han 

overvejer imidlertid at blive medlem af de grønlandske studerendes forening, 

Avalak. Han siger, at det vil betyde meget for ham at blive medlem, fordi når han 

ikke kan snakke med sine danske medstuderende om temaer, der handler om 

Grønland, så vil han så kunne snakke med sine grønlandske medstuderende. 

Gorm siger, at det tog lidt tid før det igen gik op for ham, at han ikke har så 

meget til fælles med sine medstuderende udover, at de kan tale om nogle basale 

faglige ting som metodik. 

 

Gorm fremhæver også en spiseforening hér tilknyttet det grønlandske hus i 

Odense, som Gorm og hans familie har meldt sig ind i. Det er grønlændere, der 

bor i området, som laver mad én gang om måneden og spiser sammen og hygger 

sig. Familien sætter stor pris på denne mulighed. Ligeledes har de mødt nogle 

grønlændere ude, hvor de bor, som de tilbringer tid sammen med. De hjælpes 

ad, fx hvis der er nogle frysevarer fra Grønland, som skal hentes i havnen i 

Aalborg, eller det kan være at lave mad til hinanden på skift. Generelt har de ikke 

noget særligt med deres danske naboer, men de har en underbo, en ældre 
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dame, hvis datter har halvt færøske børn. Hende føler de, at de har noget 

tilfælles med, for hun forstår en lille smule ’af det’ med at være fra et af de 

nordatlantiske lande.  Hun har færøske børnebørn, og Gorm tror, at det er af den 

grund, at der er noget identifikation – hun kan identificere sig med deres børn, så 

hende kunne de måske godt finde på at lade deres børn passe af. Men Gorm tror 

ikke, at han kunne finde på at banke på døren hos danske naboer og spørge, om 

de ville passe hans børn – det ville være for underligt, og grænseoverskridende 

for ham.  

 

Overlevelsesstrategi i Danmark 

Gorm peger på, at bloktilskud, muligheden for at studere i Danmark etc. gør, at 

nogle grønlændere ender med at føle taknemmelighed over for Danmark og det 

danske, selvom de egentlig ikke vil det. Han mener også, at forventningerne er 

helt anderledes i forhold til grønlændere i Danmark, end de er til andre etniske 

minoritetsgrupper. Forventningerne til grønlænderne er, at de skal kunne det 

hele selv, fordi de er danske statsborgere – og det irriterer ham, fordi Grønland 

er en helt anden verden.  

 

Derfor har Gorm fundet ud af, at det er nødvendigt at gøde jorden – og være 

velforberedt til mødet med danskerne – i forskellige sammenhænge. Og han har 

også påtaget sig rollen at hjælpe andre grønlændere, der ikke ved, hvordan de 

skal navigere i forskellige situationer. Han siger, at det er lidt som at løbe panden 

mod en mur, ikke kun alene, men også som gruppe, når man fx skal til møde med 

det offentlige. Han tilbyder simpelthen andre grønlændere, at de kan gøre det 

sammen, for så kan han hjælpe med at forklare.  Fordi ellers, mener han, at man 

oplever nederlag efter nederlag i mødet med det offentlige. Og sådan hjælper de 

hinanden hele tiden, når de kan komme til det.  

 

Og han tilføjer, at der jo altid er nogen, der har ressourcerne i sådan en gruppe. 

Man skal ikke gøre det hele selv. Og cafeerne i de grønlandske huse er fx gode til 

det. At samle folk. Og huske folk på, at det bliver jo meget hurtigt sådan, at du 

nærmest ikke kan gå galt i byen, når du får hjælp på den måde. Og, siger Gorm:  

 

”Det er det gode ved grønlænderne her i Danmark.”  
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2.1.5 INGER ANDERSSON –  FIGHTER OG HJÆLPER  

 
Inger Andersson er grønlænder, 49 år, født på Grønland og har som barn boet 

nogle år i Danmark. Hun har sejlet mange år mellem Grønland og Danmark, har 

i kortere perioder boet i Danmark i forbindelse med uddannelse og jobs, og er 

nu bosat her igen siden 2010. Hun har en kæreste gennem mange år, der bor i 

Frederikshavn. I denne periode har hun været hjemløs frem til 2013, og haft et 

alkohol misbrug. Inger er nu etableret i egen lejlighed uden for Århus, og er 

engageret i at hjælpe andre grønlændere, der har det svært og er ude i 

misbrug. Hun er glad for livet og synes hun har løftet sig ud af tilværelsen som 

socialt udsat: 

 

ˮ 
Hvis jeg ville ødelægge mig selv, så kunne jeg gøre ligesom de 

andre. Men jeg syntes, jeg var for ung til det. Jeg ville se det 

gamle ’jeg’, have et arbejde og være livsglad, som jeg plejede at 

være.” 

 
Baggrund og barndom 

Inger er 49 år, har ingen børn, og har været gift to gange. Hun bor i Haarlev uden 

for Århus, og hendes familie er henholdsvis i Grønland og i Kolding – søsteren er i 

Grønland, og dennes børn bor i Kolding, dem ser hun så ofte hun kan. De bor der 

på grund af uddannelsesmulighederne, men vil ellers gerne tilbage til Grønland.   

Som barn boede Inger i Danmark et år, hvor hun som 9 årig gik i skole i Jylland. 

Hun kom til Danmark første gang fordi, at alle de dygtige elever – og dem, der 

havde lyst - fik et brev med tilbuddet om at komme til Danmark. 

”Min mor fik et brev om, at jeg var god i skolen til dansk og alt det der, og om jeg 

ville sendes til Danmark et år, hvor jeg så skulle gå i skole. Men mor skrev ’nej’ - 

min mor ville ikke have, jeg skulle rejse. Så snakkede jeg med min storebror om, 

at han blev nødt til at hjælpe mig med at sige ja. Der var jeg 9 år. Storebror hjalp, 

og så sagde mor ’Okay, men du skriver ikke, at du har hjemve og du ringer ikke 

og siger, at du vil hjem og du kommer først hjem til Grønland, når du har lært at 

tale dansk.’ Der var jeg så et helt år i Danmark (...) Jeg har altid været den stærke 

lille pige. Jeg er en fighter. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ville til Danmark den 

gang.” 
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Som 11-årig blev Inger så sendt i pleje i Danmark, da hendes mor døde. Der 

boede hun igen et år i Danmark, i Horsens, hos plejeforældre og to plejesøstre.  

Inger har herefter gået i almindelig skole i Grønland til og med 10. klasse. 

Kampen for uddannelsen  

Inger har været startet på to uddannelser; den første i Grønland var en 

tømreruddannelse, da hun var ung. Men fordi hun havde fået ødelagt sine 

korsbånd måtte hun ikke bære tunge ting, så hun blev nødt til at stoppe. Inger 

har et kreativt gen, og hvis hun fik muligheden for det, ville hun allerhelst leve af 

at arbejde med design så hun startede senere – i 2004-2005 - på designskole i 

Danmark i et halvt år. Hun måtte dog stoppe, da det grønlandske hjemmestyre 

ikke kunne betale for hende. Hun prøvede at søge hjælp i Danmark, da hun selv 

havde betalt både skolen, transport etc., men dér kunne hun heller ikke få støtte 

fra. Hjemmestyret tilbød hende i stedet en billet hjem til Grønland. Hun tog 

hjem, og redegjorde for alt det, hun selv havde lagt ud for – og i sidste instans fik 

hun godtgjort sine udgifter. Men da var hun stoppet på skolen – og hun syntes 

det var for sent at gå i gang igen. Der er generelt mange grønlændere, siger 

Inger, der godt kunne tænke sig at blive designere, men det er et stort problem, 

det med at få en praktikplads. Inger opnåede dog at være i praktik hos en dygtig 

grønlandsk syerske, Ilse:  

 

”Det var fordi jeg kendte Ilse fra Grønland, hun bor i København. Så ringede jeg 

til hende og spurgte, om hun manglede en praktikant, så sagde hun: hvem skulle 

det dog være? Så sagde jeg: ’mig’. Så sagde hun; ’dig?? Du kan jo selv sy alt det!’. 

Så sagde jeg, at jeg ville bare gerne have et papir. Det er fordi, jeg har tænkt mig 

at blive bundtmager.. Så sagde hun: ’Ja, det er du så velkommen til, jeg faxer 

med det samme.’ (..) Jeg kunne godt tænke mig at være på den designskole igen, 

og hvis jeg nogensinde blev færdig, kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage 

til Grønland. Jeg er ellers blevet tilbudt før i tiden, om jeg ville være partner 

inden for skindsyning.”  

Omstændighederne dengang gjorde, at Inger ikke kunne fortsætte sin design 

uddannelse. Nu om dage sælger hun sine egne varer: sælskind, luffer, tasker, 

rygsække, minijakker. Hun behøver ikke at annoncere, og siger: 

”Jeg kan lave en gammel taske om til at ligne én, der koster 4000 kr.” 
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God til at få jobs 

Inger har altid arbejdet, og har altid kunnet få ufaglært arbejde, bl.a. har hun 

været på Thulebasen og på hotel – og hun har aldrig oplevet at få afslag på et 

job. Hun har boet i Danmark i henholdsvis København og på Bornholm i 

forbindelse med, at hun arbejdede på en trawler fra 1982-86. På trawleren 

arbejdede hun som kok, fisker og messepige, og hun har haft for vane at tage alt 

det, der manglede nogen til. Hun mener, hun har sejlet med 17-18 forskellige 

trawlere gennem årene, og har typisk været ene kvinde blandt en masse mænd. 

Hun har også arbejdet på en færge, men hun har dog aldrig været på 

søfartsskole. Hun har aldrig haft brug for at lave et CV.  

 

”Jeg kom bare ind, fordi de manglede en, og fordi dér, hvor jeg kommer fra i 

Grønland, der kender de mig. Når jeg kommer i havn og møder nogle bekendte, 

som så spørger mig ’holder du fri eller vil du sejle igen?’, så siger jeg: Hvornår 

kommer I til at mangle en?, hmm ok, så kommer jeg. Sådan har det altid været.” 

Hun har typisk sejlet 10 ud af årets 12 måneder, og når hun har villet holde ferie, 

har hun bare haft aftalt, at hun altid kunne komme ombord igen, hvis hun 

ønskede det. Pt arbejder Inger i køkkenet i Kvindemuseets café i Århus, hvor hun 

er i en prøveansættelse i tre måneder 6 timer dagligt. Hun har søgt et andet job 

på fuldtid og håber at få det i stedet. Hun mener, at hun er god til at sælge sig 

selv:  

”Det kommer jo også an på én selv, om man selv er sådan - om man er god til at 

fortælle om sig selv.” 

Hjemløs i tre år – socialt udsat 

Inger flyttede til Danmark igen i 2010 for at være sammen med sin kæreste, som 

hun har været sammen med i mange år på Grønland; en dansk mand, der er 

fisker og ’styrmandsskipper’. Men han bor i Frederikshavn, mens Inger valgte at 

bo i Århus-området. Inger blev dog i første omgang hjemløs som konsekvens af, 

at hun ikke kunne få hjælp til at finde en bolig, fordi hun ikke havde nogle børn. 

Der gik over tre år før hun fik sit eget sted at bo, og det har fyldt meget – for det 

var ikke sjovt, fortæller hun, at bo hos nogen, når man har været vant til at have 

sit eget. Hun fik i den periode lov at bo hos en veninde i Trige, men, siger Inger:  

 

”Der bor mange grønlændere, som bare drikker og drikker og drikker, det ville 

jeg helst væk fra, og jeg boede hos en veninde, men hun er også dranker. (..) Jeg 
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drak jo ikke sådan før, men når man så kom iblandt dem, og var hjemløs, så 

begyndte man bare at drikke sammen med dem – man vender helt om på den 

måde, man levede på hjemme i Grønland.” 

Hun fandt selv et sted at bo til sidst, i 2013, og huslejen svarer næsten til det, 

som hun får i kontanthjælp. Men Inger havde sagt til sin sagsbehandler, at det 

eneste hun tænkte på var, at hun ville have en bolig selv, lige meget hvor meget 

det så kostede, for hun ville ikke være boligløs igen.  Hun har dog heldigvis 

kunnet få noget boligstøtte. 

Inger har i en periode haft sin gang i det grønlandske hus i Århus, men ellers har 

hun i det seneste års tid fået hjælp fra kommunens gadeplansmedarbejdere og 

et tilbud, hvor der er adgang til et værested, Kammak, hvor dem, der ønsker det, 

kan komme tre gange om ugen fra kl. 9-11. Hun kom der, mens hun – med 

hendes egne ord – var ’langt, langt ude socialt. ’ 

Inger fortæller, at en dag hun var nede på Klostertorvet (Århus) var der en, der 

foreslog, at hun skulle tage hen og tale med en af dem fra Kammak, hvor 

socialhjælperne Sanne og Søs er15. De går rundt og snakker med grønlændere, og 

spørger om man har brug for hjælp. Inger faldt i snak med Sanne, der er dansk. 

”Jeg henvendte mig ikke til en grønlænder, jeg henvendte mig til Sanne, jeg følte 

jeg meget bedre kunne snakke med hende, end jeg kunne snakke med nogen 

anden. Måske var det noget med sproget, fordi når jeg begynder at snakke 

grønlandsk, så stopper jeg hele tiden op og tænker: Hvad skal jeg sige. Men nu 

snakker jeg med dem begge meget godt. Jeg tror, vi tre bruger hinanden meget, 

jeg går og lærer dem lidt om syning og strikning og perler, og så giver vi hinanden 

råd.” 

Inger oplever, at de ofte henvender sig til hende for at høre om, hvad de andre 

grønlændere har brug for, fordi hun selv har været hjemløs - og hun er rigtig glad 

for at blive spurgt til råds. Det betyder også meget for Inger, at de spurgte 

hende, om hun ikke ville deltage i en artikel til den grønlandske avis, AG16, om, 

hvordan det er at være kvindelig hjemløs i Danmark.  

God til at lytte – og tolke 

Inger er nu begyndt at hjælpe andre grønlændere, både i Kammak og fx i 

kommunen, hvor hun afhjælper sproglige misforståelser imellem grønlændere 

og sagsbehandlere, ved bl.a. at være med til at tolke og hjælpe med at formulere 
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sagerne. Hun mener, at hun kan være bindeled, så andre grønlændere ikke 

opgiver deres ærinde hos myndighederne. Hun har også hjulpet sin nevø med 

tolkning i forbindelse med, at han var kommet til Danmark på grund af en 

behandlings krævende sygdom. Hvis ikke Inger havde hjulpet, mener hun, at det 

kunne være gået helt galt, for han skulle bruge et papir for at kunne blive 

invalidepensionist, og det kunne han ikke selv formulere på dansk.  

 

”Jeg tror ikke, det ville være godt, hvis han havde været alene (..) og efter, at jeg 

havde været tolk, får han nu fast tolk hver gang, han skal til lægen.” 

 

Hun vil også gerne hjælpe familien i Grønland – og hvis de har nogle problemer, 

så ringer de til hende. 

”Men nogle gange kan det være lidt træls, så kan man ikke gøre noget fra 

Danmark til Grønland.” 

Inger tager også nogle gange ned til Dagstjenesten, et værested for hjemløse. 

Når hun får fri fra arbejde, tager hun derned og snakker med andre – for hun er 

god til at lytte. 

”Nogle gange sidder vi inde i deres stillerum, så er det kun os to, så kan man 

lukke døren og give dem råd.” 

Fordi Inger selv har oplevet at gå i stå i tre år, forstår hun, hvordan hun kan 

hjælpe andre med at komme videre. På samme måde som hun selv fik et lille 

skub. Hun kan godt lide at snakke med mennesker om deres problemer og om 

det at drikke. Måske fordi hun selv har været hjemløs og har drukket dagligt i ca. 

halvandet år. Hun vil gerne bruge sine egne erfaringer til at hjælpe andre videre i 

livet, og hun har nu overskud til at gøre det. 

”Det var ligesom, hvis man ikke selv har været dranker på Grønland, så tænker 

man, jeg har jo ikke levet sådan i Grønland, så hvorfor skal jeg starte med at leve 

på den måde? Hvis jeg ville ødelægge mig selv, så kunne jeg gøre ligesom de 

andre. Men jeg syntes, jeg var for ung til det. Jeg ville se det gamle ’jeg’, have et 

arbejde og være livsglad, som jeg plejede at være.” 

Som mange andre grønlændere har Inger følt sig splittet i forhold til, hvor hun 

gerne ville bosætte sig og helst ville være: i Grønland eller i Danmark. Det er nu 

Ingers intention at blive i Danmark, for hun har det godt sammen med sin 
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kæreste her. Blandt andet tager de nogle gange på jagt sammen – også her.  

Selvom nogle gange tænker hun på at flytte hjem:  

”Jeg tænker at blive her i Danmark. Men jeg har været oppe i Grønland i februar 

måned, hvor dem, jeg har sejlet sammen med, de gav mig en billet frem og 

tilbage. En hel måned var jeg oppe i Grønland, og det var bare skønt.” 
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2.1.6 NIELS PETER NIELSEN –  ’EN SKIDE GRØNLÆNDER’  
 
Niels Peter Nielsen er 56 år og født i Grønland af en grønlandsk mor og en 

dansk far. Han er dansk gift og har tre børn og bor ved Randers. Han har i 

mange år arbejdet for en stor entreprenørvirksomhed, og har både været 

teamleder og tillidsrepræsentant i mange år. Han har desuden i 30 år været 

aktivt medlem af den grønlandske fællesforening, INUIT, hvor han nyder stor 

anseelse, og på 25. år er han valgt til næstformand. Selvom han er et aktiv på 

sin arbejdsplads og har boet det meste af sit liv i Danmark, har han alligevel en 

grundlæggende følelse af at blive betragtet som ’en skide grønlænder’. 

 

Baggrund og opvækst 

Niels Peter har haft en noget ustabil barndom, hvor han bl.a. har boet på 

børnehjem i Nuuk, mens faren arbejdede i Sisimiut og moren arbejdede som tolk 

på et sanatorie i en anden bygd, hvor hun ikke kunne have børnene med; 

forældrene var i denne periode nyseparerede. Da børnene flyttede hjem til 

moren igen, var hun gravid med den yngste, deres søster. Niels Peter gav moren 

skylden for skilsmissen og erklærede, at han ikke ville have mere med moren at 

gøre. Som 12 årig blev han så sendt til sine bedsteforældre (et andet sted i 

Grønland) og boede dér til han var blevet konfirmeret som 14 årig. I Grønland er 

det almindeligt, at børn bliver placeret hos andre i familien, hvis det passer bedre 

– og hans bedsteforældre blev ikke spurgt, om de kunne have ham – han blev 

bare sendt derop.  

 

”Da de blev skilt, tilfaldt mine to yngste brødre min far, og de rejste til Danmark, 

så min storebror, søster og jeg skulle blive ved min mor - og så med 

ham ’nordmanden17’ Det var ikke lige mig, så jeg gjorde mit for at sabotere alt, 

der havde med ham at gøre, jeg ville jo ikke have noget med ham at gøre. Og det 

er nok grunden til, at jeg blev sendt op til mine bedsteforældre. Jeg fik at vide, at 

jeg skulle på ’skibet’, og jeg skulle på ferie hos mine bedsteforældre - og det tog 

så to år, den ferie, hos mormor og morfar.” 

 

Moren flyttede da til Norge med sin nye mand og bor der stadig den dag i dag. 

Niels Peters familieforhold består således af to kuld børn, i alt fire brødre og en 

søster; to af brødrene bor nu i Jylland (i Randers og Sønderborg), storebroren i 

Nuuk og søsteren i Norge.  
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Efter konfirmationen blev Niels Peter sendt til Danmark for at gå i 8. klasse på en 

ungdomsskole ved Skamlingsbanke nær Kolding – det holdt dog kun to måneder. 

Så blev han sendt til Samsø, Onsbjerg i familiepleje, hvor der var en efterskole for 

grønlandske børn, men her nåede han heller ikke at gå meget i skole, før han 

blev sendt i familiepleje i Gjerlev ved Randers. Her blev han ’mekanikerdreng’ på 

et værksted, og boede der til han blev 18 år. På det tidspunkt røg Niels Peter ud 

af systemet og fik så lov at bo i nærheden af sin far, der boede i Ebeltoft, hvor 

han fik arbejde ved vejvæsenet i kommunen. Han havde i Gjerlev mødt en pige, 

og da de ikke kunne undvære hinanden, flyttede han tilbage til Randers området, 

hvor han blev en ’Randers-knægt, som danskerne siger’. 

 

Familiemenneske – og familierelationer 

Niels Peter fortæller, at han altid har haft kontakt med sine søskende, og at han 

er den, der samler familien og ’kontakter alle og snakker med dem’. På et 

tidspunkt for godt 20 år siden, mødte han så også sin mor igen, via sin storebror, 

og siden da har der været god kontakt – og som han siger: ’Nu bliver hun sgu 

snart 80 år’. Men han har ellers ikke haft en far og en mor, der kunne hjælpe 

ham eller give tilskud til det, han skulle – så penge har han altid selv måttet 

skaffe sig.  

 

Han flyttede i 1987 med familien til en lille by med 300 husstande, Sønderbæk 

ved Randers. De købte et hus, der dengang hed ’Johannes hus,’ et gammelt hus 

bygget i 1900.  Der gik ikke tre måneder, fortæller Niels Peter, så omdøbte de 

lokale det til Grønlænderens hus.  

 

Niels Peter har tre børn. Han fik sit første barn, Naja som 22-årig med sin første 

kæreste. Naja er 33 år i dag, og har fået to børn, så Niels Peter er også blevet 

bedstefar – de bor ved Vejle, og dem ser han ofte.  

 

Det yngste hold børn er henholdsvis Miki på 22 år og Janik på 20 år, som han har 

med sin nuværende, danske kone – som han har været gift med i 27 år. Der gik 

nogle år inden Niels Peter var parat til at få børn igen, for det havde været hårdt 

at splitte den første lille familie op. Niels Peter siger om valget af navnet ’Miki’, at 

det er et typisk grønlandsk navn.  

 

”Dengang vi skulle finde et navn til ham, der blev vi enige om, at han skulle 

hedde Miki og et dansk mellemnavn, Daniel, og så Nielsen. Hvis han nu engang 
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skulle blive til noget, og hvis han nu ikke synes om Miki, så kunne han altid skifte 

til Daniel - og hans mors familie hedder Danielsen. Så han hedder Miki Daniel.” 

 

Miki læser erhvervsøkonomi på universitetet. Den ældste søn er kommet til at 

ligne sin far med de grønlandske gener og de brune øjne; den anden søn ligner 

sin mor, med blå-grønne øjne – ham kan man slet ikke se er halvt grønlandsk. 

Den ældste søn, siger Niels-Peter, er nu begyndt at interessere sig for den 

grønlandske del af sit ophav. Den yngste fortæller sine venner, at hans far er 

grønlænder, for man kan jo ikke se det på ham. Derhjemme lever de 

fuldstændigt dansk, fortæller Niels-Peter.  

Niels Peter har kun fået lidt offentlig hjælp i sin tid i Danmark: socialhjælp i et 

halvt år, hvor han ikke havde arbejde i forbindelse med, at hans daværende 

arbejdsplads lukkede (et dyrehospital), hvor han så fik kontanthjælp og hjælp til 

huslejen, der skulle tilbagebetales. Ellers har Niels Peter og hans kone fået 

offentlig hjælp til deres ene søn, som er diagnosticeret ADHD. Jannik er startet 

på et grundforløb som elektriker, og han har tidligere gennemført et grundforløb 

som mekaniker. 

 

”En skide grønlænder” - Arbejdsmarkedstilknytning  

Niels Peter har haft nogle forskellige ufaglærte jobs, bl.a. som tekniker på et 

dyrehospital og i 10 år hos et firma i byggebranchen. Han er nu ansat hos et 

entreprenør firma, hvor han har været i 16 år, en af Danmarks største 

entreprenører, og Europas største aktør inden for kloak renovering. Han 

renoverer rør i rørteknik afdelingen. Niels Peter er teamleder i firmaet, og har sit 

eget hold, og han tjener rimeligt godt, siger han. 

 

Der har aldrig været nogen i Niels Peters familie, der sagde til ham, at man havde 

forventninger til hans uddannelse – og når man som han blev sendt til Danmark 

for at gå i 8. klasse, så var det egentlig mest et tilbud. Det med skolen, det har 

ikke rigtigt været noget for ham. Han har stort set altid arbejdet, og mener, at 

han sammenlagt højst har været arbejdsløs i et år. Han fortæller, at det med at 

arbejde har altid været en nem ting, og han har altid fået de jobs, han har søgt. 

 

Niels Peter har i en korterevarende periode for fem-seks år siden været 

diagnosticeret og sygemeldt med stress, hvor han ikke kunne sove og følte, at 

det hele ramlede. Han fik hjælp fra sin arbejdsplads, via en 

arbejdsulykkesforsikring og via kommunen og gik hjemme i ca. et halvt år, mens 
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han var igennem nogle samtaler og behandlinger, og fik det bedre igen.  Det faldt 

sammen med, at hans gamle mormor, der var tæt ved de 95 år, gik hen og døde 

inden de nåede at komme til Grønland og fejre hende, som det ellers var 

planlagt. 

