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De fl este danskere kender Grønland som et snedækket land med 
en storslået natur, et rigt dyreliv og et oprindeligt folk med stærke 
traditioner. Men de fl este kender efterhånden også til bagsiden 
af medaljen. Historierne om alkoholproblemer, fattigdom og 
selvmord har fyldt de danske medier og tegnet et billede af et 
samfund med store problemer.

Grønlands børn og unge lever med begge dele: Med enorme 
isbjerge, sæler, isbjørne, fangst og familieudfl ugter i fjeldet. Med 
klassekammerater, der tænker på selvmord, familiemedlemmer, 
der drikker og usikkerhed om, hvad fremtiden vil bringe.

Det er netop modsætningerne mellem det smukke og det 
alvorlige - det traditionelle og det moderne, der er så slående ved 
Grønland. Det oplevede jeg, da jeg i 2006 havde glæden af at åbne 
børne- og ungehuset Mælkebøtten i Nuuk. 

Først blev jeg overvældet af naturen, den enorme gæstfrihed 
og menneskelige varme i det kolde land. Af børnenes ukuelige 
glæde og energi. Men allerede under åbningen af Mælkebøtten 
blev jeg mindet om den barske virkelighed, som alt for mange 
grønlandske børn og unge lever i. Midt i festlighederne fi k en 
lille dreng desperat stillet sin sult og tørst ved at hugge fem 
stykker kage i sig og drikke en hel liter saftevand. Alle 
børn elsker kage, bevares. Men denne lille dreng lagde 
ikke fi ngrene imellem: Derhjemme var køleskabet 
tomt, så kage og saft var dagens måltid.

Her i hæftet kan du læse om, hvordan det 
er at være barn og ung i Grønland - på godt 
og ondt. Og du kan læse om Red Barnets 
arbejde i Grønland. Hæftet giver i ord og bil-
leder et snapshot af et Grønland i en rivende 
udvikling fyldt med dilemmaer.
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Lyst og mørkt. Frodigt og frossent
Grønland er verdens største ø. Afstanden fra nord til syd er 2.670 
km. Det svarer til afstanden fra København til Nordafrika. Og livs-
betingelserne for det grønlandske folk er derfor meget forskellige 
- fra fangerfamilier i nord til fåreholdere i syd.

85 procent af landet er dækket af indlandsis, der rejser sig op 
til 3000 meter over havets overfl ade. Sydgrønland adskiller sig fra 
resten af landet. Her er nemlig mest grønt. I vinterperioden er 
store dele af havet omkring Grønland dækket af is.

Der er langt mellem byerne i Grønland. De store afstande og 
naturen gør det svært at komme fra en by til en anden. I Grønland 
er ingen byer forbundet med asfalt eller jernbaner, og de eneste 
transportmuligheder er fl y, båd eller - når havet er frosset til - hun-
deslæde og snescooter. Det betyder, at et familiebesøg i en anden 
del af Grønland kan være en dyr affære. 

Grønlands eneste rundkørsler og lyskryds fi ndes i hovedstaden 
Nuuk. Her bor over 15.000 mennesker. Mange lever i mindre byer 
langs kysten. De byer, der er meget små, kaldes bygder.

Fakta om Grønland

Upernavik

Uummannaq

Tasiilaq

Ittoqqortoormiit  
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Ilulissat
Aasiaat Qasigiannguit
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Nanortalik