 

Niels Peter har været valgt til tillidsmand både i den tidligere ansættelse og i den 

nuværende, og han er tillidsmand for 50 mand og har været det i 13 år, for som 

han siger, så er han ’sådan en type, der ikke holder kæft, når der er et eller 

andet’ – så han blev helt automatisk valgt som tillidsmand.  Derfor tænker han 

også, at han nogle gange ikke rigtigt ved, om de egentlig er glade for ham, eller 

om det er fordi, de ikke kan komme af med ham, at han stadig er der…. Niels 

Peter føler, at han er god nok, når tingene fungerer, men hvis noget ikke er som 

det skal være, så bruger man hans nationalitet imod ham:  

 

” Når jeg lavet noget godt, så er jeg en af deres. Hvis jeg kvajer mig eller gør 

modstand, så kalder de mig for ’en skide grønlænder’, det hører jeg tit. Jeg har 

det sådan, at hvis jeg laver noget, er det ikke min faglige dygtighed eller person, 

det er fordi jeg er grønlænder. Ja ligesom, at du jo er grønlænder, du skal ikke 

komme her og kræve lønforhøjelse eller et eller andet, du er trods alt kun 

grønlænder - det mærker jeg tit.” 

 

 Niels Peter oplever ofte, at han skal forklare og forsvare, hvis andre har set en 

fuld ’grønlænder-kælling’. Og bliver også af og til kaldt for ’kajakmanden’ 

eller ’ham snescootermekanikeren’. Han mener, at kollegerne sætter ham i bås, 

fordi han er grønlænder – og fordi han falder uden for den type grønlændere, de 

ellers kender. Det har dog ikke afskrækket ham fra at fortsætte med 

tillidshvervet, men han har registreret det – og tilpasset sig.  

 

Foreningsarbejde – INUIT 

Niels Peter har været medlem af den grønlandske fællesforening, INUIT i ca. 30 

år, herunder som næstformand i 25 år. Han har tidligere også været formand for 

en lokal grønlandsk forening i Randers, hvor han nu er bestyrelsesmedlem. 

Fællesforeningen er paraplyorganisation for 23 lokale grønlænderforeninger i 

Danmark.18 Han har været god til at skabe kontakter, og bl.a. også til at få 

organiseret lokaler til deres arrangementer, selvom han ofte har oplevet skepsis, 

når han sagde, at det var grønlændere, som stod for arrangementet. Selvom de 

grønlandske arrangementer er en stor succes for de deltagende grønlændere, er 
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det Niels Peters holdning, at grønlænderne også må ud og blande sig noget mere 

i samfundet – med danskerne. Selv vil han dog gerne vise, at han, selvom han 

lever meget dansk, er grønlænder; der skal ikke være nogen tvivl om, at hans 

baggrund er grønlandsk, selvom man ikke umiddelbart kan se det på hans 

udseende 

 

”Jeg er blevet så meget dansk, at der ikke er nogen, der kan komme og sige, at 

jeg ikke er grønlænder. Men jeg kan også godt gøre det modsatte - jeg gør alt for 

at vise, at jeg er grønlænder. Jeg kører også en bil med det grønlandske flag 

bagpå, og jeg går altid med en isbjørn om halsen.” 

 

Niels Peter fortæller også om en episode med sin tidligere svigermor, der selvom 

hun havde kendt ham i mange år, forsøgte at trøste ham i forbindelse med 

bruddet med hendes datter ved at sige at: ’Det er nok også bedst, at du finder en 

sød bitte grønlænderpige, ja, man får ikke noget godt ud af at blande racerne...’.  

Som Niels Peter så det, så var det lige meget, hvor meget han prøvede at være 

som dem, så så de ham alligevel som en grønlænder. Som konsekvens af det 

besluttede Niels Peter sig for, at han ikke ville rende rundt og ’lege’ dansker, men 

vise at han er grønlænder: 

”(…)Selvom jeg i ikke i hverdagen havde brug for at være grønlænder, for jeg 

havde det fint som dansker. Jeg havde danske kammerater, dansk kæreste.’ Men 

så meldte jeg mig ind i den grønlandske forening i Randers.” 

 

”Jeg er også grønlænder” 

Niels Peter er bekymret for, hvis rygter om, hvordan de gør nogle ting anderledes 

derhjemme skulle nå ud til hans by og omgangskreds – og derfor føler han, at 

han skal passe på med ikke at træde ved siden af, så folk ville få bekræftet, at 

han er grønlænder: 

 

”Og jeg ved, at jeg er sgu lidt over min kone og mine børn. Jeg er en pestilens for 

dem. Nej - jeg kan ikke slappe af, ikke når det har med Grønland og grønlændere 

at gøre og mig selv som grønlænder, det kan jeg ikke. Jeg tror min by, hvor jeg 

bor, der gør de det ikke mere, dér har jeg vundet. Men jeg kan bare træde ved 

siden af, så får de bekræftet, at jeg er jo også grønlænder. Det tror jeg, de venter 

på - at få bekræftet, at jeg er grønlænder. Vi er jo ikke venner af alle 300 

husstande i byen. Vi kan gå tre huse længere ned ad vejen, og der tror jeg da, at 

de er misundelige over, at vi har to biler, og jeg har motorcykel, og vi har hus, og 
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vi har det, vi skal have. Så hvis jeg træder ved siden af, eller hvis jeg skal af med 

en af bilerne eller gøre et eller andet økonomisk, så vil de med det samme sige, 

jamen han er jo også grønlænder. Der skal ikke ret meget til.” 

 

Så Niels Peter føler, at han altid må være lidt på vagt. En vanskelig balancegang 

mellem gerne at ville fastholde og vise sin grønlandske identitet og så ønsket om 

at leve ’dansk’ og signalere, at det er det, han gør. 
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2.1.7 AGGA RAAHAUGE - ’EN ÆGTE GRØNLÆNDER’  
 
Agga Raahauge er en lattermild, stærk og selvstændig grønlandsk kvinde, der i 

30 år har boet på Lolland med sin danske mand og børn. Hun er familie 

menneske med stærke værdier, og stolt af at være en ægte grønlænder. Hun er 

68 år, og har som 60 årig kvittet jobbet for at passe familien, herunder særligt 

sin mand og barnebarn. Hun er herudover engageret i at holde foredrag om det 

at være grønlænder i Danmark, og sætter også stor pris på at finde tid til at 

dyrke læsning af især grønlandske bøger. Hun bor med udsigt til grønne marker 

og natur, som har været vigtige elementer for hende som bosat i Danmark: 

 

ˮ 
Det havde jeg bestemt mig for. Og jeg har det godt her. Og jeg 

har jo et fantastisk hus – det er derfor, jeg har købt huset, fordi 

jeg har min udsigt. Det er meget vigtigt for mig, at jeg har en 

udsigt. Det er nok det, at jeg er vokset op på Grønland - jeg 

følger med i naturen, det kan jeg så godt li’.” 

 
Familieforhold og arbejdsliv 

Agga er født i 1945 i Grønland og vokset op i Nuuks distrikter, 50 km inde i Nuuk 

Fjorden – og har flyttet en del rundt som barn. Hun har seks søskende, de er fem 

piger og to drenge, og hele familien flyttede med faderen rundt i forbindelse 

med hans arbejde. Agga fortæller om en oversygeplejerske, hun har kendt lige 

siden hun var sygeplejeelev, der har fortalt Agga, at de danske præster kaldte 

hendes far ’Grønlands ukronede biskop’. Han ville gerne have været storfanger – 

men det kunne han ikke blive, eftersom han var blevet ramt af et vådeskud 

allerede som 18-årig og fik skadet sin arm. På den måde blev han nødt til at lave 

noget andet og blev katekét; lærer og præst i én.19 Agga har altid været sin fars 

pige og omtaler ham i meget positive vendinger. 

 

”Jeg kan huske, at min far sagde til min storebror: ’Ved du hvad, man skal have 

en stærk psyke, og man skal have et stort hjerte – og hvis ikke man har det, så 

kan man ikke klare det med at blive præst.’ Da far døde, så skyndte min bror sig 

at læse til præst - og ganske enkelt – det var for hårdt. Han holdt op og gik over 

til lærergerningen igen. Så han havde ret, min far. Og han var en god katekét. 

Han var i hvert fald et godt menneske og en god far.” 
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Som 16-årig var Agga første gang i Danmark – i Jylland og på Sjælland, bl.a. i 

København – hvor hun boede hos 3 familier i løbet af et halvt år, mens hun gik i 

realskole og lærte det danske sprog.  

”Og vi skulle lære at være danskere og tale dansk. (…) Og det skulle de danske 

piger, der boede i Grønland og som vi gik i klasse med, også. (...) Jeg fistrede 

rundt hist og pist… Men det var alt sammen meget spændende.  Og så kom vi 

hjem igen efter et halvt år – og vi havde alle sammen taget på. Vi spiste så 

meget, og de spiser jo kager om eftermiddagen og kager til aftenkaffen. Og jeg 

var slet ikke vant til alt det fortyggede mad, hakkebøffer og alt det der … Det var 

meget pudsigt, men det var gode familier at være hos.” 

Siden hen, i hendes unge år, kom hun igen til Danmark, og gik på to forskellige 

højskoler, hhv. Den Internationale og Rødkilde Sygeplejehøjskole på Møn. Hun 

nåede også at arbejde som sygeplejerske i Aasiaat i Nordgrønland og en kort 

overgang som kahytsjomfru på en sejlads fra Grønland til Danmark, samt som 

oversætter for en øjenlæge, i forbindelse med hans doktorafhandling. Herefter 

arbejdede hun som sygeplejerske i København på Skt. Josefs hospital, indtil hun 

mødte sin danske mand, Dan. De rejste - på grund af hans arbejde - til Færøerne, 

hvor de fik deres første børn, ’tvillingerne’ i 1973. Herefter opfordrede Agga Dan 

til at søge arbejde på Grønland, og sagde til ham:  

”Den der stilling, den skal du søge, og jeg ved, at du får den – hvis du skriver, 

hvem du er gift med. Så fik han job dér, og vi tog med. (…) Da vi kom til Grønland, 

ville jeg gerne have et barn, der var født i Grønland – så det fik jeg så – det er 

dejligt.” 

De flyttede til Lolland (Vestenskov ved Nakskov) fra Grønland i 1984, da deres 

yngste søn var fire år gammel – de havde på det tidspunkt tre børn, og de 

flyttede for at sikre børnene en ordentlig skolegang. Tilbage i Danmark tog Agga 

så pædagoguddannelsen i Nykøbing Falster – men arbejdede ellers ikke i den 

periode, da hun skulle tage sig af børnene. Dan arbejdede som ingeniør ved 

Rødbjerg kommune.  

”Da jeg så kom herned, så vidste jeg ikke rigtigt… så jeg tog lige på skole – HF – 

matematik og dansk, bare for at have lidt i hovedet. Også for at lære, hvordan de 

taler; sproget – det er et meget specielt sprog (dialekt), de har hernede (Lolland). 

Det er faktisk meget spændende at høre.” 
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Som 42-årig var Agga færdiguddannet pædagog, og hun arbejdede herefter i 18 

år som pædagog, i forskellige regier, herunder i en børnehave hhv. SFO /skole 

regi, som specialklasselærer og støtte-kontaktperson. Herudover er Agga 

indimellem blevet bedt om at undervise i grønlandske forhold. Agga har altid 

kunnet få arbejde, når det var, og har aldrig tænkt på, at hun er grønlænder, når 

hun har søgt job. Hun har aldrig modtaget nogle former for offentlig hjælp. Hun 

mener, at det er hun nok for stolt til, men synes heller aldrig, at hun har manglet 

noget. Agga har også altid haft den tilgang, at hun godt kan selv – der er ikke 

nogen, der behøver at hjælpe hende. Omvendt har hun selv et ”hjælpergen”, 

som både familie, venner og andre med behov, nyder godt af. 

Alle familiemedlemmer befinder sig stadig i Danmark den dag i dag. Den ene 

tvilling er førtidspensionist, og den yngste søn er lærer, også på Lolland. Den 

anden tvilling bor alene med sit barn, en pige på seks år, Aggas barnebarn, Zenie, 

der går i børnehaveklasse, og som bor en uge ad gangen hos sin far, og hvor de 

så bor hos Agga og Dan. Agga er stolt af, at barnebarnet ligner sin farmor. Det er 

meget vigtigt for Agga, at hendes børn kender til deres grønlandske baggrund og 

familie.  

”Jeg har altid læst for dem om Grønland, og har altid sørget for, at de sætter sig 

ind i begge lejre. Zenie, hun er meget, meget glad for og stolt af at være 

grønlænder, og vi taler også grønlandsk sammen, og hun kalder mig også 

for ’ana’ – bedstemor på grønlandsk. Og siger bedstefar [på grønlandsk] til sin 

farfar. Og jeg har lært hende at tale lidt grønlandsk. Hun er meget stolt af det, og 

bruger det i skolen – og siger: ’ana’ - hun er fra Grønland!” 

To af Aggas søstre bor i Danmark; en i Esbjerg og en i Horsens. De er gift og bosat 

her. Resten er hjemme i Grønland. De er seks, der lever endnu – og Agga er den 

midterste. Deres forældre lever ikke mere, så Aggas familie udgøres nu af hendes 

børn, søskende, nevøer og niecer. Hun fortæller, at hun har en god kontakt til 

familien fra Grønland og at de elsker at komme hos dem. Agga er meget glad for 

at bo, hvor de bor, i Vestenskov, hvor de har boet i ca. 30 år. 

I 2005 valgte Agga at holde op med at arbejde og gik på efterløn, fordi hun gerne 

ville ’have lov til at forkæle sin mand’. Hun fortsatte med at holde foredrag i 

forskellige regier om ’det at være grønlænder’. 
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Foredrag: Om at være Agga 

Agga har holdt en del foredrag, fordi både børnehaver, skoler, gymnasier, 

aftenskoler og foreninger har fået kendskab til og efterspørger hende. Det har 

hun gjort, både mens hun arbejdede og i hendes efterlønsliv. ’Men jeg har ikke 

tid til alt det der mere, for jeg har det så dejligt’, siger hun. Men hun har alligevel 

næsten lige holdt et foredrag på en aftenskole med overskriften: Om det ’at 

være mig – og det at være grønlænder’. Foredraget handler om, hvordan det 

føles at være grønlænder, og hvordan hun har det med det. Hendes tilgang er, at 

hun er stolt af at være grønlænder.  

 

”Og man kan se det på mig, for der er ikke ret mange danskere, der kan se sådan 

ud, som jeg gør: Det er en ægte grønlænder.” 

Hun taler også om betydningen af at komme fra en lille bygd i Grønland, hvor 

man er sammen som var man én stor familie; det er jo næsten familiært at bo 

sammen på den måde. Hun plejede tidligere at fortælle om, hvad man spiser, 

hvordan man lever og om, hvad man laver på Grønland.  At der ikke altid er vand 

og vandhaner. Om forskellen på at bo i storby og bo i en lille bygd. Om hvordan 

man bliver, når man er en del af et lille samfund. Og om, at man får en hel masse 

bagage med sig videre i livet. ’En god, positiv bagage’. Agga fortæller også om, at 

meget har handlet om hendes forældre og bedsteforældre på begge sider. Hun 

har en stærk familiefølelse.  

Hun får også spørgsmål fra folk, der handler om, hvordan det er at være i 

Danmark, hvortil hun fortæller, at hun selv har ønsket at komme herned, at hun 

ikke blevet tvunget, og at hun er glad for at være flyttet. Hun har en oplevelse af, 

at hun  nok fortæller det, folk ønsker at vide.  

’En ægte grønlænder’ 

På spørgsmålet om, hvordan Agga oplever sit tilhørsforhold til Danmark, siger 

hun, at hun faktisk føler sig som dansker, selvom hun er grønlænder.  Men at det 

nok har at gøre med, at hun har været i kontakt med mange forskellige 

mennesker gennem årene – og både med danskere og grønlændere i alle aldre. 

Og at hun er kommet i mange forskellige sammenhænge, mens hun har læst og 

arbejdet.20 Agga tilkendegiver, hvordan hun til daglig er ligesom en dansker, men 

hvordan det grønlandske udseende alligevel har stor betydning for, at hun 

inderst inde nok føler sig mest som en grønlænder: 
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”Jeg er i hvert fald meget stolt af at være grønlænder med de ben, jeg har – de er 

helt kunstneriske, mine ben. Det er umuligt at lave sådan nogle fine ben, som jeg 

har – de er ligesom min fars – det kan du da lige tro. Jeg og min far har de ægte, 

grønlandske ben! Det var jeg meget stolt af, for der er ikke nogle andre, der kan 

finde ud af at lave sådan nogle smukke ben. Det er de mest grønlandske ben i 

hele familien.”21  

Hendes børn er også meget stolte af at være halvt grønlændere, og det er vigtigt 

for hende. Agga giver udtryk for, at det største i livet for hende var da hun fik 

børn. Og det, at hun har uddannet sig, så at hun – hvis hun blev alene – var sikker 

på at kunne klare sig selv. Det er, siger hun, meget vigtigt for hende.  

Agga udtrykker, at i de sammenhænge hun kommer i, hvor der er andre 

grønlændere, at dér taler de ikke rigtigt om det at være grønlænder i Danmark, 

og det synes hun egentlig er pudsigt, og siger, at det ’må jeg da lige tænke lidt 

mere over’. Hun mener, at det også kommer an på det sted, hvor man bor – og 

hvordan ens opdragelse har været, hvordan forældrene har været, i forhold til 

om man møder tingene positivt eller negativt.  

Fritidsinteresser 

Agga er medlem af den grønlandske forening på Lolland – men synes ikke rigtigt 

hun har tid mere til at deltage på grund af transporttiden. Foreningen mødes i 

Sakskøbing, men siden hun holdt op med at arbejde har hun ikke haft lyst til at 

køre bil mere. Men hun kommer alligevel engang imellem til arrangementer i 

foreningen, hvor de taler sammen, synger, danser, hygger sig. Det er alle 

generationer, der deltager – og de er meget forskellige, både de ældre og helt 

nygifte med små børn. Hendes yngste søn følges også nogle gange med hende. 

Hun synes stadig hun har glæde af at deltage, og på spørgsmålet om, hvorvidt de 

stadig taler grønlandsk svarer hun: 

 

”Det kan du da lige stole på, at vi gør! Og det er meget sjovt, for der er også 

dialekter, og jeg kan ikke forstå dem, der taler østgrønlandsk. Det er jo ligesom 

københavnere og sønderjyder. Det er pudsigt nok. (…) Det er faktisk meget 

hyggeligt. Det er smaddergodt – man burde være medlem af en grønlandsk 

forening. Man får ekstra oprejsning, synes jeg. Ligesom fordi, jeg er jo 

grønlænder og er sammen med grønlænderne, og taler det grønlandske sprog – 

og det bruger jeg jo ikke til daglig.” 
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På det sidste har hun kun deltaget ca. tre gange om året. Hun får tiden til at gå 

med at passe barnebarnet, ’ungerne’ og sin mand, der stadig arbejder – og der er 

meget at ordne. Og som hun siger, skal hun jo også helst have tid til at læse, se 

nyheder og ’være menneske’.   

I fritiden læser hun først og fremmest, og hun kan bedst lide de gamle 

grønlandske bøger. Men det er meget vigtigt for hende at følge udviklingen i det 

grønlandske sprog, og derfor læser hun bl.a. i den nye grønlandske retsskrivning, 

for hun er optaget af at holde det grønlandske sprog ved lige. Så hun læser også 

bøger på det nye grønlandske sprog – mange forskellige - og bestiller dem hjem, 

eller får gamle venner til at sende dem til hende, bl.a. hendes gamle dansklærer, 

som hun stadig har kontakt til.  

”Den bedste, jeg kan lide er Hans Anton Lynge, han er en meget dygtig forfatter – 

og har skrevet en hel masse gode bøger. Og vi har gået i realskole sammen 

nemlig, og været lidt kærester, da vi var unge… Han er smaddergod til at skrive 

bøger. Jeg bestiller dem – og så kommer de.”   
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Agga Raahauge; informant.  

Foto: Jette Laage-Petersen 
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3.1 TEMAOVERSIGT 

 

Identitet og splittede identiteter 

I rapportens interviews kommer alle informanterne ind på, hvilket tilhørsforhold 

de har til Danmark og hvordan de ser deres egen identitet som grønlandsk eller 

dansk – eller begge dele. Dette afsnit samler udsagnene for bedre at kunne 

belyse identitetsproblematikkerne særskilt. Der vil være fokus på splittet 

identitet, udseendet, sprog og identitet og ansvaret for at være den pæne 

grønlænder mv. 

 

Synet på ’grønlænderen’ – og reaktioner på fordomme  

Hvordan oplever grønlændere danskernes syn på grønlænderne og Grønland? 

Det søger kapitlet om ’synet på grønlændere’ at formidle, såvel som hvordan de 

interviewede grønlændere reagerer og agerer i forhold til de fordomme, de 

synes, de oplever i det offentlige, danske system. Herunder gives eksempler på 

grønlændere, der på forskellig vis siger fra. Og der er eksempler på andre, der 

ikke synes, de har oplevelser af negativ karaktér. 

 

Møder med det offentlige  

Dette afsnit omhandler grønlændernes møde med det sociale system – 

beskrevet igennem de kvalitative interview. Herfra er hentet forskellige 

oplevelser med service og betjening og informanternes syn på hjælpesystemet. 

Desuden belyses forskellige opfattelser og erfaringer med klageadgang, og 

hvordan det kan være nødvendigt som grønlandsk borger at være velforberedt til 

mødet med det offentlige bredere set. 

 

 

KAPITEL 3 

 

  

3 TEMAER 
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3.1.1 IDENTITET OG SPLITTEDE IDENTITETER 

I rapportens interviews kommer alle informanterne ind på, hvilket tilhørsforhold 

de har til Danmark og hvordan de ser deres egen identitet som grønlandsk eller 

dansk – eller begge dele. Dette afsnit samler udsagnene for bedre at kunne 

belyse identitetsproblematikkerne særskilt.  

Af de syv informanter har to en rent grønlandsk baggrund, altså med to 

grønlandske forældre, fem har blandet baggrund: Tre med grønlandsk-dansk-, én 

med grønlandsk- norsk baggrund, og endelig har én en grønlandsk forælder og 

en dansk-grønlandsk forælder. 

 

Den blandede (splittede) identitet 

På spørgsmålet om, hvorvidt hun føler sig mest som grønlænder eller dansker – 

eller lige meget begge dele - siger Pam, der er blandet grønlandsk/dansk, at hun 

føler sig mest grønlandsk. Det har at gøre med, at hun udtrykker sig meget 

følelsesmæssigt ’som en grønlænder’. Men det handler også om andre ting: 

 

”Men humoren er også meget, meget grønlandsk, men den er selvfølgelig 

blandet ind med det danske. Så dem, jeg har det sjovest med, det er folk ligesom 

mig, der er halvt dansk, halvt grønlænder. Og da jeg boede i Frankrig, var det 

altså også ret dejligt at komme væk, både fra det danske og det grønlandske. For 

at finde ud af: hvad er jeg egentlig? Fordi i Grønland, da var jeg dansker – og i 

Danmark, der er jeg grønlænder. Og hvor det hjalp mig rigtigt meget at bo i 

udlandet, for ligesom at finde ud af: jeg er begge dele. Og jeg er faktisk ret stolt 

af at være begge dele. Men jeg har større tilknytning til det grønlandske.”  

 

Pam fortæller, at der gik op mod halvandet år i Frankrig, før hun følte sig sikker i 

sin grønlandske identitet. Hun beretter også, at hendes stedfar er grønlænder, 

og at relationen til ham har ført til, at det mest er den grønlandske del, hun er 

knyttet til. Men det har været meget svært for hende at være både dansk og 

grønlandsk; særligt fordi hun er en af de grønlændere, der ikke taler grønlandsk.  

Og hun fortæller, at det ikke mere er så moderne at tale dansk: ’Men jeg kan jo 

faktisk ikke gøre for det’.  

 

Niels Peter fortæller, at han – der også er halvt grønlandsk og halvt dansk -  er 

blevet så dansk, at der ikke er nogen, der kan komme og sige, at han ikke er 

dansk. Men samtidig gør han alt for at vise, at han er grønlænder. Han kører fx. 

bil med det grønlandske flag bagpå og bærer altid et klassisk grønlandsk smykke. 
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(...) Han tog den beslutning da han var yngre, hvor han besluttede, at han ikke – i 

sit hverdagsliv i Danmark – havde brug for at være grønlænder, han syntes, han 

havde det fint som en dansker, med danske kammerater og dansk kæreste. I 

stedet meldte han sig ind i den grønlandske forening i Randers, og besluttede sig 

for at blive i Danmark med familien. I den sammenhæng dyrker han så sin 

grønlandske identitet, men passer på i andre sammenhænge, fx på arbejdet, 

med ikke at demonstrere, at han inderst inde føler sig mest som grønlænder. 

 

En anden informant, Agga – der er hel grønlænder og har været mange år i 

Danmark –siger, adspurgt om, hvordan hun føler sit tilhørsforhold til Danmark er, 

at:  

 

”Det er pudsigt nok, jeg føler mig faktisk som en dansker, selvom jeg er 

grønlænder. Det er nok fordi, at jeg har talt med så mange mennesker, i 

forskellige generationer og forskellige niveauer. Altså rent intellektuelt, og både 

danskere og grønlændere. Så de af vores venner, som jeg har fået her, det er 

nogen, jeg har fået som studerende og der, hvor jeg har arbejdet, og det er 

gennem børnene.” 

 

Hun siger, at tilhørsforholdet er afhængigt af situationen, og at det kommer nok 

an på, hvor hun er henne. Når hun er sammen med grønlændere, så er hun én, 

der er fra Grønland. Men adspurgt nærmere om, hvorvidt det afhænger af 

situationen, hvad man føler mest sig som, svarer Agga, at  

 

”Inderst inde føler jeg mig nok mest som en grønlænder. Men til daglig er jeg 

ligesom en dansker. Det er sådan lidt svært at forklare. Men det er nok fordi, jeg 

har været i Danmark så mange år efterhånden.” 

 

En anden informant, Gorm, der er halvt norsk og halvt grønlandsk og som har 

været en del frem og tilbage mellem Grønland og Danmark i sit liv, siger om sit 

tilhørsforhold til Danmark, at han godt kan have fornemmelsen af at være på 

transit i Danmark, og at det giver en følelse af rodløshed: 

 

”Det er lidt ambivalent, for på den ene side taler jeg med min kone om det; ’jeg 

er træt af at være her som gæst. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi besluttede én 

gang for alle: nu bliver vi her bare. Så kunne vi købe hus; vi kunne stille op til 

kommunalvalg, hvis det var det, vi havde lyst til. Så kan vi være ligesom alle 
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andre her i Danmark’. Og så griner vi lidt af det, fordi vi ved, at det kan jo aldrig 

blive en realitet. Altså, dem jeg kender, der har gjort det, de sidder som 

blødende mennesker. Jeg har nogle gode venner i København, som både har 

købt hus, og har fine jobs her. Især konen, som er grønlænder, taler ikke 

grønlandsk mere. Men hver gang vi enten er sammen, eller de er sammen med 

andre grønlændere på facebook eller sådan noget, så kører hele deres identitet 

jo stadigvæk omkring det at være grønlænder. Og det er jo klart - de er jo 

grønlændere. Så de kan aldrig blive hr. Jensen ovre i hjørnet. Men det er ikke en 

grønlandsk identitet (at ville gøre tingene på den danske måde, red.) – det er en 

dansk identitet. Identiteten ligger jo i det, du laver.” 

 

Gorm føler sig mere som grønlænder, og har aldrig følt sig som dansker. Gorm 

fortæller, at de jævnligt taler om det at være grønlænder. Han fortæller, at han 

har set mange grønlændere, der etablerer sig i Danmark, men som alligevel lever 

på den grønlandske måde. Og så er der dem, der fx køber hus og have, og har 

gode job og som søger at kopiere den danske mentalitet og livsstil, fordi det er 

det, man gør, når man opholder sig i Danmark - som noget at stræbe efter. Men 

når han så er sammen med dem, føler han, at deres frustration ligger i splittelsen 

mellem forsøget på at gøre tingene, som man nu gør i Danmark, og derved give 

afkald på den grønlandske måde at anskue og gøre tingene på. I forsøget på at 

gøre ’det rette’, på den danske måde, svigter man sin egen oprindelige forståelse 

af nogle ting og handlemåder, mener han. 

 

Jens-Jørgen, der er trekvart grønlænder, fortæller om sit tilhørsforhold til 

Danmark, at han ikke synes, han har noget tilhørsforhold nogle steder. For når 

han kommer til Grønland får han at høre, at ’han er jo bare dansker, så rejs hjem 

dertil, og når han er i Danmark får han ligeledes at vide, at han ’er jo bare 

grønlænder, så rejs hjem’. Han har oplevet flere, der har sagt til ham, at han skal 

rejse hjem til Grønland, selv udlændinge, der bor i Danmark. Han siger, at han 

føler sig lige meget som grønlænder og dansker, men at det kommer an på, hvor 

han er henne. Han er født i Grønland, men når han er i Danmark, så savner han 

Grønland – og når han er i Grønland, så savner han Danmark… 

 

For Jens-Jørgen spiller udseendet ikke nogen rolle i forhold til, hvad han føler sig 

mest som. Han tror det kommer an på, hvilken kultur man er i. Og hvad for en 

kultur, man er vant til at være i – at det afgør, hvem man er. Han siger, at han 
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selv er blevet vant til at skulle være en del af to kulturer, men at han godt kan 

savne ’den anden’ kultur: 

 

”Jeg kan ikke sige til mig selv, at jeg er ægte grønlænder, for det er jeg ikke – og 

det kan jeg ikke blive.” 

 

Udseendet 

I dette afsnit belyses, hvad udseendet betyder for den enkeltes egen følelse af at 

være grønlænder, såvel som hvad udseendet betyder i mødet med andre – og 

hvad det grønlandske udseende gør ved ’de andres’ syn på den pågældende 

grønlænder.  

Det fremhæves i forundersøgelsen22, at det med udseendet spiller sammen med 

forestillingen om ’udsatte’ grønlændere, og at det ofte er denne forestilling, og 

ikke selve udseendet, der er problemet. Forstået på den måde, at det, som 

mange danskere associerer til, når de ser en grønlænder, er den udsatte 

grønlænder, hvilket så rammer alle, der har et grønlandsk udseende. 

 

Herunder fortæller nogle af informanterne om oplevelser, de har haft på grund 

af udseendet.  

 

Pam fortæller, at hun meget ofte har fået at vide, at hun ikke ligner en 

grønlænder, og det er med til at præge hendes adfærd i det offentlige rum og 

sammen med danskere. Hun føler, det er mærkeligt jævnligt at få at vide, at hun 

ikke ser grønlandsk ud, for hun føler sig grønlandsk.  Hun er klar over, at hun ikke 

ser etnisk grønlandsk ud, og har fx oplevet i Frankrig, at folk automatisk talte 

spansk til hende, og at folk har troet hun var fra Brasilien eller Mexico. På en 

anden tidligere arbejdsplads sagde en kvindelig kollega også, at hun syntes, at 

Pam var smuk af en grønlænder at være, og Pams reaktion var:  

 

”Altså, jeg har flere gange sagt, at ’det kan du altså ikke sige’, fordi jeg synes ikke, 

at jeg tilhører den smukke del af de smukke grønlændere… Jeg kan jo kun gå ud 

fra, at hun ikke har særlig meget erfaring med andre grønlændere. Eller måske 

har hun ellers kun set dem, der hænger ud hernede. Hun syntes også, at jeg er 

meget veluddannet, og meget klog og alt sådan noget. Og man har det også lidt 

sådan, jamen siger du det, fordi du taler til mig som et menneske, eller fordi du 

taler til mig som om jeg er én fra Grønland?” 
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Pam fortæller også om et tidspunkt, hvor en joke cirkulerede på facebook, hvor 

mange af hendes grønlandske venner skrev: ’I dag troede folk, at jeg var fra 

Korea, og så skrev hun tilbage: ’Og i dag troede folk, at jeg var fra Spanien’.  

 

”…Og så kom der bare om alle de lande, som folk tror, vi er fra… Min lillebror, 

han får meget Korea og Kina – men han er jo så også hel grønlænder.” 

 

Inger har oplevet mange, der tror, at hun er vietnameser eller thailænder. Og at 

første gang hun kom til København, i 1979 eller 80, og havde langt mørkt hår, og 

kom ind i en taxa, da spurgte taxachaufføren på engelsk, hvor hun skulle hen.  

 

”Så svarede jeg på dansk, hvor jeg skulle til, og han sagde: neej! Kan du tale 

dansk? Og jeg svarede: Ja, det kan jeg – jeg er grønlænder. Er du grønlænder?! 

Ja, det er jeg. Jeg troede du var thailænder? Nej, nej – jeg er grønlænder.” 

 

Det generer ikke Inger, at folk tror, hun er noget andet end grønlænder på grund 

af hendes udseende. Hun mener ikke, at hendes udseende betyder, at hun føler 

sig mere som en grønlænder: Der er mange, der har sagt til hende, at hun i hvert 

fald ikke er hel grønlænder, hvortil hun har svaret: 

 

”Nej, det er jeg ikke, jeg er halv canadier’. Men nogle gange kunne jeg godt 

tænke mig at være ægte grønlænder ligesom de andre. I min familie er vi tre, der 

er halvt canadiere. De andre er meget lysere end mig, jeg er den mørkeste.”  

 

Gorm fortæller, at han engang har følt sig lidt som ’spanioler’, fordi der var 

mange, der syntes, han lignede en spanioler. Men ellers mener han ikke, at 

udseendet spiller den store rolle, undtagen når han er sammen med andre 

grønlændere: 

 

”Jeg fornemmer, at folk har svært ved at placere, hvor jeg egentlig kommer fra, 

rent udseendemæssigt – men det er fordi, jeg er en blanding. Men jeg kan godt 

fornemme, at når jeg er sammen med andre grønlændere, så betyder det lidt. Så 

kan jeg godt fornemme, at nogen kommer forbi, og kigger lidt anderledes på én. 

Det kan være, hvis jeg er sammen med nogle grønlændere og så kommer der en 

dansker, en ven eller en eller anden, og så går jeg over og taler med ham, og så 

kan jeg godt få den dér fornemmelse. Og som har noget med udseendet at gøre. 
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Men ellers, generelt nej. Jeg ved godt, at jeg er mørkhåret, men det er der 

mange danskere, der også er. Så det generer mig ikke.” 

 

Kathrine har oplevet mange, der har interesseret sig for hendes etniske baggrund 

på grund af hendes udseende, som hun har fra sin mor. Hun siger om sig selv, at 

hun ikke ser typisk grønlandsk ud, at hun ikke selv tænker over, at hun faktisk er 

halv grønlænder, og har mørkt hår og brune øjne. Det er kun når folk spørger 

’hvor er du egentlig fra?’ Men når folk så ser hende sammen med sin mor, så kan 

man tydeligt se, at hun ligner hende. Og som hun siger: ’Jeg render ikke rundt i 

hullet tøj, har ikke nogle sociale problemer som sådan, og kan godt formulere 

mig på dansk – og er jo helt normal’. Kathrine siger om moderens udseende, og i 

forhold til hvordan det påvirker, hvordan andre mennesker ser på hende:  

 

”Altså min mor har jo helt sort hår, og hun er også mørkere i huden; hun er 47 år 

– og enormt smuk – men man kan godt se, at hun er grønlænder. Hun er ikke 

typisk med de der smalle øjne og kæmpe kinder, hun er meget, hvad kalder man 

det, ikke så grønlandsk Men hvis jeg går med hende på gaden – så kan jeg godt 

blive set ned på. Fordi så tror de typisk, fordi min mor godt kan se lidt slidt ud, 

fordi hun har drukket i mange år, og så kan folk godt komme med nogle blikke, 

hvor de tænker, at ’nå, det var da sjovt, at de lige går sammen’ – for jeg ser jo 

ikke sådan ud.” 

 

Jens-Jørgen giver et eksempel på, hvordan udseendet (etniciteten) også spiller 

ind på, hvordan andre etniske minoriteter ser og behandler (udsatte) 

grønlændere: 

 

”Jamen, udseendet betyder faktisk meget. Jeg føler ikke, at jeg selv bliver 

generet af udlændinge på den måde, som andre grønlændere oplever det - men 

nogle grønlændere bliver faktisk overfaldet fordi, at man kan se, at de er 

grønlændere. Og jeg er blevet spurgt flere gange: Er du grønlænder? Er du 

kurder, eller? Nej, det er jeg ikke, jeg er grønlænder.” 

 

I nogle større byer (København, Aalborg, Aarhus) oplever nogle af de udsatte 

grønlandske mænd at blive diskrimineret ikke alene af majoritetssamfundet, 

men også af andre minoriteter på grund af deres grønlandske udseende.  
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En leder af et af de grønlandske huse har i 2012 tilkendegivet, at der ikke er tvivl 

om, at grønlændere i visse situationer også bliver forfulgt af andre etniske 

grupper i Danmark.  At de udsatte grønlændere er dem, der blandt minoriteter 

ligger nede i bunden af det danske samfund, ’med lag på lag af andre grupper 

over, der sparker nedad’.  

Der er tale om problemer med chikane fra andre etniske grupper (f.eks. 

somaliere og unge arabiske drenge), i form af voldsomme slagsmål, der har ført 

til anmeldelser af overfald i København og Aalborg. Chikanen består i at blive 

spyttet på, få kastet sten efter sig – og at der er blevet lyst ind gennem vinduer 

på privatadresser. Man taler direkte om forfølgelse; sådan har grønlændere, der 

har været udsat for det, opfattet det.  

 

En afdelingsleder på Kofoed skole, der udtaler sig herom, mener ikke, at 

grønlænderne inviterer til overfald – men at der åbenbart er en forestilling om, 

at grønlænderne skal sættes på plads.23 

 

Der kan således være tale om en intern racisme, et hierarki og en hakkeorden, 

hvor grønlændere og andre minoriteter kæmper om ikke at være nederst i det 

sociale hierarki. Hermed oplever nogle af de udsatte grønlændere at blive 

dobbelt stigmatiserede pga. deres grønlandske etnicitet. 

 

Udseendet kan også skabe positiv identifikation med andre grønlændere. Gorm 

fortæller, at når man fx går på banegården og møder nogle grønlændere der, så 

hilser folk på hinanden – også selvom de ikke kender hinanden. Han fortæller, at 

i 1980erne og 90erne var det mere udbredt, end det er i dag, men man hilser 

stadigvæk. Normalt, dengang, så ville man gå hen til hinanden og hilse, og sige: 

Dav, hvad laver du her i Danmark? Nu er der så 20.000 grønlændere, så det gør 

man ikke så meget mere, fortæller han. 

 

Agga fortæller om, hvordan det grønlandske udseende i hendes familie er noget 

at være stolt af; jo mere grønlandsk, man ser ud, jo mere stolt kan man være. Og 

det er positivt, og skaber identifikation. 

”Jeg er stolt af at være grønlænder. Og man kan se det på mig, for der er ikke ret 

mange danskere, der kan se sådan ud, som jeg gør: det er en ægte grønlænder.” 

 

Generelt kan man sige, at grønlændere – hele eller halve – jævnligt bliver 

konfronteret med deres udseende. For nogle spiller det en stor rolle, for andre er 
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det ikke noget, de tænker meget over. Der kan både være en negativ betydning 

af det karakteristiske grønlandske udseende, hvor enkelte oplever det som 

fremmedgørende i nogle situationer, og andre fortæller, at det giver dem 

identitet i forhold at føle sig som ægte grønlænder, og kan være med til at skabe 

kontakt til andre grønlændere.  

 

Under alle omstændigheder er etnicitet, udseende og hudfarve en faktor, 

grønlændere jævnligt bliver mindet om og måske skal forholde sig til.  

 

Sprog og identitet 

Modersmålet har stor følelsesmæssig og identitetsmæssig betydning, det skaber 

et tilhørsforhold til den kultur og de sociale sammenhænge, som barnet er født 

ind i. Og det er vigtigt, fordi barnet skal have et fælles sprog med familien.  

 

Blandt informanterne findes nogle, der primært taler dansk; nogle der kan tale 

både grønlandsk og dansk og enkelte, der slet ikke har lært at tale grønlandsk.  

Flere af dem tilkendegiver, at det kan være forvirrende at skulle tænke og tale på 

’det andet sprog’, når man er i ’det andet land’. Det er to svære sprog at skulle 

omstille sig imellem. Jens Jørgen siger: 

 

”Når jeg rejser herfra til Grønland, så tænker jeg faktisk dansk, når jeg snakker 

grønlandsk. Den danske tanke, jeg har, den skal lige formuleres på grønlandsk før 

den kan komme ud. Og det er det samme, når jeg kommer hertil og har været 

oppe på Grønland (..) det er utroligt svært. Et grønlandsk ord kan sagtens være 

tre danske ord.”  

 

Gorm fortæller, at det har været underligt for ham, at han hele sin barndom har 

gået i en dansk klasse i Grønland, hvor lærere og undervisningen var som på en 

provinsskole i Danmark. Den eneste forskel, siger han, var, at de havde to timers 

grønlandsk om ugen (fremmedsprogsundervisning). ’Det er sjovt ikke, det hele 

var vendt om’. Han fortæller, at alle hans fire andre søskende har gået i 

grønlandsk skole, i grønlandske klasser. Heller ikke som som ung har han gået i 

en grønlandsk skole, for da var han i Danmark – så han kunne næsten ikke tale 

grønlandsk. Da han så skulle starte i 1. HF på Grønland, og fandt ud af, at de 

automatisk havde placeret ham i en dansk klasse dér, havde han fået nok: 
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”Jeg havde jo lige oplevet, hvor traumatisk det var at være i Danmark, så jeg gik 

op til rektoren dengang og sagde: ’Jeg vil gerne skifte klasse’. Det tog 2 måneder, 

før de kunne lave det skift – det var der jo ikke nogen, der havde prøvet før. Så 

jeg sagde til dem: ’Hvis jeg skal lære grønlandsk, hvis jeg skal kunne fungere rent 

personligt, så er jeg nødt til at tage denne uddannelse sammen med de 

grønlandske klasser.’”  

 

Han refererer til direktøren for Air Greenland, der også har haft en høj stilling i 

SAS og som underdirektør et andet sted, og fortæller, at ham gik han i klasse 

med i Nuuk, og han taler slet ikke grønlandsk.  

 

”Og hele den der debat om grønlændere og ikke-grønlændere; selvfølgelig er han 

grønlænder, men han taler ikke grønlandsk. Dengang gik vi i danske klasser helt 

fra folkeskolen og hele vejen igennem uddannelsessystemet. Og da vi var 

færdige med hele den der ’fabrik’, så stod vi derude – og så kunne vi ikke vores 

eget sprog.”   

 

Gorm følte sig ramt på identiteten, fordi han ikke havde fået muligheden for at 

lære grønlandsk som barn – og mener også det gav ham et handicap, som gjorde 

det nødvendigt for ham at få lært sproget for at kunne fungere ordentligt. I dag 

taler han grønlandsk. 

 

Inger, der er helt grønlænder, synes imidlertid, at det grønlandske sprog 

efterhånden er blevet svært at huske og at bruge. Hun fortæller, at hun for det 

meste taler dansk, også selvom hun er sammen med andre grønlændere.  

 

”Nogle gange, tænker jeg på dansk, og så prøver jeg at sige det på grønlandsk, og 

så tænker jeg: Ah, hvordan er det nu, jeg skal sige det? Og jeg kan ikke engang 

skrive grønlandsk, nej, jeg skriver kun dansk. Men jeg kan læse grønlandsk. Og 

hvis jeg skal skrive til min storesøster, der ikke kan dansk, så må jeg prøve på 

grønlandsk. Og så tager fem sætninger en halv time…” 

 

Niels Peter, der er halvt grønlænder, er vokset op med begge sprog. Han har haft 

den fordel som ung, at han kunne tale med de lokale danskere, hvorimod mange 

af dem, han kom til Danmark sammen med, ikke kunne tale dansk. Han fortæller, 

at mange kom fra Nordgrønland eller fra bygderne ude i landet, og de havde ikke 

det danske sprog på samme måde som han havde. Han fortæller også, at børn af 
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blandede forældre, enten kun snakkede dansk eller meget lidt grønlandsk – og at 

han føler sig heldig, at han altid har haft begge sprog.  

 

”Det er nok fordi min far har valgt ikke at lære at tale grønlandsk, selvom han har 

boet deroppe i mange år. Han forstår det hele, men han snakker ikke grønlandsk, 

så vi skulle tale dansk hjemme sammen med ham, og talte jo så grønlandsk med 

min mor og resten af familien. Men det har været godt nok sådan.” 

 

Agga har ikke haft dårlige oplevelser med det danske sprog. Hun er helt 

grønlænder, men har i en tidlig alder tilegnet sig dansk, da hun blev sendt til 

Danmark for at gå i skole. Hun har ikke mærket ulemper ved, at hun er tosproget 

eller har haft besvær med at være det: 

 

”Det har jeg egentlig aldrig tænkt over, jeg har ikke mærket noget. Jeg ved ikke, 

om det er fordi, jeg taler både dansk og grønlandsk – jeg har aldrig nogen sinde 

oplevet nogen, der sagde: Sikke da et kedeligt sprog eller forfærdeligt sprog, eller 

’kan du ikke tale ordentligt dansk’ eller et eller andet. Det har jeg faktisk aldrig 

oplevet.” 

 

Hun synes, det er vigtigt at fortsætte med at kunne læse og forstå noget af alt 

det, der sker, også med sproget – og at holde sig orienteret - også som 68 årig. 

Hun understreger, at det at være grønlænder er vigtigt for hende, at hun taler 

meget grønlandsk med sine søskende, og at de også skriver sammen på 

grønlandsk.  

 

Pam er halvt grønlandsk, halvt dansk og har boet i Danmark det meste af sit liv, 

men har studeret i Grønland på universitetet. Hun føler, at hun har haft 

problemer med sin identitet, fordi hun ikke taler sproget. Hun siger, at det har 

været svært. 

 

”Ja, nu kender jeg også nogle andre, der ligesom mig er halvt/halvt – og hvor de 

har været udsat for racisme (på Grønland), fordi deres far var dansk, og blev 

smidt ud af klassen fordi de ikke kunne grønlandsk. Til faget ’grønlandsk’ sagde 

læreren: ’at dig gider jeg ikke bruge tid på at skulle lære grønlandsk, du må ud af 

klassen’.” 
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Pam synes, at sprogdebatten i Grønland har præget hendes kamp for at finde sin 

identitet, ikke mindst fordi, hun ikke selv taler grønlandsk. Hun synes ikke, det er 

accepteret i Grønland, at man kan føle sig dansk (selvom man er halvt af hver). 

Hun tror, det handler om,  

 

”…at Grønland som helhed selv gennemgår en identitetskrise, og har været i den 

i meget lang tid.  Det er svært for grønlændere at være halvt danske og kun tale 

dansk. Sprogdebatten i Grønland, den er simpelthen så negativ, og aggressiv. De 

vil jo have at vi skal tale grønlandsk. Jeg har flere gange fået at vide, at ’du er 

grønlænder, så tal dog grønlandsk.’ Altså nærmest vredt. Og så tænker man 

bare: Men altså, det er jo ikke kun mit ansvar, at jeg skal lære grønlandsk. I skal 

også tale grønlandsk til mig – så det er lige så meget jeres ansvar. Så det har også 

taget mig de 3 år i Frankrig at nå frem til den konklusion, at det er altså ikke kun 

mit ansvar. Det er også samfundet, som helhed, der skal tale mere grønlandsk til 

os. Fordi det gør de nemlig ikke – de slår direkte over til dansk – fordi det er 

nemmere, eller hvad ved jeg.” 

 

Pam har fået kommentarer i Danmark på grund af sit blandingssprog, bl.a. når 

hun har haft forskellige vikarjobs, som f.eks. hjemmehjælper for et 

rengøringsfirma, hvor hun skulle køre rundt blandt de ældre i Hornsherred.  

 

”Når jeg så mødte de ældre borgere, der var der også den dér, at ’du taler faktisk 

ret godt dansk’! Og så svarede jeg: ’jamen, dansk er mit sprog’. Og så kommer 

den med, at ’du har en besynderlig accent’, men mit første sprog var også 

svensk, og jeg har opholdt mig meget i udlandet og har talt meget engelsk. Så jeg 

har hele tiden fået kommentarer med mange ting omkring mit sprog - og mit 

udseende.”  

 

Børn og identitet 

I interviewundersøgelsen er deltagerne blevet spurgt om deres syn på, hvor 

vigtigt det er, at deres børn kender til deres grønlandske familie, baggrund og 

sprog?  

 

Jens Jørgen siger, at det for ham er meget vigtigt, for de skal vide, hvor de 

stammer fra. Det indebærer, at børnene lærer deres forældres modersmål: 

”…Og det er også derfor, at jeg har bedt skolen om at finde en grønlandsk 

underviser, der kan undervise i grønlandsk. Og det er de så også i gang med, for 
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jeg har lige set på jobindex, at de søger en modersmålsunderviser på grønlandsk 

til deres skole. Og der er allerede startet en modersmålsunderviser på en af de 

andre skoler her i Aalborg.” 

 

Han fortæller, at man får et brev fra kommunen med tilbud om 

modersmålsundervisning (hvis man er grønlænder med børn). Den mulighed blev 

etableret første gang i sommeren 2013, hvor der startede 

modersmålsundervisning i grønlandsk på én skole – men nu er man så også nået 

til hans børns skole, på opfordring af Jens-Jørgen. 

 

Gorm finder, at det er vigtigt, at hans børn føler sig som en del af det danske 

samfund, fordi han selv har oplevet rodløshed.  

”Jeg talte dansk, sammen med en masse grønlændere omkring mig, og det var 

rodløst. Det er også derfor jeg er sikker på, at da jeg var ung, så følte jeg mig slet 

ikke hjemme nogle af stederne. Og jeg har slidt med en hel masse uddannelse, 

og har prøvet at finde den rigtige plads. Jeg synes, det er vigtigt for mine børn i 

dag, at de skal forstå, at de er en del af et hele.” 

 

Så han opfordrer sine børn til at deltage i fritidsaktiviteter, børnefødselsdage osv 

og få danske kammerater – ligesom at de også har kammerater i Grønland, som 

de kan være sammen med, når de tager hjem på ferie. Og det synes han er 

vigtigt for dem, fordi han oplevede, at han fik det værste fra de to kulturer 

dengang, han var ung.  

 

Agga fortæller, at hendes børn er stolte af at være danskere. De er også meget 

stolte af at være grønlændere, fordi de synes, det er noget helt specielt.  

 

”Fordi – selvom mor hun er grønlænder, så taler hun dansk, når hun er sammen 

med danskerne, og når hun er sammen med grønlænderne taler hun grønlandsk 

– hun kan det hele.” 