Qaanaaq

Børnedødelighed : 11,2 pr. 1000 levendefødte • Middellevetid: Kvinder: 70 år, mænd: 65 år • Etniske grupper: Inuit 89 
pct., dansk og andet 11 pct. • Religion: Luthersk evangelisk kristendom • Sprog: Grønlandsk (kalaallisut) • BNP: 10.210 
mio. kr. • Bruttoindkomst pr. husstand: Højeste 25 pct. : 788.000 kr. Laveste 25 pct. : 78.000 kr. Gennemsnit: 354.000 kr. 
• Ledighed: 8,6 pct. berørt af ledighed i byerne • Industrier: Fiskefabrikker (primært rejer og hellefi sk), husfl id, skind, 

mindre skibsværfter, minedrift • Landbrugsprodukter: Foderafgrøder, have- og drivhusgrøntsager, får, rensdyr, f isk • 
Eksportvarer: Fisk og f iskeprodukter 87 pct. (rejer 55 pct.) • Importvarer: Maskiner og transportmidler, bearbejdede 
varer, fødevarer, brændsler • Økonomisk støtte: Ca. 3.000 mio. kr. i bloktilskud fra Danmark årligt • Valuta: Danske kroner                  

Tal fra Grønlands Statistik , februar 2008

Areal: 2.175.600 km2

Befolkning: 56.462

Flagets symbol: Solen, 
fjordene og indlandsisen

Grønland blev opdaget i 982 

af Erik den Røde, der sejlede 

forbi Sydgrønland. Det, han så 

af kysten, var grønt og frodigt. 

Derfor hedder landet Grøn-

land, selv om cirka 85 procent 

er dækket af is. På grønlandsk 

hedder landet ’Kalaallit Nunaat’ 

- grønlændernes land.
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I al slags vejr 
Det grønlandske klima varierer meget fra nord til syd. Jo længere 
mod nord, jo koldere er det generelt. I Sydgrønland og inde i 
fjordene kan det på en varm sommerdag blive op til 20 grader. 
Gennemsnitstemperaturen i Grønland er dog ikke over 10 grader 
i årets varmeste måned, mens minus 30 grader ikke er usædvanligt 
i de koldeste. Men grønlænderne er vant til kulden og går i T-shirt 
i 10 graders varme, og enkelte kan endda fi nde på at tage en frisk 
dukkert i det iskolde hav om sommeren. 

Især i Nordgrønland er vinteren lang og mørk. En del af året 
kommer solen slet ikke frem. Det gør den til gengæld i den korte 
sommer, hvor midnatssolen indbyder børnene til at lege udenfor 
til langt ud på natten. 

For børn og unge i Grønland er naturen den foretrukne lege-
plads – uanset vejret. De kælker, står på ski og snowboard, fi sker 
og tager på jagt med deres familie. Mange har båd, og hvor klimaet 
tillader det, er hundeslædeture på havisen almindelige.

Grønlænderne har stor respekt for naturen og lærer allerede 
fra barnsben af deres forældre og andre voksne at færdes sikkert 
i den. Regel nummer et er, at man ikke går alene i fjeldet eller på 
isen, og at nødblus og kompas er nødvendige redskaber. Fangst og 
fredning af dyr er også tidlig lærdom for grønlandske børn.
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Det moderne 
traditionelle Grønland

Alle grønlændere bor i igloer og skyder en isbjørn om dagen. De-
res tøj er lavet af sælskind, og de fanger deres aftensmad gennem 
et hul i isen. Sådan er der stadig mange, der forestiller sig Grøn-
land. Men når man ankommer til hovedstaden Nuuk, møder man 
en anden virkelighed. Travl fi skeindustri, høje bygninger, moderne 
virksomheder, biler, cafeer og forretninger tegner billedet af det 
moderne Grønland.

Næsten alle har radio og tv, og langt de fl este har mobiltele-
fon. Internettet er også mere og mere almindeligt. Mens store 
betonblokke har sat deres præg på de større byer, er de farverige 
træhuse karakteristiske for de mindre samfund. I dag lever det 
moderne og det traditionelle side om side i Grønland.

Især i de mindre byer og samfund har man bevaret mange 
af de oprindelige grønlandske traditioner og måder at leve på. 
Hundeslæden bliver stadig brugt fl ittigt til fangst, transport og som 
turistattraktion, men den har fået selskab af snescooteren, som 
efterhånden også er et hverdagssyn. Og mens de unge dresser 
op i traditionelle skind- og perledragter til højtiderne, trækker de 
cowboybukserne godt ned om taljen til hverdag. De traditionelle 
dragter laves i Grønland af familie eller venner, mens fodboldtrø-
jerne fra FCK og Manchester United må bestilles på nettet.