 

Agga husker, at da de kom til Danmark for ca. 40 år siden kunne den yngste ikke 

så godt tale dansk. Han gik i vuggestue og børnehave, og talte stort set kun 

grønlandsk, da han kom herned. Men –fortæller Agga -  to måneder efter, at de 

var ankommet, læste hun en historie for den yngste på grønlandsk, som hun 

plejede, og han sagde: ’Ved du hvad mor, jeg kan overhovedet ikke forstå, hvad 

du læser…’ Så på kort tid havde den lille altså tilegnet sig så meget dansk, at det 



 

70 

 

grønlandske trådte i baggrunden. Nu som voksen er det grønlandske kommet 

igen, så nu kan han igen forstå begge sprog, og det styrker den grønlandske 

identitet. 

 

Pam har ikke fået børn endnu, men hun siger, at hvis det bliver med en anden 

grønlænder, så skal barnet eller børnene afgjort lære grønlandsk. Hun har ikke 

selv fået lært sig sproget, og har altid savnet at kunne tale grønlandsk. For, som 

hun siger, der mangler noget identitetsmæssigt, hvis man ikke kan sproget. 

 

Ansvaret for at være en pæn og velfungerende grønlænder 

Der er velfungerende grønlændere, der oplever, at selvom de uddanner sig og 

søger at efterleve danske forventninger og krav, mødes de alligevel i et eller 

andet omfang med opfattelsen af, at de som grønlændere ikke er egnede eller 

velfungerende. 

 

I forundersøgelsen fra 2013 påpeges dette forhold, at man som velfungerende 

grønlænder i nogle sammenhænge sprænger rammen for de ellers accepterede 

forståelser, hvor ’danskeren’ ikke længere kan fastholde den gamle opfattelse af 

’grønlænderen’. De velfungerendes udfordring ligger således i, at de ikke passer 

ind i de gamle, konstruerede forståelser af, hvem grønlænderen er, og skal gøre 

op med disse i en kamp mod de eksisterende kategorier, der ikke rummer de 

velfungerende grønlændere. Aya Mortag Freund formulerer det således24: 

 

”Den evigt tilstedeværende kategorisering er (…) blevet så indlejret i danskernes 

forståelse og forventninger til den grønlandske person, at afvigelser fra denne 

ikke trænger igennem i interaktionen, og i stedet medfører en dobbelt form for 

stigmatisering, idet spørgsmålet ’hvorfor er du ikke sådan’? også trænger sig på.” 

  

Der peges således på en problematik i den forstand, at de i Danmark 

eksisterende kategorier og opfattelser af grønlændere ikke rummer de 

velfungerende i den almindelige opfattelse af grønlændere. ’Man’ opererer 

typisk med to forståelser af grønlænderne i Danmark; de ægte arktiske og de 

socialt udsatte, og danskere prøver typisk at placere grønlænderne i en af disse 

to kategorier. Og folk har ikke nogle billeder på den velfungerende grønlænder.25 
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Flere af informanterne føler, at de bør fremstå som pæne (ordentlige) og 

velfungerende grønlændere -  i hvert fald føler de et ansvar for at repræsentere 

Grønland og grønlænderne i Danmark.  

 

Niels Peter er opmærksom på, hvordan hans adfærd kan spille ind på, hvordan 

folk opfatter ham. Fx hjemme hos ham selv, vil han generelt gerne have, at der er 

rydtet op i tilfælde af, at de pludselig får besøg.  Han vil ikke have, at folk skal 

tænke, ’at der er godt nok nogen, der har taget en slapper her – det må være 

fordi, de er grønlændere’ – det forbinder man nemlig også grønlændere med, 

tænker han.  

 

”Fordi når du ser billeder [fra Grønland] af, hvor grønlændere bor, så ser du 

typisk bagsiden af huset, hvor affald og hunde og alt muligt ligger, og du ser ikke 

den udsigt, de har. Det er altid det der med, at grønlændere er meget dårligt 

stillede, de har det ikke ret godt, de har ingenting (..) Jeg er så bange for, at det 

er mit grønlandske, der skal få skylden for de negative billeder, folk danner sig af 

grønlændere. Kommer de og siger, at jeg laver noget dårligt - det kan jeg leve 

med. Men ’han er også grønlænder’, det kan jeg ikke klare.” 

 

Det fylder meget hos ham, fortæller han. For hans børn skal ikke gå rundt og 

være bange for, at der er nogen, der siger, at ’det er jo også, fordi han er 

grønlænder’ – og sidestille hans børn med ’dem, der sidder nede ved torvet’. 

Eller gå og være på vagt, som han selv er. Han har en forestilling om, at 

omgivelserne går og venter på, at han træder ved siden af, så de kan bekræfte, at 

det er også fordi, han er grønlænder. Han synes ikke, der skal ret meget til: 

 

”Dér hvor kæden hopper over, hver eneste gang, det er når de bringer det 

grønlandske ind.” 

 

Pam beretter, hvordan hun føler et kæmpeansvar som grønlænder. Det gælder i 

forhold til hendes bagland i Grønland, men især også i forhold til, hvordan hun 

skal opføre sig i det danske samfund som grønlænder. Når man er på Grønland 

hører man – lige fra man er barn - igen og igen, at man er Grønlands fremtid og 

Grønlands ansigt udadtil – og i Danmark kan man så blive mødt med, at ’Gud, du 

ligner jo ikke en grønlænder’,  

 



 

72 

 

Pam fx har ofte fået at vide, at hun ikke ligner en grønlænder. Hos 

myndighederne, fortæller hun, er det måske først når de læser det i 

sagsmappen, og hun skal bekræfte, at ja – jeg er altså fra Grønland, og så 

kommer det: ’nå, men du ligner ikke en grønlænder!’. Og så tænker man: Ok nå – 

men jeg ved jo, at jeg er grønlænder, og jeg føler mig også grønlandsk’. 

 

Hun tror, at det får indflydelse på, hvordan samtalen udvikler sig, fordi hun: 

 

”Har det som om, at nu kommer alle deres forestillinger op; og så skal jeg lige 

pludselig forholde mig til, at de tænker nogle ting om grønlændere. Og så synes 

jeg også, at jeg skal koncentrere mig endnu mere for at give et positivt og godt 

billede af Grønland, hvis de har negative billeder af Grønland. Så jeg føler, at jeg 

skal være pænt klædt og noget i den dur … (..) Jeg vil gerne være den 

velfungerende og succesfulde grønlænder. På spørgsmålet om, hvor det kommer 

det fra, svarer Pam, at det både kommer fra hendes opdragelse i Grønland, fordi 

man har jo fået tudet ørerne fulde med, at vi er Grønlands fremtid siden man var 

barn. Og så her i Danmark, specielt efter at jeg har mødt alle de fordomme om 

grønlændere, men: ’nej, sådan er vi altså ikke. Prøv lige at se på mig!’” 

 

Pam vil derfor gerne vil gerne formidle et realistisk og positivt indtryk af 

Grønland når hun møder folk. Både i det offentlige, men også over for 

privatpersoner – folk, hun nu møder på sin vej. I forhold til at tilpasse sig og være 

den ’pæne’, velfungerende grønlænder føler Pam altså et pres og siger, at hun 

kan godt lægge det til side, når det er privat, men når hun er ude, er hun altid 

opmærksom på det. Hun siger: 

 

”Jeg tror også, det handler om mig selv – og om, at jeg skal lade være med at 

tage det så tungt. Men det er jo svært. For jeg synes, at det med at sætte folk 

bås, det ikke kun påvirker mig, det påvirker os alle sammen. Og jeg er sådan lidt, 

hvorfor skal der være en bås?” 

 

Jens-Jørgen mener også, at det skal ses i et historisk perspektiv: 

 

”Jo, vi grønlændere, vi er opdraget med – i den tid, hvor kolonitiden begynder at 

forsvinde stille og roligt – af vores forældre, at du skal vise respekt for en 

dansker; du skal ’bukke for’ en dansker; du må ikke sige en dansker imod.  Det er 

den opdragelse, vi har fået – det kan du også se – når du møder en grønlænder, 
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så bukker de faktisk nogle gange for dig. Men jeg har så en anden opdragelse, for 

min mor, hun har dansk baggrund. Hendes mor er dansker, og min mor er halvt 

dansker og min far er grønlænder. Og min far, han siger altid til os, at vi skal vise 

respekt, hvorimod min mor siger at ’det skal de sgu ikke. Ved I hvad, danskerne 

er ikke bedre end jer!’.” 

 

3.1.2 SYNET PÅ ’GRØNLÆNDEREN’ –  OG REAKTIONER PÅ 

FORDOMME  

Hvordan oplever grønlændere danskernes syn på grønlænderne og Grønland? 

Det søger dette kapitel at formidle, såvel som hvordan de interviewede 

grønlændere reagerer og agerer i forhold til de fordomme, de synes, de oplever i 

det offentlige, danske system. 

 

I en opinionsundersøgelse iværksat af Visit Greenland (foretaget af YouGov i 

august 2012),26 undersøgte man danskernes syn på og kendskab til Grønland og 

grønlændere i Danmark. På spørgsmålet ’Hvad tænker du umiddelbart om 

grønlændere?’ svarede 40 procent af de adspurgte (i alt 1017 danskere i alderen 

18-74 år), at de associerer til ’druk, misbrug og sociale problemer’. 27 Endvidere 

kendte kun halvdelen af de adspurgte til, at grønlændere via Rigsfællesskabet 

automatisk har dansk statsborgerskab. Om de ca. 14.400 grønlændere, som bor i 

Danmark i dag28, tror 43 procent af de adspurgte danskere, at mere end 

halvdelen af de danskboende grønlændere er på overførselsindkomst i form af 

arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.  

 

Adspurgt om, hvorvidt grønlændere er ramt af fordomme svarer en informant, 

Niels Peter:  

 

”Ja. Og det er nok desværre fordi, at de fleste af dem, danskerne ser og hører 

om, det er dem nede på torvet, som har et højt alkoholforbrug. Og så det, der 

bliver vist i medierne fra Grønland. Altså, danskerne spørger jo stadig om vi bor i 

iglooer! (…) Der er stadig nogen, der tror, at vi bruger slæder inde i byerne. De 

ser på os som fordrukne sutter, der er pisseuhumske, der går nede på torvet, og 

som er fuldstændig ligeglade med alt og alle andre end os selv. Det er den 

generelle holdning til os, når man snakker om grønlændere, indtil de møder den 

enkelte.” 
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Kolonimentalitet og danskernes syn på grønlænderen 

Grønland er en del af det danske rige, og var fra 1721 til 1953 en dansk koloni. 

Ved ændringen af den danske grundlov 5. juni 1953 fik Grønland sin kolonistatus 

ophævet, og fik herefter status som et dansk amt, og er siden indgået i 

rigsfællesskabet. Grønland har siden 2009 haft selvstyre.  

Det fremgår af forundersøgelsen,29 at mange grønlændere bærer en 

stigmatiseringsfølelse og et mindreværd med sig – af historiske grunde. Ifølge 

informanten hænger det sammen med, at der er et parallelsamfund i Grønland, 

hvor danskerne stadig sidder i magtpositioner, som fastholder folk i følelsen af 

en indre kolonialisme. Og den følelse har nogle grønlændere, når de kommer til 

Danmark. Når så mange danskere har så lidt viden om de grønlandske forhold, 

får det stigmatiseringen til at blomstre: danskere går rundt med et billede af 

Grønland som et underudviklet samfund i modsætning til det danske samfunds 

konstante udvikling.  

 

Niels Peter siger: 

 

”Grønlænderne er jo mere stolte af dronningen, end danskerne er, ikke… Og vi 

har altid været tilknyttet Danmark. Vi vil gerne have, at danskerne ser os, er 

stolte af os, i stedet for at se ned på os, som en udgift - som en post, de bare 

pumper penge i. Og kan sige: ’Vi er kraftedeme stolte af, at vi er i rigsfællesskab 

med grønlænderne’.” 

 

Gorm tilkendegiver også, at det har betydning for ham, hvordan danskerne 

opfatter grønlændere:  

 

”Jeg bilder mig ind, at det ikke har nogen betydning, men det har jo meget 

betydning. Det har stor betydning, fordi du skal huske på, at én ting er 

grønlændernes selvværd, men så er der også vores opfattelse af vores egen 

frihed. Men vi vil jo ikke derhen, hvor vi opfatter det [danskernes tilstedeværelse 

i Grønland] som dansk nåde. Men det er der mange, der gør.” 

 

Gorm tror, at årsagerne til fordomme om grønlændere altid er uvidenhed. Dels 

mangler folk viden, og dels mener han, at de gerne vil fastholde fordommene.  

 

”Fordi de er usikre mange gange, danskerne, i forhold til, hvordan de skal tale 

med os og til os – og være sammen med os. Og det gør hele tiden, at man skal 
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hive fat i nogle stereotyper for at tale om noget. Og så overlever de 

(fordommene) på den måde. Fx: ’Selvfølgelig har du fem børn – du er jo 

grønlænder’. Og så kan man tale om det også.” 

 

I følge de syv informanter, vi har interviewet i denne undersøgelse, eksisterer der 

stadig i et vist omfang en kolonimagts-mentalitet blandt danskere i dag, og det 

historisk funderede syn på grønlændere, som nogle danskere stadig har, påvirker 

i et eller andet omfang vore informanter. Nogle tager til genmæle, som fx Jens 

Jørgen, der finder, at grønlændere oplever kolonimentaliteten både i Danmark 

og i Grønland. Fx blandt danskere, der kommer til Grønlandfor at arbejde i 

topstillinger: 

 

”Jeg oplevede det også, da jeg var i Landsstyret. Jeg var landsstyremedlem, og 

jeg var lige kommet for, og der kom en dansk økonomichef – landsstyrets – og 

han sidder helt ’deroppe’. Så kom han ned i cafeteriet, og vi skulle bestille noget 

mad, og så sagde han: ’Hey, gider du lige stille dig i baggrunden og lade bosserne 

komme til først’. Så vender jeg mig om og siger til ham: Skulle du være foran 

mig ? (...) ’Nå, er du det nye landstingsmedlem?’ Ja, det er jeg. Og er du klar over, 

at det er faktisk mig, der udbetaler din løn! ’Jamen, det var ikke sådan ment…’ 

sagde han så.” 

 

Pam har også opfattelsen af, at danskere – efter at have boet der i 20-30 år i 

Grønland - stadig holder fast i kolonimentaliteten: 

 

”Altså, min far er dansk, men han har boet i Grønland i nogle og tyve år, fra 

1970’erne til 1996, og jeg synes, at nogle af de ting, han har udtalt om 

grønlændere, de er de værste, jeg nogensinde har hørt. Og det er ikke fordi, at 

det er en nær relation, at jeg tager det tungere, det er virkelig nogle grimme ting, 

han har sagt. Og jeg tror også, at en af grundene til, at han netop udtrykker sig så 

voldsomt og så grimt om grønlændere, er fordi han tror - eller jeg føler, at han 

tror - at han kan tillade sig at sige det, fordi han har boet så mange år i Grønland 

– og derfor har han erfaring med det. Og jeg har det sådan, at nej, det der – det 

gør man bare ikke!”  

 

Kathrine tilkendegiver, at hun jævnligt møder folk, der stiller spørgsmål med rod 

i fordomme:  
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”Når folk møder mig og finder ud af, at jeg er halvt grønlænder, så spørger de, 

om Grønland virkelig er så slem, som man hører. Og så er der nogle, som er 

bekymrede, og vil have det bekræftet eller afkræftet. Hvis nogen stiller mig 

spørgsmål, så vil jeg meget gerne svare på dem, jeg vil også gerne snakke om 

kolonialismen. Jeg vil også gerne fortælle om alle de ting, Danmark har smadret i 

det land. Det er der mange, der slet ikke ved noget om.” 

  

Gorm har indtryk af, at det mest er hos den ældre generation af danskere, dem 

der kan huske kolonitiden, at de gamle forestillinger om grønlændere hænger 

ved:  

 

”Forleden skulle vi købe en harmonika via den blå avis. Og vi kommer ind, og så 

siger han: Hvad skal du med den? Så siger jeg: Den skal jeg have med til 

Grønland. (...) Danskeren siger så: ’Jeg kan grønlandsk.’ Og så får vi de dér 

mærkelige frække ord, som slet ikke er grønlandske. Og han spørger: ’Hvor 

mange koner har du i Grønland?’ Altså, den får ikke for lidt. Han var en ældre 

herre.  Mange af de fordomme, som man kender til fra gamle dage, de er der 

endnu hos de ældre.” 

 

Ifølge Gorm er danskerne dog blevet mere mangfoldige i deres syn på 

grønlændere, men han synes også, at de unge generationer ved for lidt om 

Grønland og om Danmarks kolonisering af Grønland. Gorm tror dog, at synet på 

Grønland har ændret sig noget, fordi man fx i pressen taler om Grønlands 

selvstændighed, politik, råstoffer etc. Og med Grønlands selvstændighed giver 

det et andet magtforhold end dengang, danskerne var med til at bestemme i 

Grønland. 

 

Denne undersøgelses informanter oplever således generelt, at danskere har 

forældede forestillinger og fordomme om Grønland og grønlændere – både i 

forhold til dem, der bor i Grønland og grønlændere, der er bosat i Danmark. Det 

kommer til udtryk på forskellig vis, men ofte stigmatiseres grønlændere på 

baggrund af udseendet – både hele og halve grønlændere - og det afføder 

bestemte forestillinger.30  

 

Sekretariatsleder Inge Olsvig Brandt, Ligestillingsrådet i Grønland, finder 

ligeledes, at holdningen til grønlændere hos store dele af den danske befolkning 
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er præget af fordomme, som fastholdes af grønlænderes særlige udseende og 

sprog:  

 

”Hvis man ser en alkoholpåvirket grønlænder, så giver det næring til fordomme 

mod andre grønlændere, mens en alkoholpåvirket færing ikke giver samme 

fordomme over for andre færinger, da de jo ligner majoritetsbefolkningen.”31 

 

Informanten Pam finder også, at grønlændere stadig er stigmatiserede i 

Danmark: 

 

”Der er jo den der ’grønlænderstiv’-joke, som stadigvæk eksisterer i høj grad. Og 

så også, at vi er socialt udsatte. Jeg har ikke selv oplevet den så meget, men det 

er det, jeg møder når jeg overhører, hvad folk siger. Min roommate, fx, han talte 

med en af sine venner om, at det var så synd for Grønland, den måde, Danmark 

havde behandlet Grønland på. Og ja, der er også helt vildt meget incest deroppe, 

og bla bla bla. Jeg sad inde i mit værelse og kunne høre det hele, og var sådan lidt 

– skal jeg gå ind og holde et foredrag om, hvordan det hænger sammen, eller 

skal jeg bare gå ud? Og jeg valgte så at gå ud, for det orkede jeg bare ikke, 

simpelthen.” 

Og når mange danskere trods alt stadig har ret begrænset viden om grønlandske 

forhold, og har et billede af Grønland som et underudviklet samfund – omend de 

har selvstyre – så præger det gruppen af grønlændere på en negativ måde. Nogle 

af informanterne oplever, at det kan lede til negativ forskelsbehandling i det 

offentlige rum. 

 

En af informanterne, Gorm, reflekterer over, hvad årsagerne til fordomme og 

fordomsfuld adfærd er:  

 

”Jeg tror altid det er uvidenhed. Også fordi de er usikre mange gange, danskerne, 

i forhold til, hvordan de skal tale med os og til os – og være sammen med os på. 

Og det gør hele tiden, at man skal hive fat i nogle stereotyper for at tale om 

noget. Og så overlever de (fordommene) på den måde. Hele tiden. ’Selvfølgelig 

har du fem børn – du er jo grønlænder’. Og så kan man tale om det også.” 

 

Den klassiske fordom: ’Den fordrukne grønlænder’ 
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Den klassiske fordom om grønlændere, som alle informanter henviser til, handler 

om ’den fordrukne grønlænder’. I det følgende fremhæves informanternes 

reaktioner og refleksioner på nogle af de fordomme, de har mødt.  

 

Jens Jørgen giver et eksempel på den ’klassiske’ fordom:  

 

”Så er der jo også den der med, at man siger man er ’grønlænderfuld’. Og så har 

grønlænderne ry for at være aggressive, når de er fulde og har drukket. Mere 

end andre. Man møder den over alt; jeg var oppe på Grønlandstorv (Ålborg) 

sidste uge, og mens jeg står henne ved en Fakta, så sidder der to grønlændere og 

seks andre lige ved siden af. De sidder og drikker. Så kommer der en mand, der 

siger: ’Aj, du er jo grønlænder, er du ikke?’ Jo, jeg er. ’Er det ikke synd for de to 

grønlændere, der sidder dér og drikker, sagde han’. Jo, siger jeg. Og har du lagt 

mærke til de seks andre danskere, der også sidder der og drikker – er det ikke 

også synd for dem?” 

 

Gorm, der selv har haft en periode med drikkeri fortæller, hvordan han har 

tacklet at blive udsat for fordomme, fordi han selv har drukket:  

 

”For de unges vedkommende, så er det den med alkohol – den hænger ved. Fx 

har vi snakket om, at jeg har haft et alkoholproblem, og jeg har været i 

behandling. Når jeg fortæller det til danskere, så siger de jo bare: ’Jamen, du 

opfylder jo simpelthen den fordom, vi har om grønlændere’. Så siger jeg: Nej, det 

gør jeg ikke - der er jo også mange danskere, der går i behandling. Det er jo ikke 

et specielt grønlandsk problem. Det er et problem, som mange mennesker har, 

uanset hvor de er fra. Men den er påhæftet grønlændere, også af de unge 

mennesker. Hvis du ser en gruppe, fx hernede i bymidten, af de her 

bænkevarmere, der sidder og drikker øl, så er det måske en gruppe på en 8-10 

mennesker, én af dem er grønlænder. Så er det ham, man kigger på og ham, man 

kommenterer på. Det er jo ikke de 9 andre danskere. Og den er der endnu, helt 

klart. Så alkohol – det er den klassiske fordom.” 

 

Agga reflekterer over en episode fra hendes yngre dage: 

 

”Jeg kan huske en af dem på seminariet, som sagde: ’Agga, drikker du slet ikke øl 

eller noget?’ Nej, hvad i alverden skulle jeg gøre det for? ’Du er den eneste 

grønlænder, jeg nogensinde har set, som ikke drikker noget overhovedet’. Og 
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han troede, at alle grønlændere drak, kunne jeg forestille mig.  Jeg sagde: ’Ved 

du hvad, sikke noget pjat og vås, der er da også mange danskere, der drikker og 

mange, der ikke drikker’. Og jeg havde jo ikke tænkt på det, før han 

sagde: ’Jamen alle dem, jeg kender....’. Det er faktisk sådan, at de tror, at alle 

grønlændere drikker.”  

 

Niels-Peter føler, at det er nødvendigt at tage sine forholdsregler og afholde sig 

fra al drikkeri i offentligt /arbejdsmæssigt regi for ikke at give ’danskerne’ 

lejlighed til at få bekræftet deres fordomme:  

 

”Nu har jeg lige været til julefrokost for ikke særlig lang tid siden. Og alle mine 

kollegaer, de drømmer stadig om at se mig pissefuld. Det er også noget, jeg 

bevidst har valgt fra, fordi så bekræfter jeg bare deres fordomme i sidste ende. 

Jeg har kollegaer, der vælter rundt og gør det ene og det andet, de har bare fået 

for meget at drikke. Men hvis jeg gør det samme der, så vil det være kendt af alle 

mine arbejdskolleger, at jeg har været fuld.” 

 

Også Pam har et eksempel på den nedladende fordom, som afsenderen 

betragtede som en vittighed. Hun var lige startet på en ny arbejdsplads, og en af 

medarbejderne skulle på sommerferie. De havde så en tradition med fredagsøl: 

 

”Og så kom den der med: ’Nå, skal du så ha’ en guldbajer?’ Og jeg sagde: Nej, jeg 

skal ha’ en almindelig Classic som alle jer andre. Altså, jeg lod den ligge – neutralt 

– fordi det var en meget dårlig vittighed, og den skal der ikke grines over. Og den 

kom så aldrig op igen. Jeg udtrykte det meget neutralt: Det dér, det er ikke i 

orden. Og du får kun lov til at gøre det én gang; altså hvor jeg ikke reagerer.” 

 

Pam har også på de sociale medier valgt at gå ind i diskussionen om ’den 

fordrukne grønlænder’, ved at ’normalisere’ drikkeri som noget almindeligt 

forekommende blandt danskere såvel som blandt alle andre etniciteter. Der var 

tale om en facebook-update, hvor én skrev, at han blev paf over, at han blev 

spurgt om, om alkoholproblemet virkelig er så udbredt, og hvorfor det er det 

blandt grønlændere i Danmark – og at han slet ikke kunne forholde sig til 

spørgsmålet. Han blev stødt over, at han blev stillet det spørgsmål. Pam svarede 

ham:  
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”Jeg kan huske, at jeg skrev, at han kunne svare: ’ja, selvfølgelig har vi 

alkoholproblemer – ligesom Danmark også har – ligesom alle samfund har’. Men 

han spurgte tilbage: hvad skal jeg gøre i den her situation?  Hvor min taktik er, at 

ja, vi har de her problemer – som så mange andre samfund har. Jeg tror mange 

gange, at grønlændere føler, at de er nødt til at gå i forsvarsposition – og det er 

også min opfattelse, når jeg taler med andre grønlændere omkring det her, at ’ah 

ja, og så skal vi høre på det, og det, og det… ’ og så kommer der så et kvarters 

brokkeri over, hvad de nu har hørt.” 

 

Et sidste eksempel på druk-fordomme giver Niels-Peter. Han har som mangeårigt 

medlem af – og formand for fællesforeningen Inuit – oplevet gang på gang at 

blive afvist i forbindelse med leje af lokaler til større fælles arrangementer, fordi 

udlejere var bange for grønlændernes drikkeri. Han beskriver, hvordan 

halinspektøren indledningsvis er interesseret, når han hører Niels-Peters jyske 

accent i telefonen, men at når det går op for ham, at der er tale om 

arrangementer for grønlændere så falder interessen for at leje ud. Så før i tiden 

måtte Inuit-foreningen søge fra by til by for at finde egnede lokaler. Nu har de så 

endelig fundet en egnet stor hal, de kan få lov at komme tilbage til år efter år, for 

det gik op for udlejeren, at han ikke behøvede at være bange for en masse 

ballade, og gå rundt med bange anelser, blot fordi lejerne har grønlandsk 

baggrund:  

 

”Dagen efter så kommer vi jo altid om morgenen og siger pænt farvel og skal 

afregne og se, hvordan og hvorledes det hele hænger sammen. Og en gang sagde 

han: ’Det var da utroligt, det er første gang, jeg har holdt fest for så mange 

mennesker, der har drukket så meget og været så fulde, men med så lidt ballade 

og så meget sjov’.” 

 

Fordomme på arbejdsmarkedet 

Ifølge en del af informanterne i den kvalitative undersøgelse gør stigmatisering 

sig imidlertid også gældende på arbejdsmarkedet. Fordomme i forbindelse med 

jobsøgning er således ikke ualmindelige for grønlændere, hvilket de næste 

eksempler viser. Gorm fortæller: 

 

”Her i Danmark, der ved jeg, at når jeg søger jobs og er kommet langt i 

processen, så bliver jeg fravalgt, fordi jeg har en anden kultur. Det er derfor, de 

siger at jeg er overkvalificeret, når jeg fortæller, hvad jeg har lavet. Jeg har søgt 
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jobs, jeg har syntes var rimeligt ’høje’, og er kommet langt i processen. Jeg har 

også undladt at søge jobs, fordi det kan jeg blive rimelig træt af. (…) Og så har jeg 

søgt jobs, hvor det bare var sådan noget nærmest butiksansat-agtigt, og det er jo 

næsten værre, fordi da skal du jo, jeg vil ikke sige spille dum, men i hvert fald skal 

du spille underkvalificeret – og nedtone mange af dine evner.” 

 

Jens Jørgen beretter, hvordan attituden over for grønlændere kan få én til at 

miste modet, og i mange tilfælde opgive at søge jobs:  

 

”Man får lige pludselig den dér: Der er ikke nogen, der ansætter mig – fordi jeg er 

grønlænder. (...) Jeg spurgte også hvorfor, de ikke ansætter os. Så sagde han: ’Vi 

har en forståelse af, at grønlændere, de er alkoholikere; I drikker for meget’. Det 

er også en af grundene til, at jeg er arbejdsløs i dag.  Fordi - hvor skal jeg søge 

henne – hvor vil de godkende mig?” 

 

Jens Jørgen har fx oplevet mange gange at søge jobs, han mente han var 

kvalificeret til, men ikke fik og hvor han har oplevet, at det gjorde en forskel, 

hvorvidt han havde billede med på sin ansøgning eller ej: 

 

”Jeg har jo søgt i Danica, hvor de søgte stewarder, og kabysmedhjælpere (…) de 

skulle finde ni stewarder og stewardesser og fire kabysmedhjælpere. Da jeg ikke 

fik svar efter tidsfristen, så ringede jeg derned, og de sagde ’jah, vi kan ikke bruge 

dig alligevel. Jeg spurgte dem, hvorfor de ikke kunne bruge mig, for jeg har jo alle 

uddannelserne, og jeg har alt det papir, der skal til (…) Jeg har pas og jeg har 

skibspas og det hele. Alt har jeg. ’Ja, jamen det kan vi ikke bruge til noget’. (…) Og 

min kone sagde til mig ’du skulle aldrig have sendt dit billede med’. Og da hun 

sagde det til mig, så sendte jeg faktisk en anden ansøgning uden billede til Royal 

Arctic Line, en grønlandsk virksomhed, som har skibe, der sejler fra Grønland til 

Danmark og omvendt– og 14 dage efter fik jeg svar – ’Vi har brug for en afløser, 

har du lyst til at komme?’ Da jeg så kommer derned, så stod ham der kokken og 

så sagde han: Ja, hvad skal du? Jeg sagde: Der var noget med en afløser?  Han 

sagde: ’Nå, er du lige kommet om bord? Jeg troede, du var dansker’.  Så sagde 

jeg: Jamen, du troede jeg var dansker, men jeg er grønlænder – gør det noget? 

Kokken: ’Nej, overhovedet ikke, det er bare fordi, kaptajnen sagde, at der kom en 

dansk mand herned’.” 
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I dette tilfælde, fik Jens Jørgen et job, fordi han havde kvalifikationerne – og i 

hans fortolkning fordi man ikke havde kunnet sortere ham fra i første ombæring, 

da man ikke kendte til hans etnicitet. 

 

En anden informant, Pam, fortæller også, hvordan hendes tidligere jobs ikke har 

svaret til hendes kvalifikationer som akademisk uddannet, og at det har været 

svært for hende at finde et arbejde i Danmark. Derfor er hun begyndt at 

skrive ’verdensborger’ i stedet for grønlandsk/dansk på sit CV, og det har vist sig 

at give pote. Hun sendte sit CV til et vikarbureau, og allerede samme dag var hun 

til samtale – og fik job. Men indtil nu er det kun lykkedes hende at finde arbejde 

via vikarbureauer.   

 

Pam beretter også om, hvordan hun allerede i den første uge af sin ansættelse 

på en ny arbejdsplads blev udspurgt om incest og pædofili i Grønland af sin nye 

chef; han spurgte om det i forhold til udbredelsen og måske indirekte i forhold 

til, om hun selv havde været ude for det, og hun syntes ’det var en meget 

tarvelig start at søge info om Grønland på’.   

 

Pam har også haft en oplevelse med sexchikane baseret på hendes grønlandske 

etnicitet: 

 

”Jeg har også været udsat for en mindre sexchikane, hvis man kan sige det. Altså, 

hvad jeg har hørt blandt danskere, så har specielt grønlandske kvinder et ry for at 

være promiskuøse. Og jeg har bare tænkt, nå ok… Og jeg havde så et andet 

sommerarbejde som tjener, og en dag havde jeg fået en chokoladeplet lige her 

ved brystet, og jeg synes jo selv at det var megakomisk, og vildt pinligt, men jeg 

kunne ikke andet end at lave sjov med det. Og så en af de mandlige tjenere, en af 

mine kolleger, han begyndte at være lidt ubehagelig og sige, at ’den skulle han 

nok slikke ren’. Og jeg synes det var ubehageligt, at han skulle lave sådan en joke, 

og jeg viste i hvert fald, at det her, det er ikke sjovt, ved at holde min kæft og 

fuldstændig holde op med at grine. Men hans sidste kommentar var: ’hvad er der 

galt, jeg troede du var grønlænder, og var til sådan noget…?’ Så den var altså 

også sådan lidt, aj, sådan noget skal du altså ikke sige til mig. Jeg havde det 

sådan, at det her, det gider jeg ikke, så jeg gik ud og skiftede min trøje. Det var 

faktisk decideret ubehageligt. Meget grænseoverskridende, også fordi det lige 

pludselig handlede om min etnicitet, og ikke min identitet som kvinde. – Jeg 
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sagde så op efter to uger; bestyreren kunne ikke få det til at fungere ordentligt 

og tonen var ret negativ.” 

 

Niels-Peter tror, at alle grønlændere i Danmark har oplevet negativ 

forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Han har fx fungeret som tillidsmand i ca. 

13 år på sin nuværende arbejdsplads. På trods af det, så oplever han, at hans 

nationalitet altid bliver italesat – i forskellige situationer. 

 

Han har således gennem tiden jævnligt oplevet, at modparten fx i forhandlinger 

har haft tilbøjelighed til at kommentere på hans grønlandske etnicitet:  

 

”Så kom der altid et eller andet frem med, at det er vist heller ikke helt det 

samme oppe på Grønland, eller det kan man da ikke som grønlænder. Det blev 

altid pakket ind; og min nationalitet bliver altid draget ind i det. Det er ligesom 

om, de vil trykke mig: Nu skal du ikke tro, du er mere end en grønlænder (...) Ja, 

ligesom, du skal ikke komme her og kræve lønforhøjelse eller et eller andet, du 

er trods alt kun en grønlænder, det mærker jeg tit. Og det samme den dag i dag, 

hos mine kollegaer, jeg skal ikke træde meget ved siden af, så bliver jeg bedømt 

som en grønlænder.” 

 

Ifølge Olsvig Brandt32 er det sværere for mange grønlændere, sammenlignet med 

danskere, at få job i Danmark. Ud over sprogvanskeligheder, manglende 

arbejdsmarkedsparathed og manglende integration spiller det ind, at en del 

grønlandske uddannelser ikke umiddelbart er anerkendt i Danmark. Endvidere 

spiller, det som ovenfor nævnt, ind, at fordomme hos mange arbejdsgivere 

spænder ben for at ansætte grønlændere. Hun bekræfter også, at de må leve 

med stigmatisering på arbejdspladsen. 

 

Fordomme og møder med undervisningssystemet 

”Nogle grønlandske børn må lægge øre til fordomme og mobning med racistisk 

islæt om grønlændere i skolen. Jens Jørgen giver et eksempel herpå: 

Mine børn har haft oplevelser med fordomme i skolen. Og det snakker vi meget 

om derhjemme. Min søn på ni år, han fortalte mig faktisk, at der var en dreng, 

der var kommet hen til ham, og som havde sagt: ’Hvad så, sortsmudsk…’. Så 

spurgte han mig: ’hvad betyder det dér sortsmudsk’?  Jeg sagde, det er sådan 

noget, man kalder en grønlænder… Min søn spurgte mig: Er det sjovt? Og jeg 

sagde: Nej, det er overhovedet ikke sjovt. Men du skal ikke blive sur på grund af 
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det – du skal bare ignorere det. (…) Og så var der én, der havde sagt til ham, 

at ’han skal tage hjem – hjem til Grønland’. Så havde han så spurgt ham: ’Hvorfor 

skal jeg hjem til Grønland’? Og så havde drengen så svaret ham: ’Fordi du hører 

ikke til her, det siger min far’.” 

  

Også højere op i uddannelsessystemet kan grønlændere møde fordomme og 

forudfattede meninger om Grønland og grønlændere. De kan dukke op både hos 

studiekammerater, lærere, andet personale samt i undervisningsmaterialer. Det 

gælder blandt andet for de unge, der søger til Danmark for at videreuddanne sig. 

De oplever, at det er svært at begå sig, da det er et nyt system og et anderledes 

læringsrum at være i.  

 

Gorm har flere gange i forbindelse med sin uddannelse oplevet ikke at kunne’ 

finde ud af at læse her i Danmark’, fordi han har oplevet stigmatisering i 

undervisnings- /studiesammenhæng. 

Han har ikke følt sig inkluderet i det danske studiefællesskab, og har oplevet, at 

danskere er reserverede over for studerende med grønlandsk baggrund. Det har 

to gange affødt, at han er sprunget fra studiet: 

 

”Når jeg havde sagt noget i plenum, så var der ikke rigtigt nogen, der tog 

diskussionen med mig. Det var meget sjældent, at nogen gad at diskutere med 

mig. De læsegrupper, jeg kom i – da skulle jeg altid lave mine egne opgaver selv. 

Så mange gange – helt automatisk, da trækker de sig tilbage – og helt automatisk 

så trækker jeg mig også tilbage. Efter halvandet år – da gad jeg ikke mere. (...) 

Jeg forsøgte igen at læse på universitetet i København, men det slog mig ud – det 

kunne jeg ikke finde ud af. Jeg har altid undret mig over, hvorfor jeg iblandt 

mange andre grønlændere ikke kan finde ud af at læse her i Danmark. Om de 

gennemgår de samme problemer, det finder jeg sådan langsomt ud af, men 

hvordan de tackler dem, det ved jeg sgu ikke, undskyld udtrykket. Men jeg flygter 

altid væk fra de her problemer: jeg bliver jo aldrig lukket ind. Jeg kan jo ikke tage 

en uddannelse, føler jeg, hvis jeg ikke får lov at tage del i de faglige diskussioner. 

Jeg kan jo ikke sidde og diskutere problemstillinger i mine opgaver, når jeg ikke 

får noget feedback(…).” 

 

Ligeledes kan det forekomme, at man oplever at blive afvist på et 

uddannelsessted.   
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Således kan bedrestillede grønlændere også opleve sig stigmatiserede, som 

Gorm beskriver det i forbindelse med sin studietid på danske universiteter. Han 

oplevede også, at der blev sået tvivl om, hvorvidt hans eksamener fra Grønland 

kunne bruges i Danmark. Konkret var der tale om en sekretær, der ville screene 

hans meritansøgning før hun ville videresende den til egentlig behandling – han 

havde selv kendskab til proceduren, da han havde siddet i Universitetsrådet i 

Nuuk: 

 

”…Og det er sådan nogle små kommentarer, små situationer, hele tiden, og hvor 

jeg siger til hende: ’jamen, så må du jo lige melde tilbage.’ (..) Når man hele tiden 

møder den dér skepsis, lige meget hvor den kommer, så er du altid udover 

normalen; og så kommer de typisk med den dér: ’Dem er vi jo ikke vant til at 

behandle, sådan nogle’.” 

 

Fordomme oplevet i offentlig transport  

Nogle af informanterne har haft oplevelser inden for den offentlige transport - 

med både buschauffører og medpassagerer - af fordomsfuld karaktér. Jens 

Jørgen fortæller: 

 

”Jeg er engang blevet smidt ud af en bus af buschaufføren, fordi der var en 

dansker, som var lidt for ’hovedrystende’, hun var idiotisk faktisk, efter min 

mening. Jeg spurgte hende, om hun ville sidde ned, ved siden af mig, fordi det 

var den eneste ledige plads, der var, så kiggede hun på mig og sagde: ’Jeg sidder 

sgu ikke sammen med en fordrukken grønlænder’. – What !? så rejste jeg mig op 

og sagde: Værsgo’ – så må du godt sætte dig ned, sagde jeg. (Nu er jeg ikke 

nogen fordrukken grønlænder.) Så satte hun sig ned og så sagde jeg: ’Nu skal du 

høre en ting’– du skal ikke kalde mig for alkoholiker, jeg drikker slet ikke. For det 

andet så viser det bare, at du er så uvidende, at du ikke engang kan kende en 

alkoholiker.  Du skal lige tænke dig om, når du siger sådan noget. Bare se på dine 

bedsteforældre og forfædre, da de tog op til Grønland og stjal vores sælskind, 

sælspæk, hvalspæk, og ovenikøbet vores kvinder – det betalte de for med 

alkohol, spiritus og cigaretter. Og bagefter, da vi så havde vænnet os til det, så 

kaldte I os for alkoholikere’. Og hun nikkede, og kiggede nedad, og dér kunne jeg 

allerede se, at hun skammede sig. Og så stoppede buschaufføren bussen og 

sagde til mig: ’Hey, hey – nu kan du godt gå!’ – Fint, sagde jeg, det gør jeg.  Og 

mens jeg var ved at gå, så var der en dame, der trak mig i jakken og sagde: ’Det 

var godt, du sagde det, for jeg var lige ved det’.  Og så kiggede hun på 
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buschaufføren, da jeg var på vej ud, og sagde: ’Hvis han går, så går jeg også!’ Og 

så gik hun ud sammen med mig! Så stod vi sammen ved busstoppestedet og 

ventede på den næste bus, og snakkede og hyggede. Hun var kanonsød, og hun 

sagde også, at den reaktion jeg var kommet med, den havde hun ikke regnet 

med. Fordi hun troede, at jeg ville være ligesom alle de andre grønlændere var 

og bare ville holde min mund.” 

  

Historier om fordomme og chikane kommer også i cirkulation mellem 

grønlændere i Danmark. Pam fortæller, at en af hendes veninders far var på ferie 

i Danmark sidste år og blev nægtet adgang til en bus, fordi han havde en flaske 

whisky, som han havde købt toldfrit, og som var en gave. Men buschaufføren 

ville ikke have ham om bord, for han skulle ’fandeme ikke ha’ en fuld grønlænder 

med’! Og faren måtte slet ikke have sin rygsæk hos sig, han skulle lægge den i 

bagagerummet, mens alle de andre i bussen godt måtte have deres bagage. Det 

var i Københavns-området, fortæller Pam.   

 

 

 

Fordomme i sundhedssystemet 

I sundhedssystemet, fx hos lægen, bliver grønlandske borgere af og til ikke 

forstået og mødt sprogligt og kulturelt.33 Det kan være i forhold til oplevelser 

med læger, der ikke har følt sig forpligtet til at tage særlige hensyn og sikre sig, at 

borgeren har forstået det, der foregår og skal ske, så der ikke opstår problemer, 

på grund af manglende kulturel forståelse i mødet mellem borger og behandler. 
34 Således skal alle patienter, herunder patienter med etnisk minoritetsbaggrund, 

mødes med de tilbud i sundhedsvæsenet, der er relevante og mulige i henhold til 

patientens behov.35 

 

Således er der i nogle tilfælde behov for at benytte tolk hos lægen eller på 

hospitalet. På den måde kan man sikre, at grønlandske borgere forstår den 

information, de bliver givet, og samtidig klart kan give udtryk for deres 

problemer i forbindelse med sygdommen36. 

 

Informanten Kathrine, der på grund af sin mors indlæggelser har været i kontakt 

med hospitalsvæsenet flere gange, har observeret, hvordan moren oplever 

mødet med personalet. Kathrine fortæller, hvordan hendes mor ikke bryder sig 

særligt meget om den danske mad, og fx hellere vil have yoghurt end rugbrød 
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med ost til morgenmad. Det kan hun så ikke få (altså særbehandling). Kathrine 

fortæller, at hun reagerede på sin mors vegne som følger: 

 

”Ved du hvad, det synes jeg bare ikke er i orden, og jeg tager fat i en 

sygeplejerske og siger: ’Hvad er det lige, der foregår? Mor har ret til at få 

yoghurt, hvis det er det, hun gerne vil ha’, og jeg tror også, at hvis du går ind til 

fru Jensen, så får hun sin yoghurt, fordi du kan relatere til, at det ligeså godt 

kunne være din egen mor, der lå der. Men det kan du ikke med min mor, der er 

grønlænder – der kan du ikke relatere det samme. Og så har du måske en eller 

anden fordom’. Og så bliver de vrede, altså det gør de. Og det kan også være 

fordi, at nogle af dem bare er sådan. ” 

 

Kathrine erkender, at personalet muligvis også er sådan over for andre, men 

hendes far, der har været indlagt for sukkersyge flere gange aldrig har fået sådan 

en behandling. Hun beretter videre, at hendes mor fortalte hende, at personalet 

ikke gad høre, hvad hun sagde, og ikke gad komme med de ting, hun bad om. At 

de ikke kiggede på hende, og ikke snakkede til hende selvom hun var meget syg, 

men bare gik ind og stillede tingene og gik ud igen. Kathrine konkluderer: 

 

”De tænker nok, det er bare typisk, at hun ligger her – hun har drukket. Jeg synes 

de glemmer lidt, at der er et menneske bag. Men helt sikkert, de dømmer – det 

synes jeg, de gør.” 

 

Reaktioner på oplevede fordomme 

De syv grønlændere, har i varierende grad udtrykt – eksplicit såvel som implicit – 

hvordan de af og til har behov for at reagere på den måde, de bliver mødt i 

samfundet.  Det være sig i offentlig såvel som i privat sammenhæng. Vi har i det 

følgende fokus på de interviewedes reaktioner i forskellige offentlige 

sammenhænge såsom på uddannelsessted, hos sagsbehandleren, i jobcenteret 

og i folkeskolen - og på de konsekvenser, det har for dem.  

Gorm har fx indtaget en noget resigneret attitude over for de oplevelser, han har 

haft i offentligt regi, fx på uddannelsesinstitutioner, og har gjort sig klart, at han 

må vælge sine kampe med omhu:  

 

”Men jeg har da opdaget, at de stadigvæk har den dér reservation, fordi jeg er 

fra Grønland. Jeg har ikke den store interaktion; det har jeg forliget mig med. Jeg 

har ligesom sagt til mig selv, jamen sådan er det bare. Om det er fordi, jeg er 
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grønlænder eller fordi, jeg er ældre – eller fordi, at sådan er kulturen – jeg er 

ligesom holdt op med at prøve at finde ud af hvorfor. Jeg er jo nødt til at komme 

videre. Men inderst inde ved jeg, at det er fordi, jeg er grønlænder. Men jeg 

gider ikke bruge tid på det. Jeg har ikke kræfter til det – jeg har problemer nok 

med at genopfriske mit faglige niveau; jeg har fire børn og jeg har en hverdag, 

der skal fungere. I dag skal jeg jo vælge mine kampe med omhu. Det er jeg nødt 

til.” 

 

Pam har haft en oplevelse med en sagsbehandler på jobcenteret, som hun blev 

meget negativt påvirket af. 37 Hun var imidlertid ikke i situationen – som 22-årig - 

i stand til at udtrykke sin frustration, men reflekterer over den i interviewet her 

syv år efter, at episoden fandt sted. Hun husker, hvordan hun blev både harm og 

vred over, at sagsbehandleren insinuerede, at hun var kommet til Danmark i håb 

om, at det danske samfund ville tage sig af hende. 

 

Pam synes, hun fik ’skudt i skoene’, at hun var kommet til Danmark for at nasse 

på samfundet. Hun var her for at studere, men i en periode på grund af en 

depression havde hun været nødt til at holde pause fra studiet og måtte melde 

sig arbejdsløs. Frustrationen og vreden fra dengang har fulgt hende lige siden. 

Pam giver også udtryk for, at hun – og andre grønlændere i mange situationer - 

føler, at de er nødt til at gå i forsvarsposition:  

 

”Og det er også min opfattelse, når jeg taler med andre grønlændere – specielt til 

Avalak arrangementerne - omkring det her, at ’ah ja, og så skal vi høre på det og 

det, og det… og så kommer der så et kvarters brokkeri over, hvad de andre nu 

har hørt. Og denne gang talte vi om det med, at folk tror, at jeg kommer alle 

mulige steder fra (Brasilien, Mexico, Spanien) – og at vi får at vide, at ’I taler godt 

dansk’ og ’sikke veluddannede I er’ – og så alle de alkoholrelaterede jokes, som vi 

skal lægge øre til. Frustrationerne kommer så ud, når vi er sammen.” 

 

Niels Peter fortæller om sine reaktioner på fordomme:  

 

”Det fylder meget hos mig. Ikke så meget mig, men mine børn og børnebørn de 

skal sgu ikke gå rundt og være bange for at der er nogen, der siger, at ’det jo er 

også fordi, han er grønlænder’. Jeg har ikke noget imod at blive kritiseret, fordi 

jeg er Niels Peter og hvis jeg laver noget lort. Der hvor kæden hopper af, hver 

eneste gang, det er, når de bringer det grønlandske ind.” 
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Han forklarer, at det værste for ham er, når han bliver beskyldt for at være 

grønlænder – og når hans grønlandske baggrund bliver gjort til årsag for noget, 

han har gjort. Han mener, at når det grønlandske trækkes ind som en del af 

karakteristikken af ham, så bliver han sidestillet med dem, der sidder nede på 

torvet – uden at det nævnes direkte. Som han siger: ’Hvis en af mine kollegaer 

siger, ’jamen det er også fordi han er grønlænder’. Så er de ti andre bekræftet i 

det: ’Ja, han er jo også grønlænder’.  

 

At sige fra 

Kathrine er en af de informanter, der lige siden barnsben, og hun gik i skole, har 

lært at hun skal sige fra, når nogen siger eller gør noget dumt, der har at gøre 

med, at hun – eller hendes familie - er grønlændere. Hun har særligt i forbindelse 

med sin mors indlæggelser på sygehus følt, at hun har været nødt til at 

protestere på sin mors vegne, når moderen syntes, hun blev overset og 

overhørt.38 

 

Også i det offentlige rum, som fx i butikker, synes  Kathrine , at det hjælper at  

sige fra, og at hun har styrken til at gøre det: 

 

”Jeg har også oplevet, hvis vi står i Superbrugsen, at hvis man skal spørge om et 

eller andet, så bliver man talt ned til: ’Altså, det står jo derovre… det kan du nok 

godt selv finde ud af…’ Bare sådan en mærkelig attitude nogle gange, indtil jeg så 

åbner munden og siger: ’Altså, jeg kan faktisk godt tale dansk’. Så kan jeg godt 

svare direkte igen og så sætte dem på plads – det er jeg ikke bange for.” 

 

Kathrine mener, at det er noget, hun har lært, fordi hun har været nødt til det. 

Særligt har Kathrine følt, at hun skulle forsvare sin mor i sit voksne liv. Men ellers 

har hun også sagt fra, når hun har mødt fordomme om hende selv, fx i 

folkeskolen. 

 

”Men også i løbet af de store klasser i folkeskolen – i forhold til de andre 9. 

klasser. Vi havde det rigtigt godt i min klasse, der var ikke noget, men der har 

været andre, der har sagt: ’Jamen, du er også bare sådan en grønlænder’. Og så 

har jeg haft givet en lussing engang… for det gider jeg simpelthen ikke høre på. 

Og har også været tæt på at komme op at slås flere gange. (..) Og når det 

kommer til min mor, og hvis det er sådan noget racistisk eller bare noget 
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fordomsfuldt –det gider jeg slet ikke høre på. Det synes jeg er meget uvidende, 

og det synes jeg er meget dumt, og det synes jeg egentlig, at folk skal høre. Jeg 

sviner ikke folk til, men taler pænt til dem; hvis jeg kan høre, at det er fordi folk 

er uvidende. Og hvis det bare er direkte med vilje, at de vil komme med ’det’, så 

får de den også bare lige igen. Men hvis folk siger: ’Ah, det må du altså 

undskylde, det var ikke sådan ment.’ så kan jeg også forklare dem, at det er så 

ok, men måske lidt dumt at sige.” 

 

At agere på uretfærdigheder 

Jens Jørgen siger, at han ’ikke er så nem at knække’; han mener, han adskiller sig 

fra flertallet af grønlændere ved at tage til genmæle, hvis han oplever 

forskelsbehandling og fordomme. 

 

”Siden vi flyttede her til Aalborg, har jeg tænkt og set flere gange, hvordan 

grønlændere bliver set ned på og stemplet; rakket ned og råbt af; faktisk bliver 

behandlet totalt uden respekt og uacceptabelt også.  Grønlændere bliver ikke 

accepteret for hvem, de er. Så tænker jeg, det vil jeg ikke bare se på, jeg vil gøre 

et eller andet ved det. Så startede jeg en kamp op; først gjorde jeg det, at jeg 

oprettede en facebookside39, der på dansk hedder Grønlændere i Aalborg. En 

side for grønlænderne i Aalborg, og dér kan man så snakke om alle mulige ting. 

Som fx hvad er det, der er sket blandt grønlænderne i Aalborg, og om alt det 

grønlænderne oplever, som er negativt. Samtidig er siden også oprettet for dem, 

der er ensomme, grønlændere uden kommunikation. Så kan man kommunikere 

derigennem, og få kontakt, og så kan vi begynde at besøge hinanden. Og da jeg 

så fandt ud af, hvor stort behovet var, så startede jeg faktisk en side, der hedder 

Grønlændere i Danmark. Så lige pludselig gik der 3 dage, så var vi allerede oppe 

på 300 mennesker. Og nu, efter 1 år, så er vi oppe på 1500 mennesker (brugere). 

Så det går rigtigt, rigtigt godt – og det er både på grønlandsk og dansk, når vi 

skriver.” 

 

Jens Jørgen har altså gjort det til sin sag at reagere på de uretfærdigheder, han 

synes, han møder blandt grønlændere på sin vej; han konfronterer folk med 

deres fordomme. både når det gælder grønlændere og andre etniske minoriteter 

i Danmark. Han fortæller, hvordan han gav igen overfor en ældre mand i sit 

boligområde, der talte nedsættende om somalierne: 
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”Du fornærmer mig ikke, du gør mig sur, siger jeg så. Helt ærligt, fordi du er hvid, 

betyder det ikke, at alle de andre farver er uhyrer. (..)  Så kigger han på mig og 

siger: ’Ja, du skal også altid sige din mening direkte’. Jeg er hamrende ligeglad 

med, om jeg sårer dig, siger jeg så. Fordi ved at se på mennesker på den måde, så 

sårer du [andre] mennesker. Det tænker du ikke på. Nej, det jeg aldrig tænkt på, 

sagde han. Fint, sagde jeg, så tænk på det. Du ser på dem som uhyrer, som udyr, 

du ser på dem som problemer. Der er kun ét problem, og det er dig selv. Det er 

dig selv, du skal overvinde. Gå hen til dem, snak med dem, så skal du se, det er 

flinke mennesker. Derefter kom jeg med forslaget om at afholde ’en Nationernes 

dag’ – og han var den, der bakkede mig mest op.” 

 

I Jens Jørgens optik, tilskynder danskernes generelle opfattelse af grønlænderne 

ham til at kæmpe for mere retfærdighed og lige muligheder:  

 

”Jo mere diskrimination, jo mere generalisering – jo mere kæmper jeg. Men 

andre grønlændere har det sådan, hvis der bliver generaliseret, hvis der bliver 

hadet, hvis man bliver trampet på, så opgiver de. Så rejser de hjem, så gider de 

ikke være her.” 

 

Jens Jørgen har også involveret sig i en sag om en grønlandsk mor, der – netop 

ankommet til Danmark – fik tvangsfjernet sine børn uden, at der ifølge Jens 

Jørgen var en rimelig grund hertil. Han siger herom ’at det er lige præcis sådan 

nogle sager, jeg kæmper med.’ I det her tilfælde skrev han til det grønlandske 

folketingsmedlem, Doris Jakobsen, for at høre, om hun kendte til noget 

lovgivning, der ville kunne hjælpe og beskytte denne mor, så hun kunne få sine 

børn igen: 

 

”Hvis hun ikke kan, så vil jeg måske prøve at komme videre med den, og sætte en 

forundersøgelse i gang. Jamen, tro mig, jeg fik gåsehud, da jeg læste det.  Hvor 

bliver den der hjælp af?  De ødelægger jo bare familien i stedet for. Jeg skrev til 

moren: ’Da du bad om hjælp, fik du en hammer lige i hovedet’.  Og så skrev hun 

så til mig bagefter: Hun havde tænkt på at begynde at drikke, for at dulme 

smerterne. Og jeg skrev tilbage til hende: Det er det dummeste, du kan gøre. Lad 

være – tag din kamp én ting ad gangen. Ring til mig, hvis du føler dig nedtrykt og 

ikke magter det længere. Så lad os snakke sammen.” 
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Niels Peter forklarer, hvordan han altid skal tage stilling til episoder, som hans 

kolleger eller chefer har været vidne til eller oplevet, og hvor andre grønlændere 

var involveret. Hvor han er nødt til at investere energi i at forsvare sig selv 

eller ’grønlænderen’ som sådan. Han siger: ’Min nationalitet bliver altid draget 

ind, fx i forbindelse med møder eller forhandlinger på arbejde’. Og at han får 

fornemmelsen af, at folk indirekte lader ham vide at: 

 

”…Nu skal du ikke tro, du er mere end en grønlænder.’ Det kommer altid frem, 

og jeg skal tage stilling til alt det, der foregår, ikke. Altså hvis jeg kommer ind til 

et møde, og vi skal til at forhandle, så starter han med at med sige ’Jeg så sgu en 

grønlænderkælling nede ved kirken, hun var fuld, og hvorfor drikker de så meget 

i Grønland’?” 

 

Niels Peter siger, at i de situationer bliver han sur, men at han skal passe på med 

ikke at vise det. Og mange gange slår han det over i spøg – fordi hvis han viser, at 

han bliver provokeret, så ’slår det tilbage – så bruger de det igen’. Han siger, at 

der er en del af hans kolleger, der er chikanerende - og at de ikke har andet at ty 

til end at pege på, at han er grønlænder. Han skal sættes i bås, fordi han er 

grønlænder – og fordi han falder uden for den kategori af grønlændere, de ellers 

kender: 

 

”Der er mange af mine kolleger, der er sådan. Jeg er tillidsmand, jeg er teamleder 

og holdleder, og jeg fungerer fint og jeg tjener rimelig godt - og de har ikke noget 

andet at pege i forhold til mig andet end, at jeg er grønlænder, ikke. ’Se, der 

kommer kajakmanden, og der er ham snescooter-mekanikeren’. Altså, det kører 

sådan, fordi et eller andet skal de have.” 

 

Niels Peter siger, at han nu ikke bruger lige så meget energi på at forsvare sig, 

som han har gjort – men at han stadig er nødt til det i et eller andet omfang, 

fordi han har sine børn og børnebørn at tage hensyn til – og blandt derfor lever 

de også fuldstændigt dansk derhjemme. Han siger videre: 

 

”…Og de andre har en ide om, at jeg skulle kunne forklare, hvorfor man gør, som 

man gør på Grønland, hvorfor bander børn så meget, og hvordan er det, man 

behandler hundene og sådan noget. Jeg kunne ikke drømme om at spørge en, 

der kommer fra Ikast om, hvorfor doper Bjarne Riis sig? Og sådan er det; Jeg skal 
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gøre tingene til UG hver gang, og hvis jeg ikke gør, så er det dét grønlandske, der 

får skylden.” 

 

De positive oplevelser 

Blandt informanterne var der tre, der overvejende synes, at de har haft positive 

oplevelser og erfaringer med det offentlige. De har samtidig foretrukket at 

trække så lidt som muligt på det offentlige – og det vil sige kun i det omfang, de 

absolut var nødt til det. Dette kan hænge sammen med det, der er blevet 

kaldt ’den grønlandske mentalitet’.  

 

I førnævnte forundersøgelse40 italesættes det, at danskere og grønlændere synes 

at være meget forskellige, hvad angår kultur, væremåde og mentalitet, og det 

udtrykkes, at der findes mange eksempler på, at den grønlandske mentalitet 

blokerer for at udtrykke ønsker og behov. 

 

Det, at Danmark har haft koloniseret Grønland, sidder stadig stærkt i mange 

grønlændere.  Folk, særligt den ældre generation, er generelt meget 

autoritetstro. Det er meget grønlandsk at lade være med at sige noget – og 

særligt i forhold til den ældre generation – man taler ikke så meget om sine 

problemer, ’sådan noget snakker man ikke om’. Man er meget tilbageholdende 

og konfliktsky. De ældre er vokset op i et samfund, hvor man ikke talte om 

tingene, ikke svarede igen, og ikke søgte konflikterne. Hvor man ikke satte 

grænser, eller sagde fra.  

 

Hvorvidt der er en sammenhæng med dette i forhold til de af vore informanter, 

der tilkendegiver ikke at have haft nogle negative oplevelser, hverken i møder 

med det offentlige, eller i offentligheden som sådan, kan der imidlertid ikke siges 

noget endegyldigt om. Agga siger: 

 

”Jeg har aldrig oplevet noget negativt fra nogen side, jeg synes altid, det har 

været positivt. Jeg har aldrig rigtig hørt noget negativt.” 

 

Agga såvel som Inger mener, at man selv har et ansvar for ikke at komme til at 

føle sig negativt behandlet, og Inger siger: 

 

”Jeg synes aldrig, jeg er blevet skubbet væk fra samfundet eller sådan noget, 

heller ikke af de danske. Jeg tror, det er kun det man selv laver negativt - man 
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bestemmer selv, hvordan forholdet mellem danskere og grønlændere skal være - 

sådan synes jeg det er.” 

 

Inger møder engang imellem fordomme om andre etniske minoriteter, og det 

sker, at hun spørger ind til, hvordan de pågældende danskere så opfatter 

grønlænderne, og hun får typisk det svar, at der er mange, der siger, at 

grønlændere også er danskere. At hun har hørt folk sige, at ’de der 

vietnamesere, de skulle tage og rejse hjem.’ Men hvis hun spørger: ’Hvad med 

grønlænderne, hvad vil I sige om dem?’ får hun typisk svaret: ’Nej, nej I er jo 

danskere’. Hun forklarer, at det kan være alle mulige mennesker, hun spørger, fx 

ved busstoppestedet.” 

 

Og Inger forklarer, at hun er ’en fighter,’ det betyder, at hun har styrke til at klare 

de udfordringer, der måtte være ved at bosætte sig i Danmark, og at hun aldrig 

har følt sig foranlediget til at skulle kæmpe med systemet – eller danskerne: 

 

”Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ville til Danmark dengang: Så jeg har aldrig oplevet 

negative sider, fra de danske eller fra de andre. Man laver jo selv de negative 

sider.”  

 

Også Agga tilkendegiver, at hun ikke har haft negative oplevelser. Om sine møder 

med det offentlige siger hun fx: 

 

”Jeg bliver altid hørt, jeg bliver altid taget så fint imod. Og føler mig respekteret. 

Så der har aldrig været nogle dårlige oplevelser.” 

 

Agga understreger, at hvis hun skulle komme ud for at få dårlig betjening, og hun 

troede det var på grund af hendes etnicitet, så ville hun ’blive enormt ked af det’. 

 

”Og jeg ville kunne huske det – og jeg ville svare tilbage med det samme. Nej 

heldigvis, det har jeg ikke, nej.” 

 

På spørgsmålet om, hvorvidt hun har befundet sig i en situation, hvor hun 

oplevede at blive behandlet anderledes, og efterfølgende havde lyst til at klage, 

siger Agga: 

 

”Nej, det har jeg ikke – ellers skulle jeg sandelig nok (sige fra, red.).” 
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Forundersøgelsen fortæller os også, at det kan være et spørgsmål om ære, det 

med adfærden. At det kan være en ære i sig selv at være tilbageholdende, 

modsat at være frembrusende; at det giver stolthed at have en rolig adfærd og 

er et spørgsmål om at opretholde værdigheden. Det er man opdraget med. 

Hvorimod de yngre generationer – opvokset i Grønland – mere har fået lært det 

med at sætte spørgsmålstegn.41 

 

3.1.3 MØDER MED DET OFFENTLIGE  

Dette afsnit omhandler grønlændernes møde med forskellige myndigheder og 

institutioner inden for fortrinsvis det kommunale system – beskrevet igennem de 

kvalitative interview. Herfra er hentet forskellige oplevelser med service og 

betjening og informanternes syn på hjælpesystemet, fortrinsvis af 

stigmatiserende karakter. Via den kvalitative undersøgelse gives der således 

konkrete eksempler på dårlig betjening eller service inden for den offentlige 

sektor. 

Informanterne henviser til oplevelser særligt i forbindelse med jobcentre, 

socialforvaltninger og borgerservice. Det er imidlertid vigtigt at være 

opmærksom på, at dårlige oplevelser med myndigheder eller offentlige 

institutioner ikke uden videre kan tolkes som diskrimination. 

Gorm udtaler: 

 

”Det møde vi har haft med ’det offentlige’ fylder jo meget; man fristes til at sige, 

at det offentlige, det burde jo ikke give nogle oplevelser af den art.” 

 

Jens Jørgen har fornemmelsen af, at som grønlænder bliver man ikke bare sådan 

lige anerkendt i samfundet – uanset hvor meget man gerne vil ’godkendes’.  

”Når man nu tager til jobcentret fx, så spørger de: ’Har du udfyldt et skema, hvor 

der står, hvor du vil søge job henne’? Ja, det har jeg. ’Har du taget Grønland 

med?’ Nej, det har jeg ikke. ’Hvorfor har du ikke det?’ Jamen, fordi jeg vil arbejde 

her i Danmark. ’Jamen, er der ikke mere arbejde oppe på Grønland?’ Så spurgte 

jeg sagsbehandleren: Glæder du dig så meget til, at jeg skal tage tilbage til 

Grønland, at du prøver at skaffe mig et job oppe på Grønland? ’Nej, nej, nej ’. 

Jamen, hvorfor skal jeg så tage Grønland med? Det er jo her i Ålborg, jeg bor. 

Hun svarede: ’ Jamen, jeg tænkte bare, at når du nu er grønlænder, så kunne det 

godt være, at du har brug for et job oppe på Grønland’. Så sagde jeg: Nej, der er 
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en grund til, at vi er flyttet her til Danmark. Og en grund til, at vi ikke vil tilbage til 

Grønland. Hvorfor skal jeg så søge job deroppe? Hvis jeg ville, kunne jeg bare 

købe en billet op til Grønland og søge job deroppe. ’Nej, det var jo ikke sådan, at 

du skulle blive sur over det’. Jeg sagde så: Jeg bliver ikke sur over det, jeg bliver 

bare irriteret. Fordi, hvis det var det, der var meningen, at jeg ville ha job oppe 

på Grønland, så havde jeg selvfølgelig skrevet det.” 

 

At søge hjælp hos det offentlige – attituder 

I det følgende gives eksempler på, hvordan nogle af vore informanter har oplevet 

at blive behandlet anderledes: 

 

Gorm opfatter nogle offentligt ansattes hjælpsomhed som misforståede hensyn, 

fordi de automatisk tror, at når man er grønlænder så har man brug for hjælp – 

og det synes han er enerverende, fordi det siger en del om, hvordan 

grønlændere opfattes i ’hjælpesystemet’: 

 

”De er meget overbærende, på de kommunale kontorer, for du er jo en 

fremmed: Nu skal jeg fortælle dig det hele. Og det er sådan lidt komisk nogle 

gange, men jeg kan godt forstå dem, de skal jo hjælpe én. Det er misforstået 

hjælpsomhed. Jeg kan jo godt selv, jeg er jo ikke en gammel, ældre mentalt 

retarderet… Ligeså snart jeg har en blanket, jeg har udfyldt, hvor der står, at jeg 

er født i Grønland, så ved jeg, at så begynder de enten at tale lidt tydeligere, eller 

lidt højere, eller tager sig god tid.. Helt automatisk - det er sådan en dræber… 

Den ser jeg over det hele, også i det offentlige, også i dag. Hvis jeg er lidt dårligt 

humør, eller har lidt travlt, så siger jeg: ’Hold nu op, ikke, det ved jeg jo godt’. 

Men man skal jo heller ikke bide hovederne af folk.”   

 

Jens Jørgen, der også har oplevet at blive behandlet anderledes end de etnisk 

danske borgere - som om, at nogle borgere fortjener en større opmærksomhed 

end andre - giver et eksempel fra borgerservice, hvor han stod i kø sammen med 

både en anden etnisk minoritet og nogle danskere:  

 

”Jeg står sammen med en somalier, og tre danskere – og vi var alle sammen 

kommet op til disken, og venter på, at hende, der står på den anden side, skulle 

komme til os. Hun starter med den ene dansker, og hun smiler – og da hun 

kommer til ham så [siger hun]: ’Hej, hvad så, er der noget, jeg kan hjælpe dig 

med?’ Og jeg tænker, ’nå men hun er da meget flink’. Så kommer hun hen til 
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somalieren, og så siger hun: ’ Kan jeg hjælpe dig med noget?’ Det var bare den 

der tone, ikke, en helt anden tone.  (og jeg tænkte): Hvordan vil det så være når 

hun kommer til mig? Så kom hun hen til mig, og så sagde jeg: Hej! ’Er du her for 

at aflevere dem her’? Og jeg sagde: Ja. ’Fint – jeg giver dem videre til Helena’ 

siger hun. Så da jeg skulle til at gå, så siger jeg til hende: Nå farvel! Så kigger hun 

bare på mig – og så kigger hun den anden vej. Hun sagde slet ikke ’hej’. Den der 

høflighed, som hun udviser over for de der danskere...Men over for mig og 

somalieren kom hun bare med et ’hvad skal du–agtigt’.  Bare en helt anden tone. 

Allerede dér mærkede jeg, at hun kunne se, at vi ikke var danskere.”  

 

Kathrine beskriver, hvordan hun har oplevet møder og situationer sammen med 

moderen, der er ’hel’ grønlænder, ved kontakten med det offentlige: 

 

”Når jeg har været med min mor nede og tale med kommunen, så synes jeg, at 

de har været sådan lidt, ikke ligeglade, men det virker ikke, som om det er så 

vigtigt for dem. Der ved jeg ikke, om det sådan er generelt, om de er trætte af 

deres job, eller har meget at se til – og det er meget skrivearbejde, og de 

kommer ikke rigtigt ud og møder de personer, som de er socialrådgivere for… Og 

så synes jeg nogle gange, at jeg kan fornemme, at de måske har en indstilling til, 

at ’du er bare grønlænder, du drikker alligevel, så… (..) og vi ved godt, hvordan 

det ender med dig, så vi behøver jo ikke lige gøre så meget….” 

 

Kathrine, mener, at det handler om både etnicitet (udseende og fordomme) og 

om, hvor godt den pågældende grønlænder evner at begå sig i det offentlige 

regi. Hun siger også, at som konsekvens heraf har hendes mor ikke særligt meget 

tillid til det system. 

 

Kathrine giver et andet eksempel fra hospitalsvæsenet, og forklarer, at hendes 

mor har været indlagt flere gange på sygehuset for tuberkulose og for kraftig 

lungebetændelse. Personalet behandler hendes mor anderledes – mindre godt – 

når hun er alene, men når Kathrine er der på besøg, ændres deres attituder: 

 

”De der sygeplejersker ser nogle gange lige igennem hende. Fordi min mor er lille 

og svag nu. Min mor var indlagt sidste år, hvor hun var ret syg, og hun var faktisk 

lige ved at dø, og hvor min mor fortæller mig, at de gider ikke høre, hvad hun 

siger. Når hun spørger efter noget mad, så får hun det ikke. Og de kigger ikke på 

hende, og snakker ikke til hende. Går bare ind og stiller tingene hårdt på bordet 
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og går ud igen. De er sådan lidt racistiske på en eller anden måde – i det de gør. 

Også i den måde, de taler ned til hende. Når de ser mig, så ændrer de sig straks. 

Fordi jeg ser jo ikke typisk grønlandsk ud, og min mor kan godt være mere 

karakteristisk i sit udseende, end jeg er, men når man så ser mig sammen med 

min mor, så kan man tydeligt se at jeg ligner min mor. (..) Og så kan de godt se, 

åh gud, der var da én, der kan tale dansk, og hun kan godt forstå, hvad man siger. 

Så når jeg kommer, kan det godt være, at min mor ryger lidt ud af den boks. At 

hun faktisk har nogle børn, der elsker hende, selvom hun måske drikker … og så 

går det lige pludselig op for dem, at nå ja, ok. Og så vil de gerne hjælpe min mor. 

Og det har jeg oplevet flere gange.”  

 

Som forklaring hertil kan henvises til en artikel i Sygeplejersken42, hvoraf det 

fremgår, at irritation og modvilje i forhold til patienter kan opstå hos personalet, 

når rutiner i forhold til patienten af den eller anden grund ikke kan følges som 

vanligt. Herunder bliver irritation over en patient med etnisk minoritetsbaggrund 

beskrevet som en følelse, der er særligt ubehagelig. Det særlige ubehag kan, i 

nogle tilfælde, forklares med, at patienten på grund af sin etnicitet i forvejen 

møder mange udfordringer. Og I andre tilfælde, at den sundhedsfaglige person 

er bange for, at kolleger vil tro, at vedkommende er racist. Typisk skjules de 

negative følelser frem for at erkende irritationen. 43 

 

Kathrine mener, at hvis man begår sig godt, så betyder det måske ikke så meget 

med udseendet – men hvis man som borger ikke kender koderne og kan navigere 

i systemets måder at kommunikere med borgerne på, ja så giver det sig udslag i 

en dårligere betjening. Hun siger:  

 

”Andre grønlandske venner har oplevet det samme. Og jeg har også talt med 

mange af dem om det. De mærker det alle sammen, og der er ikke nogen, der 

ikke har oplevet det. Der er altid én, som har haft en eller anden oplevelse.  (…) 

Jeg tror det handler om, hvad der sker, når de ser personen. Førstehånds 

indtrykket. Og så måske de dér 10 minutter efter – hvordan de forløber. Om de 

så kan tale og forstå dansk ordentligt, eller om de ikke kan forstå det hele; ja, jeg 

tror meget, det er det.” 

 

På jobcenteret har Jens Jørgen oplevet, hvordan betjeningen blev præget af en 

sagsbehandlers forestillinger om ham som grønlænder: 
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”Og når man så kom til kommunen, og snakkede med dem om kontanthjælp, så 

spørger de: ’Ja, nu skal du jo snart i aktivering. Hvor vil du være henne?’ Jeg 

siger: Jeg kunne godt tænke mig at være i et computerfirma eller et eller andet i 

den stil. ’Jamen, der er ikke plads. Og er det ikke bedre for dig at gå ude i 

naturen, for du er jo naturmenneske oppe på Grønland?’ Næh, sagde jeg. 

Hvorfor skal jeg gå rundt i folks haver og fjerne ukrudt? Det gør jeg sgu da ikke 

oppe på Grønland!. ’Jamen, jeg tænkte bare: At I grønlændere, I er jo 

naturmennesker. ’Så sagde jeg, nej, overhovedet ikke – jeg er mere bymenneske 

end naturmenneske, og jeg vil hellere i et computerfirma. ’Nå, men så må vi 

prøve at se, om der er plads’.” 

 

Inger synes kun, at hun har haft positive oplevelser forbundet med sine møder 

med det danske hjælpesystem. Hun kan ikke komme i tanke om, at hun har 

oplevet dårlig betjening. Hun mener, at det handler om, hvilken tilgang man har 

til at søge hjælp, og at det er vigtigt, at man forholder sig åbent og at man så vidt 

muligt selv gør, hvad man kan for at undgå at bede om hjælp fra systemet. Hun 

vil strengt taget hellere ’holde sig langt væk fra at bede om offentlige ydelser’. 

Inger mener, man bør opføre sig efter devisen ’ Hey, du skal opføre dig sådan 

som du vil behandles’. Og hun har sagt til andre grønlændere, at det var deres 

egen skyld, hvis de ikke blev behandlet ordentligt:  

 

”Så det er dér, jeg siger at: Skal du ikke opføre dig lidt pænt?! Kan du ikke være 

lidt mere pæn i dit sprog, hvis du vil behandles ordentligt?” 

 

Inger har været med grønlandske bekendte på kommunen, hvor hun har måttet 

tage over, fordi den anden grønlænder ikke kunne finde ud af at formulere sig på 

dansk, og hvor situationen var ved at blive til en konflikt, men hvor den 

grønlandske bekendte bad Inger om at forklare sagsbehandleren, hvad hun 

mente. Inger mener, at fx i tilfælde som dette med sprogvanskeligheder, der er 

det nødvendigt med en tolk.  

 

Gorm beretter om en oplevelse, han og hans kone har haft på kommunen i 

forbindelse med, at konen skulle søge barselsdagpenge. De havde på det 

tidspunkt kun boet kortvarigt i Danmark med deres yngste, nyfødte barn. 

Situationen var, at hans kones SU stoppede, fordi hendes uddannelsesstruktur 

betød, at hun ikke kunne få mere SU, men i stedet praktikløn. Men hun kunne 

ikke starte i praktik, fordi hun var på barsel. Så de tog på kommunen for at melde 
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hende arbejdsløs – som man skal, når man søger barselspenge på den måde. Han 

siger om situationen:  

 

”Vi kommer så derned til jobcenteret og siger: Min kone skal melde sig 

arbejdsløs, fordi hun gerne vil have barselsdagpenge. ’Men det kan du jo ikke 

tage for givet’, siger hun (sagsbehandleren) så. Jamen, så måtte vi igennem en 

proces, hvor vi skulle til samtale hos en sagsbehandler, og hvor vi kom begge to, 

fordi vi er gift og så skal en kontanthjælpsmodtager jo have sin mand eller kone 

med. Dér til den samtale, hvor sagsbehandleren normalt bruger én time, bruger 

vi så næsten to timer på at sidde og snakke med hende, fordi hun blev ved med 

at spørge. Fx så kunne hun ikke forstå vores situation. Vi havde jo fået et barn, og 

vi var lige kommet fra Grønland; og så sagde hun: ’Det var da godt nok dårligt 

planlagt af jer’. ’Ja, I kommer jo her for at få offentlig støtte,’ sagde hun, ’så kan I 

vel ikke planlægge på den måde med at tage en uddannelse’. Så sagde hun: ’Skal 

I så ikke tilbage til Grønland?’ – Jo, det skal vi vel, når vi er færdige (med 

uddannelsen). ’Nej, nu – skal I ikke tage jeres støtte fra Grønland?’ 

Underforstået: I kan vel rejse hjem til Grønland.” 

 

Gorm fortæller, at de som grønlandske studerende har et ekstra skattefradrag i 

Grønland – det man kalder for et rigsfællesskabsfradrag. Han forklarer, at det 

betyder, at i Grønland betaler grønlandske studerende ikke skat af deres SU. Det 

vil sige, at for at sidestille dem, der studerer i Grønland med dem, der studerer i 

Danmark, så er de berettigede til ikke at skulle betale skat af deres SU. Og det 

blev sagsbehandleren ifølge Gorm, meget fortørnet over: 

 

”Så siger hun: ’Burde du ikke betale noget skat, nu du modtager offentlig støtte’? 

Og det var dér, hun mente, at vi så skulle tage hjem til Grønland. Det var da vel 

meningen, at vi skulle belaste det offentlige system i Grønland og ikke her i 

Danmark. ’I er vel sendt fra Grønland, så skal I vel tilbage, hvis der er ændringer i 

jeres planer’; og det var så her den dårlige planlægning kom ind…. Og da vi ikke 

betalte skat, så mente hun, at så skulle vi faktisk tage kontakt til skattevæsenet 

også.” 

 

Gorm forklarer, hvordan de – på sagsbehandlerens foranledning – fik besked på 

at kontakte Skat efterfølgende, og i øvrigt også opgive, at de har en bil, og at den 

måtte værdiansættes. Selvom Gorm ikke mente, at det var noget som 

sagsbehandleren, der skulle beskæftige sig med barselspenge, burde blande sig i. 
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Et andet sted i systemet, som Gorm kalder ’aktiveringskontoret’, var oplevelsen 

en helt anden, måske fordi sagsbehandleren dér tidligere havde arbejdet på 

Grønland: 

 

”Da vi kommer over (på kommunen) ugen efter, til et andet afsnit, hvor der 

skulle laves en vurdering af, hvorvidt min kone skulle sendes ud i job – i 

aktiveringskontoret - var det en helt anden oplevelse. Vi  blev behandlet virkelig, 

virkelig positivt. Min kone fik at vide: ’Nej, det skal du slet ikke tænke på, du er jo 

på barsel’. Der skulle man slet ikke forklare noget, det var ligesom at være på et 

kommunekontor i Nuuk.” 

 

På spørgsmålet om forskellen skyldes den enkelte persons måde at gøre tingene 

på eller systemets, siger Gorm, at han tror, det langt hen ad vejen handler om 

personen, men at han også syntes, han kunne ’fornemme på systemerne’, at der 

var en særlig interesse for at undersøge hvor integrerede/ velfungerende de var: 

’Er I med i nogle grønlænder foreninger’, og ’har I noget tilknytning til 

arbejdsmarkedet’?, og ’klarer I jer godt’? 

 

Jens Jørgen fortæller, hvordan han har oplevet, at han blev stillet nogle 

spørgsmål af socialrådgiveren, som han ikke selv mente kunne være relevante 

eller obligatoriske. Han fortæller om situationen:  

 

”Så siger hun: Det her er nogle obligatoriske spørgsmål, som vi stiller til 

kontanthjælpsmodtagere, som starter for første gang. Hun spørger: ’Øhm, 

drikker du?’ så kigger jeg og siger: nej. Så siger hun: ’Ryger du hash?’, og så siger 

jeg:  Må jeg lige have lov til at se dit obligatoriske spørgeskema? Så siger hun: 

’Nej, det må du ikke, for det er mit’. Jeg siger: Jeg er ligeglad - når du stiller sådan 

nogle spørgsmål og de vedrører mig, så vil jeg gerne vide, om de står der.  ’Nå, 

men det kan du godt glemme alt om, svarer hun.’ (…) Jeg siger så: Nej, ved du 

hvad, jeg gider ikke snakke med dig. Så da jeg skulle til at rejse mig op, så siger 

hun: ’Så får du bare ikke kontanthjælp’.  Det skal du ikke bestemme, siger jeg. Jeg 

gider ikke høre på den slags racistiske udtalelser mod mig. Så vil jeg gå til 

borgmesteren og klage over dem… ’Hov, hov, siger hun så; ’tag det roligt’. Kan vi 

ikke snakke lidt om det her?’ Så længe du snakker sådan til mig, så snakker jeg 

ikke med dig, sagde jeg.  Så vil jeg gerne have en ny sagsbehandler … ’Der er 

måske sket en lille misforståelse, sagde hun, skal vi ikke lige tage det forfra?’ 

’Man kan ikke tage noget forfra’, sagde jeg. Bagefter var hun flink, og der var ikke 
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noget der, og .. Ja, jeg var nødt til at blive der, for ellers – som hun sagde – ’så får 

du ikke noget kontanthjælp’.  Så satte jeg mig ned, og ’Jeg læser lige din sag’, 

sagde hun så. Og så sagde hun ’Nåh, har du siddet i Landstinget?’’ Og jeg sagde: 

’Skal der stå det før du viser respekt over for mig? ’Nej, jeg har da hele tiden vist 

respekt..’. ’Nå, nå’ sagde jeg. – Sådan noget, det oplever vi.” 

 

Inger synes til gengæld, at hun har været heldig med sin sagsbehandler, for han 

har udvist tillid til hende, og at hun ikke er blevet smidt rundt i systemet eller har 

fået flere forskellige sagsbehandlere.  

 

”Min sagsbehandler har jeg kun mødt to gange, og han har sagt: ’Når du får en 

lejlighed, og du synes, du er parat til at arbejde, så ring til mig’.-  Jeg har hørt om 

andre, der skal komme ned hver måned eller sådan noget, men han siger bare: 

’ring til mig, når du har noget.’ (…) Hvis de andre skal komme hver måned for at 

se deres sagsbehandler, hvorfor så ikke mig? Men jeg tænkte bare på, at han må 

have tillid til mig. Det er kun, hvis jeg har et spørgsmål - så ringer jeg til ham. Han 

plejer aldrig at sige, at jeg skal komme – jeg ringer bare og spørger. Og i forhold 

til den der cafe, jeg havde fået arbejde på - der ringede jeg til ham, og så sagde 

han: ’Kommer du ikke lige op og får det der papir og får underskrevet, hvor 

mange måneder, der er tale om?’ – Og så kom jeg bare op og hentede det. – Og 

det er kun ham, jeg har haft.” 
 

Kathrines mor har til gengæld oplevet at være blevet sendt frem og tilbage i det 

kommunale system. Der var usikkerhed om, hvorvidt hun hørte til i 

grønlænderenheden eller ej. Da hendes mor ville søge førtidspension tog det et 

år før den kom igennem. Og Kathrine forklarer, at moderen har haft 4 forskellige 

rådgivere i løbet af den tid, og hun skulle derhen adskillige gange, bl.a. fordi de 

var i tvivl om, om hun skulle være i grønlænderenheden. 

 

”Jeg ved ikke, hvad det var – det var i alt fald skidt.  Og min mor sad bare og 

kunne ikke gøre noget som helst selv. Hun kunne jo bare vente på, at de kunne 

finde ud af, hvad der skulle ske. Jeg tog med hende engang og talte med dem, 

det foreslog jeg selv. Altså min mor kan sagtens tale dansk, men hun hører ikke 

specielt godt mere. Hun er også blevet dårligere til dansk med årene i forhold til 

før, fordi hun taler meget grønlandsk med sine grønlandske venner. Jeg tror 

heller ikke, hun gider tale dansk.  Men hun taler dansk med min far og med os 

børn. Og ja, så er der jo nogle ting, sådan med fagtermer og paragraffer og sådan 
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noget, det kan godt være svært at forstå, og hvor hun måske godt lige kan 

tænke: Har jeg forstået det her rigtigt?” 

 

Til gengæld, fortæller Kathrine, er der en socialrådgiver, som er 

gadeplansmedarbejder, og som hun synes er ’helt vildt sød og rigtig god til at 

hjælpe både min mor og andre, til at få ført de her ting igennem’. Kathrine 

mener, at hun nok er kommunalt ansat, og at hun gør virkelig mange ting for de 

udsatte grønlændere; hun er der for at hjælpe dem. Hun står til rådighed, og 

kommer, hvis borgerne ringer og beder om det. Desuden kan hun svare på 

spørgsmål, og kender alle regler og love, og hvordan systemet hænger sammen. 

Gadeplansmedarbejderen går også med til møder på kommunen og 

undersøgelser på sygehuset, hvis Kathrine ikke kan være med. Kathrine håber, at 

hun får lov til at blive, for dem, hun kender til, er glade for hende alle sammen – 

og det virker som om, at hun ’ikke dømmer dem for noget’.  

 

Pam fortæller, at hendes kontakt med offentlige myndigheder i Danmark har 

været meget positiv, men at det nok hænger sammen med, at hun som oftest får 

at vide, at hun ikke ligner en grønlænder. Når de møder hende, kan de ikke 

umiddelbart se, at hun er [halvt] grønlænder. 

 

”Det er først når de læser det i sagen og jeg bekræfter: ’At ja, jeg er fra 

Grønland’, så kommer det: ’nå, men du ligner ikke en grønlænder!’. Nå ok, 

tænker jeg så…” 

Pam tror, at det får indflydelse på, hvordan samtalen udvikler sig, og 

tilkendegiver, at hun føler, at så kommer alle deres forestillinger op; og så skal 

hun lige pludselig forholde sig til, at de tænker nogle ting om grønlændere.  

 

”Og så skal jeg koncentrere mig endnu mere for at give et positivt og godt billede 

af Grønland, hvis det nu er, at de har negative billeder af Grønland og 

grønlændere. Så jeg føler, at jeg skal være pænt klædt og noget i den dur … Og 

det føles som et ekstra pres.” 

 

Gorm problematiserer det forhold, at ikke alle grønlændere kontakter ’systemet’ 

for at få den hjælp, de er berettiget til. Han er selv meget bevidst om, hvad han 

kan forvente at få – og har sat sig ind i det. Hvis ikke myndighederne gør ham 

opmærksom på det, så beder han selv om det. Men de socialt udsatte blandt 
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grønlændere i Danmark, siger Gorm, de opgiver systemet; de er hjemløse, sidder 

på bænkene og sover hos venner, familie og bekendte:  

 

”Min fætter mødte jeg her i sidste uge, han er hjemløs her, han fortæller lidt det 

samme. Han bor hos sin eks engang imellem, fordi de har et barn sammen. Jeg 

spørger: ’Hvad så, har du været i jobcenteret’? Så griner han lidt, som om det var 

en joke; så kommer vi ikke mere ind på det, for selvfølgelig er han ikke derhenne, 

i det system.” 

 

Da Pam var 22 år, og midlertidigt boede i Danmark hos sin moster, havde hun 

svært ved at finde arbejde, fordi hun i den periode af sit liv havde en depression. 

Episoden beskriver den situation, hvor hun skulle i jobcenteret og erklære sig 

arbejdsløs, selvom hun egentlig på det tidspunkt havde besluttet sig for at tage 

tilbage til Grønland og genoptage sine studier: 

 

”Så havde jeg meget, meget svært ved at finde arbejde, dels fordi, jeg jo havde 

en depression, så det var jo super svært for mig at skulle sælge mig selv, skrive 

noget positivt om mig selv – jeg vidste ikke, om jeg overhovedet havde nogle 

gode egenskaber. (..) Så blev jeg indkaldt til møde på jobcenteret, fordi man jo 

skal lave et forløb. Så kommer jeg derned og min sagsbehandler spørger absolut 

intet ind til mig og min situation, og hvordan det går og sådan. Hun går faktisk 

direkte til kernen og siger, at de ikke var særligt tilfredse med, at jeg ikke havde 

fundet noget arbejde endnu. Jeg havde været der i tre-fire måneder på det 

tidspunkt. Også fordi, jeg var jo tilmeldt et vikarbureau, så jeg blev kun sådan 

hver 14. dag indkaldt til noget tjenerarbejde. Det var også irriterende for mig, at 

jeg ikke blev tilkaldt mere. Og så sagde hun faktisk - før jeg overhovedet fik lov at 

fortælle om min situation og mine planer – at ’Du kan jo ikke bare forvente at 

rejse til Danmark og håbe på, at det danske samfund skal tage sig af dig’. Hun 

sagde det med lige de ord dér. Og jeg blev faktisk meget harm, og meget vred, 

men jeg vidste godt, at man skal ikke blive vred, og begynde at skælde ud og 

’hvad fanden bilder hun sig ind’? Så jeg sagde faktisk meget venligt, men også 

meget seriøst, at ’det var heller ikke meningen, at jeg skulle sidde over for dig 

nu’. Jeg har søgt ind på kunsthistorie på Københavns Universitet, men jeg har 

fået afslag, for der var sket en misforståelse. Og sagen er, at jeg skal tilbage til 

Grønland for at genstarte mit studie. – Og der kunne jeg godt se, at mit modsvar 

gjorde hende sådan lidt pinligt berørt, men hun hverken undskyldte eller 

udtrykte sig yderligere i forhold til den kommentar, hun havde givet.”  
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Pam fortalte om episoden, at hun fandt den meget ubehagelig, fordi hun følte at 

hun skulle forsvare sig. 

 

Gorm kan også fortælle om en episode, hvor han har mødt den attitude. Han var 

i borgerservice for at søge om nyt pas. Standarden er, at man selv krydser af, om 

det skal være et et grønlandsk eller et dansk pas og det er egentlig bare en 

ekspeditionssag. Eller burde have været det:  

 

”Men det skulle de også lige snakke om. Han sagde: ’Hvis du lige vil vente - jeg 

taler lige med min overordnede om det her’. Og det er jo møgirriterende. Da 

sagde jeg også til ham: ’Det behøver du ikke, det står jo her’. Og han svarede ikke 

– han gik bare. Det er jo magt, sådan som jeg tolker det. Arrogance, eller hvad 

man nu kan kalde det.  Og det dér med hele tiden ikke at være ’standard’, men 

hele tiden at være speciel; der kan man godt beslutte, at så underbetoner jeg, at 

jeg er grønlænder. Jeg fik faktisk et dansk pas. Jeg spurgte til det, og han sagde, 

at nu ville han gå ind til sin chef – fordi jeg havde jo ikke sat kryds ved det, men 

han kunne jo se, at mit fødested var Grønland. (..)  Og jeg tænkte, om det var 

fordi, at jeg ikke måtte få et dansk pas, og skulle have et grønlandsk pas – om de 

skulle overveje det, eller…” 

 

Gorm oplever attituden som: ’Velkommen her i landet – vi bestemmer her. Nu 

skal vi lige snakke om dig – så vender vi tilbage’. Han synes ofte, han møder den i 

det offentlige. 

 

Rettigheder, lige muligheder og klageadgang 

Kathrine synes, at hun, som halvt grønlænder og fortrinsvis opvokset i Danmark, 

har lige muligheder med andre i det danske samfund. Men hun oplever ikke, at 

hendes mor – der er hel grønlænder – ubetinget har det. Hun mener desuden, at 

moderen – som i et eller andet omfang er socialt udsat – ikke selv ved, hvilke 

muligheder hun har. Herunder retten til at klage. Kathrine tror, at det er fordi 

hun er grønlænder: 

 

”Jeg tror godt, at min mor kan mærke de der barrierer, fordi hun har det 

udseende hun har, og der ikke er nogen, som fortæller hende det, og hun ved 

ikke hvem hun skal spørge om de her ting.” 
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Hun tror, at moderen stopper sig selv fra at handle og bede om noget, man har 

ret til, fordi hun mærker en usynlig barriere. Kathrine siger om sin mor og hendes 

generation af grønlændere: 

 

”Hun tænker nok, at hun ikke har de samme muligheder, fordi hun måske ikke 

føler sig helt dansk. Hun tænker, at det har jeg nok ikke ret til, eller fordi hun 

tænker: ’jeg er ikke helt dansk.’ Så fortæller vi hende, at det kan du da godt, du 

er dansk statsborger, selvfølgelig kan du det. Jamen okay, hvor gør jeg så det 

henne. Ja, det er så et andet spørgsmål, så går vi ind på nettet og tjekker. Men 

jeg tror godt, at man kan få den der barriere selv, at man kan føle den. Og så tror 

jeg også, de tænker, at danskerne vil alligevel ikke hjælpe os, fordi vi drikker, 

fordi vi er grønlændere eller så kan det bare være lige meget. Jeg tror ikke, der er 

mange i min mors omgangskreds, der selv søger hjælp, med mindre den er der. 

Med mindre der kommer en ud og siger:’ Jeg vil faktisk gerne hjælpe jer, jeg har 

faktisk ikke noget imod jer’. Man har ikke lyst til at tage et sted hen, hvor man er 

bange for at blive dømt, i stedet så tænker man:  ’Jeg klarer den nok, jeg har det 

fint nok’.”44  

 

Niels Peter tilkendegiver, at han tit har følt sig uretfærdigt behandlet, men ikke 

noget, der som sådan har givet anledning til en egentlig klage. 

 

Agga kan ikke huske, at hun skulle have haft befundet sig i en situation, hvor hun 

har oplevet at blive behandlet forskelligt, og efterfølgende har haft lyst til at 

klage. Og hvis det havde været tilfældet, ville hun sandelig have reageret på det, 

siger hun. I forhold til at klage, siger Agga, at hun tror, det kommer an på, hvem 

man er som person i forhold til, om man finder på at klage. Hun tænker, at 

mange nok bare ville vælge at tie stille, og blive flove, i stedet for at åbne sig – 

hvis de oplevede noget grænseoverskridende. Hun siger også, ’at mange jo nok 

ikke aner, hvortil de skal klage. Og om de kan få lov til at klage.’ 

 

Gorm siger, at i forhold til episoden på Jobcenteret, så ville de have klaget over 

den, hvis det ikke var fordi, at sagsbehandleren var vendt tilbage, og havde været 

mere klar i anden ombæring: 

  

”Jeg synes, det var en meget mærkelig behandling for det første, og for det 

andet synes jeg, at det er meget utydeligt, hvad der skete under [mødet]  altså vi 

skulle lige pludselig ud, og så skulle vi skrive til dem [bagefter] for at få et klart 
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billede af, hvad der egentlig var sket. Hvad hun besluttede sig for. (...) Så ville vi 

have klaget til kommunen, og jeg ville have sat mig ind i, hvordan man klager. Jeg 

ved tilfældigvis, at hvis der laves en afgørelse inden for det sociale, så skal der 

være en vejledning i, hvordan du klager.” 

 

Samarbejde med kommunen 

Der er flere af informanterne, der beretter, at de har indgået en slags uformelt 

samarbejde med deres hjemkommune om at være mellemled mellem borgere 

med grønlandsk baggrund og kommunen i sager, hvor der er brug for en slags 

kulturel tolk, eller hvor kommunikationen i øvrigt ikke lykkes. Jens Jørgen, fx, har 

fået en hjælperfunktion, som han føler sætter ham i respekt: 

 

”Jeg kan så også gøre gavn hos de sociale myndigheder. De ringer til mig nogle 

gange, og siger: ’Vi har lidt problemer med kommunikationen med en 

grønlænder; hver gang vi prøver at snakke med ham eller spørge ham om noget, 

så svarer han ikke. Så når vi får ham til at svare, så siger han, at han har det godt. 

Selvom vi ved, eller kan se, at han ikke har det godt – så siger han, at han har 

det.” 

 

Også Inger tilbyder sin hjælp til kommunen, som har anerkendt den fordel, der er 

i, at man har en grønlænder, der kender til at have brug for hjælp, og som også 

kan tolke, både hvad der menes og hvad der siges.45 Fx tager hun med 

grønlandske bekendte på kommunen, og oversætter fra grønlandsk til dansk; 

hun giver et eksempel, hvor hun måtte assistere, fordi den ansatte ved skranken 

ikke forstod grønlænderen, der havde udtalt noget forkert. Inger fortæller:  

 

”Så kom hun til at sige noget forkert på dansk, så den anden sagde: ’Jamen, det 

forstår jeg ikke – og kan du ikke forstå dansk?”  

Her kunne Inger træde til. 

 

At være velforberedt til mødet med det offentlige 

Pam fortæller, hvordan hun møder ’ufattelig godt forberedt op’ og, at hun sikrer 

sig, at hun har styr på sine planer, når hun skal til møder med det offentlige: 

 

”Det er den dér tone, jeg oplevede fra jobcentret, da jeg var 22 år – det er mere 

den, jeg prøver at undgå at høre igen. Så altså, jeg er ikke én, der står uden 

planer og ikke ved, hvad jeg skal gøre.” 
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Men hun er stadig bange for at blive sat i bås, og hun prøver at undgå at tale for 

meget om sin grønlandske baggrund. Det gør hun kun, hvis der spørges til det, 

eller det er nødvendigt at komme ind på hendes uddannelse, som hun har taget i 

Grønland.  

Gorm har også tillagt sig den vane at forberede sig grundigt inden han skal til 

møder i offentligt regi; hvad enten det er på egne eller andres vegne. Han sætter 

sig ind i tingene; i regelgrundlag og lovgivning, og når han har talt med nogen, 

skriver han pågældendes navn ned, så han kan bede om at tale med den samme 

igen – og ikke skal igennem sin historie et antal gange med forskellige personer. 

Han påtager sig også at tage med andre grønlændere til møder, og hjælper til 

med at forklare. Og han forbereder dem, han hjælper på, hvad de skal huske at 

fokusere på og sige - fordi som han siger, ’ellers oplever man jo nederlag efter 

nederlag’. 

 

”Jeg kan jo tale med de her sagsbehandlere, og de kan høre, at jeg ved, hvad jeg 

taler om. Blandt andet ved hjælp af den uddannelse, jeg tager. Det er jo bare en 

måde at overleve på; at hvis jeg skal ind i det offentlige system, så er jeg nødt til 

at forberede mig på forhånd; stille problemstillingerne op – dem kan jeg gætte 

mig til, mange af dem. Men den var ny, den dér med, at vi skulle tage tilbage til 

Grønland – det er første gang, jeg har oplevet den... (..) Folk spørger mig, fordi 

jeg er en af de få ressourcepersoner med kendskab til det offentlige, som de 

kender. Det ved dem, der er inden for min omgangskreds.”  

 

Gorm mener, at han er med til at bane vejen for en bedre dialog, og han tror, der 

er mange, der er ude i den slags overlevelsesstrategier, og han siger, at man kan 

jo ikke overleve på anden måde.  

 

”Som grønlændere – det er den måde, vi gør det. Altså når du er ude i naturen i 

Grønland, ude sammen med en gruppe, og der sker et eller andet, så lytter man 

jo altid til den, der er den dygtigste i forhold til de ting, der skal gøres. Du kan 

ikke bare hele tiden kræve din ret og sige: ’Nu vil jeg altså lige slå et hul i isen, 

hvis du ikke ved, hvordan man gør det, men det er der en anden, der gør. Og den 

måde, man får lyttet til hinanden, og den måde, man laver lidt teamwork på dér 

– den kultur, der ligger i det – når du kommer hertil, den bliver transformeret til: 

vi hjælper hinanden på den måde her. Du skal ’ud til den offentlige is derude’.” 
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Og ved at forberede sig til møder med det offentlige kan man sikre sig, at 

sagsbehandleren har et forhåndskendskab til personen og situationen, og måske 

derved imødegå eventuelle fordomme. Det er vigtigt at signalere, at man kender 

systemet og dets muligheder, og ligesom gøde jorden i mødet mellem danskere 

og grønlændere:  

 

”Det er den samme proces for de offentlige medarbejdere. Når vi har talt med 

dem på forhånd i telefonen, fx, og så kommer ned til dem – så er de meget mere 

medgørlige. Det er noget helt andet at diskutere med folk, man på forhånd har 

præpareret lidt… Og der sker noget med forståelsen oppe i hovedet på dem, når 

de slipper mange af de ting, de holder fast i.” 

 

3.2 DELKONKLUSION 

Denne del repræsenterer et antal temaer, der alle er fremkommet under 

interviewene med de syv grønlændere. De mange temaer centrerer sig om 

tilhørsforholdet til Danmark, identiteten som grønlænder, grønlandske 

fællesskaber, synet på grønlænderen, møder med det offentlige, 

arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse og studieliv, frivilligt arbejde mv. Selvom 

vi har søgt at portrættere syv meget forskellige grønlændere – vist 

mangfoldigheden – så har de også en række udfordringer til fælles som borgere 

med grønlandsk baggrund i det danske samfund. Det er disse udfordringer, vi har 

foldet ud i de tre hovedtemaer. 

 

En del af temaerne er centrale i alle menneskers liv, men hvor ’den almindelige 

dansker’ ikke behøver at forholde sig til sin etnicitet og anden kulturelle 

baggrund, eller til at skulle finde ud af at høre til i det danske samfund, så er det 

et livsvilkår for grønlændere i Danmark – særligt for dem, der er kommet hertil 

(har bosat sig her) i løbet af deres liv, og særligt formentlig for de, der har to 

grønlandske forældre.  

 

Vi kan kategorisere temaerne i blokke, som det er søgt gjort i fremstillingen af 

materialet, hvor vi finder blokke af sammenhænge inden for følgende 

undertemaer: Tilhørsforhold til Danmark og kontakten til Grønland; herunder 

rodløshed (flytninger mellem Grønland og Danmark). Dette tema kan kobles til 

spørgsmålet om sprog og identitet (hvad betyder sproget for identitetsfølelsen), 

til udfordringen med at finde sig en identitet, hvor nogle kæmper med splittede 
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identiteter – eller identitetsløshed; og udseendets betydning (inuit udseendet; 

den ægte grønlænder, den smukke grønlænder) for, hvad man føler, at ens 

tilhørsforhold først og fremmest er.  

 

Vi har et tema om grønlandske fællesskaber, både i regi af de grønlandske huse 

og i de grønlandske (nationale) foreninger, der siger noget om behovet for at 

værne om grønlandske traditioner, kultur og sprog og være sammen i 

fællesskaber for at holde fast i egen kultur. De fleste af interviewpersonerne har 

enten været medlemmer af grønlandske foreninger eller har benyttet sig af 

tilbuddene i de grønlandske huse i et eller andet omfang. Formentlig giver det ny 

energi og ressourcer til at være i et samfund, der er markant anderledes end det, 

man kommer fra. I samværet med ’landsmænd’ oplever man en identifikation til 

forskel fra den forskellighed og ’forkerthed’, man som grønlænder kan opleve i 

det danske samfund. 

 

Herudover er skolegang, uddannelse og studieliv – og kampen for uddannelse - 

samt jobsøgning og arbejdsmarkedstilknytning samlet i en tematisk blok – 

herunder de sammenhænge, der er mellem uddannelse og 

arbejdsmarkedstilknytning. Her rejser sig spørgsmålet om, hvorvidt manglende 

muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet handler om etnicitet eller 

dårligere uddannelsesmæssige forudsætninger. 

 

Så er der en blok, der indeholder eksempler på møder med det offentlige, det 

være sig særligt i forhold til kontakten til jobcentre, borgerservice og 

socialforvaltninger, men også inden for hospitalsvæsenet, hvor vi får eksempler 

på, hvordan grønlændere oplever at blive mødt af personalet, der skal servicere 

dem – typisk med forudindtagede holdninger til, hvad man kan forvente (eller 

ikke forvente) af borgere med grønlandsk baggrund – eller have af forventninger 

til denne ’målgruppe’. Med andre ord, er det personalets attituder og håndtering 

af mødet med borgeren, vi ser problematiseret i en række eksempler. 

 

Dette tema hænger grundlæggende sammen med blokken om ’synet på 

grønlænderen’, der som omdrejningspunkt har en række beskrivelser af 

oplevede fordomme, både eksplicit i fx verbale ytringer, men også mange 

eksempler på, hvordan den klassiske fordom om ’den fordrukne grønlænder’ 

(for)følger grønlændere i rigtigt mange af de sammenhænge, de kommer i. Det 

være sig i sociale sammenhænge såvel som i uddannelsessystemet og på 
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arbejdsmarkedet. Fordommene skyldes formentlig manglende viden blandt 

danskere om grønlændere og deres baggrund – og muligvis en kulturkløft 

mellem danskere og grønlændere – eller et behov for at have syndebukke.  

 

Dette syn – og disse fordomme – oprinder i den danske kolonisering af Grønland 

og grønlænderne, og har haft som konsekvens, at grønlænderne er blevet 

underlagt en ’fordanskningsproces’, der har skabt identitetskrise og 

identitetsløshed blandt mange grønlændere. Det kommer bl.a. til udtryk i 

materialet, hvor interviewpersonerne er blevet bedt om at beskrive, om de mest 

føler sig som grønlændere, som danskere – eller som lige meget begge dele. 

Mange har svært ved rigtigt at definere, hvad de mest føler sig som. Men mange 

vil helst holde fast i den grønlandske identitet, og hellere være ’halv grønlænder’ 

frem for hel dansk. Man får som grønlænder ofte kommentarer om den 

grønlandske etnicitet, udseende og sprog, og det fastholder ’grønlænderen’ i 

anderledesheden. I et af interviewene udtrykkes, at der må være en 

sammenhæng mellem adgangen til lige muligheder i samfundet og så det 

forhold, at man som grønlænder ikke har et grønlandsk navn – eller et 

grønlandsk (inuit) udseende – forstået således, at hvis man ser meget grønlandsk 

ud, og har et ’rigtigt’ grønlandsk navn så er der flere barrierer at skulle forholde 

sig til og håndtere. Hvis man kan og orker. 

 

Det leder til temaet om at reagere på de attituder, man som grønlænder kan 

møde på arbejdsmarkedet og i det offentlige rum, eller i møder med det 

offentlige. Nogle af interviewpersonerne reagerer ved at sige eksplicit fra, når de 

møder fordomme, stigmatisering eller strukturel diskrimination, og nogle 

handler via frivilligt arbejde, ved at tilbyde hjælp til mindre ressourcestærke 

grønlandske bekendte eller familie. Materialet viser, at de fleste har været i 

situationer, hvor de har oplevet deres grænser blive overskredet i form af 

fordomme og adfærd, der har gjort, at de har følt sig forulempet – det kan være 

på grund af nedladende vittigheder om grønlændere eller indirekte i kontakten 

med det offentlige, hvor de er blevet behandlet anderledes, fordi der har været 

bestemte opfattelser af, hvad man kunne have af forventninger til en borger 

med grønlandsk baggrund. Folk, der er kommet i klemme i systemet, hvis ikke de 

selv evnede at sige til og fra. Hos enkelte har den sociale udsathed også 

manifesteret sig som en modvilje i forhold til at være en del af det danske 

hjælpesystem, hvilket har ført til en ’jeg skal vise dem’ attitude, og dette har 

affødt, at de har kæmpet sig ud af den sociale udsathed. 
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Interviewene tematiserer således tre centrale problemstillinger, nemlig: ’ 

identitet og splittede identiteter’; ’synet på grønlænderen og reaktioner på 

fordomme’ samt ’møder med det offentlige’. Gennemgående for temaerne er 

det forhold, at de grønlandske interviewpersoner føler sig fastholdt i 

anderledesheden via de kommentarer, de får om grønlænderes etnicitet, 

udseende, sprog og kulturelle mønstre – direkte eller indirekte, hvor man 

mærker de usynlige barrierer.  

 

Materialet viser, at de alle i større eller mindre grad har været i situationer, hvor 

de har oplevet deres grænser blive overskredet i form af fordomsfuld adfærd hos 

andre, både inden for de offentlige institutioner og i den offentlige og private 

sfære. Det kan have konsekvenser i retning af, at det kan være sværere at 

gennemføre uddannelser og få jobs. For nogle betyder stigmatiseringen, at de 

føler, at de skal kvalificere sig meget mere for at kunne nyde deres rettigheder, 

nogle bliver provokerede og reagerer med at tage til genmæle, mens andre 

vender påvirkningerne indad og det går ud over selvværdet. Blandt de syv 

interviewede er der ikke nogle, der formelt har klaget over de oplevelser, de har 

haft af fordomsfuld eller diskriminerende karaktér. 
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EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE 
 
 

Kvalitativ semi-struktureret spørgeguide til interview om ligebehandling af 
grønlændere 
 
Indledende: 

Præsentér kort forundersøgelsen, de temaer, der er i spørgeguiden /interviewet 

og sig, at denne spørgeguide lægger sig ret tæt op af spørgeskemaet til den 

kvantitative undersøgelse. Sige om interviewet, at det er et kvalitativt interview, 

der også siger noget om personens baggrund og personlige situation for at få en 

kontekst med. Det er fortrinsvis oplevelser i kontakten med det offentlige, vi 

undersøger, dvs. mødet med det offentlige system. Interviewet vil indgå i den 

undersøgelse, der skal supplere det juridiske grundlag for ligebehandling af 

grønlændere i Danmark samt samt den kvantitative delundersøgelse af 

grønlænderes møde med offentlige myndigheder og institutioner.  

 

Mht spørgsmålet om anonymitet: det gives den enkelte mulighed for at 

tilkendegive.  

 

1. Væsentlige begivenheder i livet 

 De mest væsentlige begivenheder (højdepunkter) i barndom og 

ungdom? (Opvækst, flytning, skolegang, venner, rejser, uddannelse  

mv) 

 De mest væsentlige begivenheder i dit voksne liv (børn, parforhold, 

færdiggjort uddannelse, første arbejde, netværk mv?) 

 

Personlige oplysninger og nuværende livssituation (NB: bruges kun som 

baggrundsspørgsmål ifm de åbne spørgsmål, hvis det er nødvendigt) 

 

a. Navn (vi tilbyder anonymitet) 

b. Alder 

c. Civilstatus (Lever du alene eller sammen med nogen? 

d. Familie (børn, forældre, søskende) 

e. Er du født i DK eller hvornår kom du til DK ? 

BILAG 
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f. Hvilken by /del af Grønland eller DK kommer du fra? 

g. Hvorfor kom du (eller dine forældre) til DK? 

h. Evt bopælskommune – har du boet andre steder i DK end her?  

i. Har du stadig kontakt til familie / venner i Grønland?  

a. Hvor ofte? 

j. Hvorfor /hvorfor ikke? 

a. savner du denne kontakt? 

k. Hvordan er dit netværk – i Danmark og i Grønland?  

a. Ses du ofte med venner, bekendte, kolleger? 

b. Har du nogle, du kan få hjælp fra, hvis det bliver nødvendigt? 

l. Hvad laver du i din fritid? (politisk arbejde, sport, foreningsdeltagelse 

mv?) 

m. Hvor har du gået i skole /taget uddannelse? 

n. Hvilken uddannelse (9. kl eller kortere; 10. kl, gymnasium, handelsskole, 

HF el tilsvarende; elev-/lærlingeuddannelse; kort videregående udd 

(under 3 år); mellemlang videregående (3-4 år), lang videregående (5 år el 

mere); anden uddannelse? 

 

A. Hvad er dit forsørgelsesgrundlag? (arbejde, flexjob, selvstændig, 

dagpenge, kontanthjælp, folkepension/efterløn, førtidspension, 

SU, sygedagpenge, revalidering, andet?) 

B.  Hjælp/tilbud fra det offentlige 

 Får du nogen former for offentlig hjælp i det daglige? (boligstøtte, 

kontanthjælp, hjemmehjælp, tabt arbejdsfortjeneste, 

uddannelsesstøtte mv) 

o Hvad er din oplevelse af den hjælp du har fået? 

o Fortæl gerne om en situation, der har gjort indtryk 

 

2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 

 

 Hvis du er/har været i arbejde: synes du, at enten dine tidligere jobs 

eller dit nuværende arbejde svarer til din uddannelse og dine 

kvalifikationer? 

 Har du oplevet at søge et job, som du var kvalificeret til, men ikke fik? 

a. I så fald: Hvor havde du søgt job (offentligt/privat)? 
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b. I så fald: Tror du, at afslaget havde noget at gøre med din 

grønlandske baggrund? 

c. Hvad fik dig eventuelt på disse tanker? 

d. Har du på grund af din grønlandske baggrund oplevet 

negativ forskelsbehandling (fordomme) i forbindelse med 

dit arbejde? 

 Har du prøvet at søge praktikplads og få et afslag? 

e. Tror du, at afslaget havde noget at gøre med, at du er 

grønlænder? 

 

3. Møder med det ’offentlige Danmark’ - Kontakten med danske 

myndigheder og behandling i det offentlige 

 

 Hvordan oplevede du det første møde med det ’offentlige Danmark’ , 

(positivt / negativt)?  

 Hvilken situation var det? 

 Hvordan oplever du generelt din kontakt med offentlige 

myndigheder? 

 Kan du fremhæve en enkelt episode eller hændelse, som har haft 

særlig betydning for dig  i kontakten med det offentlige system? 

(positiv / negativ) 

 Oplever du – eller har du oplevet - at  der er noget ved dig, der har 

indflydelse på, hvordan du bliver behandlet i de offentlige 

sammenhænge, du kommer i?  

I så fald hvad? (dit udseende / din baggrund?) 

 Oplever du en forskel i kontakten via mail/telefon frem for ved 

personligt fremmøde hos offentlige myndigheder? 

o Hvis du oplever kontakten som negativ, er den negative kontakt så 

primært ved personligt fremmøde, eller ved mail /telefon 

kontakt? 

 

          Sprogbarrierer 

 Når du har haft kontakt med kommunen eller andre offentlige 

myndigheder, har du så haft brug for en tolk? 

o  I hvilke situationer? 
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 Oplever du, at du af og til har brug for tolkning hos offentlige 

myndigheder, hvor du ikke får tilbud om det? 

 

 

 

Tillid 

 Når du henvender dig til danske myndigheder og institutioner, har du 

så tillid til, at du får den behandling, du er berettiget til? (fx hos 

borgerservice, politiet, kommunen, hospitalet, lægen  mv) 

 

Dårlig betjening /service 

 Har du oplevet, at du har fået dårlig betjening eller service i mødet 

med en offentlig myndighed / institution? 

o Hvor har du i så fald oplevet, at du har fået dårlig betjening eller 

service? 

o Er det noget, du har oplevet mere end én gang? 

o Hvorfor tror du, at du fik dårlig service? 

o Tror du, at din grønlandske baggrund har nogen betydning for, at 

du fik dårlig service? 

 

4. Nedladende behandling og chikane i kontakten med det offentlige 

Nedladende behandling 

 Har du oplevet, at du er blevet udsat for fornærmelser eller 

nedladende vittigheder?  

o Tænkte du, at det i så fald kan have noget at gøre med din 

grønlandske baggrund?  

o Kan du i så fald give eksempler? 

 Har du oplevet fordomme hos offentligt ansatte, som du tolkede 

havde noget med din baggrund at gøre? 

o I så fald - kan du give eksempler? 

 

Nægtet adgang 

 Har du oplevet at være blevet nægtet adgang til offentlige steder, 

hvor andre fik adgang? (Fx uddannelsessted, offentlig transport, 

politistation, jobcenter, bibliotek, borgerservice, kulturhus, mv) 

o I så fald: hvor oplevede du, at du blev nægtet adgang? 
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o Hvor mange gange har du prøvet at blive nægtet adgang, tror du? 

o Hvorfor tror du, at du blev nægtet adgang? 

o Tror du, at din grønlandske baggrund har nogen betydning for, at 

du blev nægtet adgang? 

 

 

Afslag på ansøgninger 

 Har du oplevet at få afslag på en ansøgning om en offentlig ydelse? (fx 

sygedagpenge, uddannelsesstøtte, pension, revalidering,  boligstøtte, 

støtte til hjælpemidler og lign.) 

o I så fald: i hvilken forbindelse har du oplevet, at du har fået afslag 

(kontekst)? 

o Hvor mange gange har du fået afslag? 

o Hvorfor tror du, at du fik afslag? 

o Tror du, at du fik afslag på grund af din grønlandske baggrund? 

Klagemuligheder 

 Har du befundet dig i en situation , hvor du har oplevet 

forskelsbehandling / diskrimination, og hvor du efterfølgende har haft 

lyst til at klage til en myndighed eller en organisation? 

Klagede du?  

 Hvis ikke: kan du sige noget om, hvorfor du  ikke valgte at klage? 

o Hvis du har klaget: hvor klagede du til? 

o  Hvordan vidste du, hvor du skulle klage henne? 

 Har du kendskab til din ret til ikke at blive diskrimineret? (jf. dansk 

lovgivning fx:  Lov om forbud mod forskelsbehandling på 

arbejdsmarkedet, og Lov om etnisk ligebehandling) 

 

Identitet og etnicitet 

 Hvordan føler du, at dit tilhørsforhold til Danmark er? 

 Føler du dig mest som grønlænder eller dansker ? (eller lige meget 

som grønlænder og dansker – i relation til at være grønlænder, men 

dansk statsborger)? 

o  Er der situationer, hvor du føler dig mest enten som grønlænder 

eller som dansker? (hvilke?) 

 Betyder dit udseende noget for, hvad du føler dig mest som? 
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 Hvor vigtigt er det for dig, at dine børn (hvis du har nogle) føler sig 

som en del af det danske samfund? 

 Hvor vigtigt er det for dig, at dine børn kender til deres grønlandske 

baggrund /familie og føler sig knyttet til Grønland?  

o Besøger du/I Grønland? 

 Er du medlem af en forening for grønlændere?  

o Hvad betyder det for dig at være medlem? Evt. hvorfor ikke? 

o Kender du til de forskellige grønlandske foreninger? 

 Benytter du dig af tilbuddene i de grønlandske huse? 

o  Hvad kan de tilbyde, som du sætter pris på /gør brug af? 

Anerkendelse af grønlændere mere generelt 

 Oplever du, at din grønlandske baggrund i sig selv har en betydning 

for, hvordan andre ser på dig / på grønlændere?  

o Hvordan? 

 Hvordan oplever du, at danskere ser på grønlændere her i landet? 

 Hvilken betydning har det, hvordan danskerne opfatter grønlændere? 

 Synes du, at man kan tale om, at grønlændere som gruppe er ramt af 

fordomme / stigmatisering  i Danmark?  

o Kan du give nogle eksempler på dette? 

 Hvad tænker du er årsag til disse fordomme? 

 Har du oplevet, at andre grønlændere du kender er blevet 

diskrimineret pga fordomme om grønlændere? 

 Oplever du, at du har lige muligheder i det danske samfund? 
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1 Forundersøgelse: Ligebehandling af grønlændere i Danmark, IMR, 2013 
2 Forundersøgelsens interviewpersoner var fortrinsvis aktører, der arbejder med socialt udsatte 

grønlændere i Danmark, men også personer (grønlændere), der via interviews eller facebook gav 

beskrivelser af deres oplevelser med forskelsbehandling i Danmark, i forskellige kontekster. 
3 Jf. bilag 4.1: Generel kvalitativ spørgeguide til interview om ligebehandling af grønlændere, IMR, 

2013-14 
4 Kalaallit Nunaata Radioa – Greenlandic Broadcasting Corporation 
5 jf. temaet: Synet på grønlænderen, kap. 3.1.2. 
6 Julianehåb, Sydgrønland.   
7 Nuuk 
8 Jf. også tema om identitet og splittede identiteter, kap. 3.1.1. 
9 jf. tema om Synet på grønlænderen, kap. 3.1.2 samt Forundersøgelse om ligebehandling af 

grønlændere i Danmark, IMR, 2013 
10 Erhvervsfaglig grunduddannelse 
11 Jf. undertema om At reagere på uretfærdigheder, kap. 3.1.2. 
12 Jf også tema om Synet på grønlænderen og reaktioner på fordomme, kap. 3.1.2. 
13 Jf. undertema om Fordomme og møder med undervisningssystemet, kap. 3.1.2. 
14 Jf. undertema om Fordomme på arbejdsmarkedet, kap. 3.1.2. 
15 Projekt Kammak, under det grønlandske hus i Århus. Projektansatte medarbejdere er Søs Hald 

og Sanne Helmer Petersen. Projektet har til formål at  hjælpe socialt udsatte grønlændere eller 

nyankomne grønlændere, og blev etableret i 2000. 
16 Avisartikel: 26. juni 2013: ’Kammak gav mig trygheden tilbage. Inger Andersson var hjemløs i 

tre år, før Kammak projektet hjalp hende med at få tag over hovedet.’  
17 Dvs. moderens nye mand 
18 Fællesforeningen modtager tilskud fra Grønlands Selvstyre. Desuden modtages 

tilskud fra diverse fonde. Julehilsen til Grønland og Grønlandsk sangkonkurrence, er blandt de 

arrangementer, fællesforeningen står for. Disse arrangementer trækker deltagere fra hele 

Danmark. De lokale foreninger støttes med kurser og hjælp til foreningsledelse. Fællesforeningen 

blev stiftet i 1974, på initiativ af de første grønlandske foreninger, som var oprettet inden. 
19 Jf. fx. forfatteren Kim Leines prisbelønnede roman: Profeten i Evighedsfjorden, hvor han 

beskriver professionen ’kateket’ 
20 Jf. også tema om identitet og splittede identiteter, kap. 3.1.1. 
21 Forstået som de fysisk mest skæve ben…  
22 Jf. forundersøgelse, Ligebehandling af grønlændere, IMR 2013 
23 Jf. forundersøgelse, Ligebehandling af grønlændere i Danmark, IMR, 2013 
24 Jf. Aya Mortag Freund, Speciale AAU : ”Hvorfor er du ikke sådan?” – om stigmatiserende 

relationer mellem danskere og herboende grønlændere, 2009 
25 Jf. Aya Mortag Freund, Speciale AAU : ”Hvorfor er du ikke sådan?” – om stigmatiserende 

relationer mellem danskere og herboende grønlændere, 2009  
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26 jf. Notat fra Visit Greenland, ’Danskernes fordomme om Grønland og grønlænderne’. Data er 

indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning blandt målgruppen, 18-

74 år. 2012. 
27 Hovedspørgsmålet lød på: Hvad tænker du umiddelbart om grønlændere? Og så var der en 
lang række parametre, man kunnesætte kryds ved: Drikker/misbrug/sociale problemer; 
Natur/sne/is/fangere/hårdføre/primitive; Glade mennesker/søde/dejlige/flinke/rare; Almindelige 
mennesker/danskere; Diskrimineret/ødelagt af kolonisering/svigtet/misforståede; Beboere i 
Grønland/smukt land/øboer/isolerede; Anderledes/sort hår/skæve øjne/små; Negative tanker 
generelt; Stolt folkefærd; Spændende kultur/traditionsrige; Positive tanker generelt; Fattige/lavt 
uddannede; ingen mening/ved ikke/andet/intet svar. 
28   jf. tal fra Danmarks statistik fra 2009, indhentet af Det Grønlandske Hus i København 
29 Jf. Forundersøgelse: Ligebehandling af grønlændere i Danmark, IMR: 2013 
30  Se undertemaet: ’Udseendet’, kap. 3.1.1. 
31 Jf. notat udarbejdet af Inge Olsvig Brandt: Grønlænderes oplevelse af diskrimination i mødet 

med de sociale myndigheder i DK. Ligestillingsrådet i Grønland 2011, i forbindelse med Nordisk 

ombudsmøde i Oslo, Norge, 2011. 
32 Inge Olsvig Brandt: Grønlænderes oplevelse af diskrimination i mødet med de sociale 

myndigheder i DK. Ligestillingsrådet i Grønland 2011.  
33 I lighed med andre etniske minoriteter, jf. Udfordringer og veje at gå – mødet mellem 

sundhedsprofessionel og patient uanset etnisk oprindelse,IMR, 2013 
34 Jf. Bekendtgørelse om tolkebistand efter Sundhedslovens §1, hvorefter patienter, der efter 

sundhedsloven har ret til behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende 

speciallæge samt på sygehus har ret til vederlagsfri tolkebistand, når lægen skønner, at en tolk er 

nødvendig for behandlingen. Ifølge § 2 skal den læge, der er ansvarlig for behandlingen af 

patienten, sikre sig, at tolken har de nødvendige sproglige kvalifikationer, herunder beherskelse 

af det danske sprog. 
35 Jf. Lige adgang til sundhed – en analyse af praktiserende lægers møde med patienter med 

etnisk minoritetsbaggrund, IMR, 2014 
36 Jf. også Portrættet: Inger Andersson, kap. 2.2.5. 
37 Jf.også undertemaet At søge hjælp hos det offentlige – attituder, kap. 3.1.3.  
38 Jf. også temaet om Møder med det offentlige, kap. 3.1.3. 
39 En facebook gruppe 
40 Jf. Forundersøgelse: Ligebehandling af grønlændere i Danmark, IMR, 2013 
41 Jf. Forundersøgelse: Ligebehandling af grønlændere i Danmark, IMR 2013 
42 ’Indvandrerpatienten skal mødes fordomsfrit og professionelt: Fasting, i Sygeplejersken 2006 

(2) 
43 Jf. også Udfordringer og veje at gå – mødet mellem sundhedsprofessionel og patient uanset 

etnisk oprindelse, IMR, 2013 
44 Kathrines opfattelse af den udsathed, som hendes mor og mange andre grønlændere i 

Danmark lever under står ikke alene – den beskrives også i fx Rådet for Socialt Udsattes 

publikation: ”I Grønland er jeg for dansk, og i Danmark er jeg bare grønlænder’, marts 2014. 
45 Jf. også portræt af Inger Andersson, kap. 2.2.5. 



 

 

 

 