Børn på fangst
Udviklingen af den traditionelle grønlandske fangerkultur til nuti-
dens blandingskultur er gået stærkt. De fl este grønlandske børn 
og unge har bedsteforældre eller oldeforældre, der kan fortælle 
om deres liv som fangere. Selv om det ikke er sådan et liv, de 

fl este unge grønlændere drømmer om i dag, spiller dyr og fangst 
stadig en stor rolle i deres liv. Fangst og jagt er nemlig en populær 
fritidsbeskæftigelse for mange. Det er helt almindeligt at tage på 
sælfangst lørdag morgen eller bruge en weekend om efteråret i 
fjeldet på at jage rensdyr. 

Mange grønlandske børn er på fangst og jagt med deres familie 
allerede som bittesmå. Og når de er 13 år, kan de selv få et 
fangstbevis. Det er en stor begivenhed at skyde sin første sæl. Det 
er næsten som at blive konfi rmeret. Men af Grønlands ca. 57.000 
indbyggere, har kun 10.000 af dem i dag et fangstbevis - og kun 
få lever af fangsten. For det er ikke bare hårdt og farligt at være 
fanger, pengene er også små. De fl este unge vil derfor hellere have 
en uddannelse som f.eks. skolelærer, pædagog eller håndværker.

Snescootere og hundeslæder. Hiphop-bukser 
og kamikker. Grønlands børn og unge vokser 
op i et samfund, der både er traditionelt og 
moderne.

De fl este i Grønland 

har mobiltelefon.
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Breakdance på havnen
- Det er sjovt at være ung i Nuuk. Der er så meget at lave. Vi går i svøm-
mehallen, dyrker sport og går i biografen. Jeg er lige begyndt til kajak sam-
men med min bedste veninde. Jeg er meget sammen med 
mine venner. Vi besøger tit hinanden og ser dvd. 
Vi danser også rigtig meget - mest breakdance 
og hiphop. Jeg elsker at danse på diskotek, 
men vi mødes også tit på havnen efter 
skole og danser til musik fra vores mo-
biltelefoner, fortæller Tupaarnaq, der 
er født i 1990.

Storfanger på havet
- Jeg har været storfanger 
og har fanget alt på nær 
moskusokser. Min stedfar lærte mig at garve sælskind. 
Han lavede en kajak til mig, da jeg var 17 år. Jeg fi k ikke 
meget søvn, da jeg fi k den. Jeg sejlede hele tiden. Dengang 
lærte man af at se, hvordan de andre gjorde. I dag lærer 
grønlandske børn ikke de gamle håndværk. De går i skole. 
Jeg er bange for, at de gamle håndværk forsvinder. I gamle 
dage havde man sammenhold. I dag kan man ikke besøge 
folk, fordi de er fulde, siger Ole Petersen, der er født i 
1924. Han har 8 børn, 26 børnebørn og 12 oldebørn.

Se video: www.redbarnet.dk/MEGAFONEN
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Nogle gange kan jeg se hvaler og sæler fra mit vindue. 

  Men lige nu er der ikke nogen. 

    Aqqalunnguaq, 14 år - Nuuk

Grønland i børnehøjde. Børn og unge 
har taget billeder af deres hverdag i 
Nuuk og Qaanaaq.

Udsigten over Qaanaaq fra fjeldet. 
Det er min bedste veninde Naduk.          

Abelonie, 16 år - Qaanaaq

Jeg bor på e
levhjemmet i Qaanaa

q. 

Det er mit værelse. 

Majaq, 17 år - Qaanaa
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Her er min kæreste. Han spiller fodbold. Larsine, 15 år - Qaanaaq
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Se mit liv
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Rivaldo er en af 
mine ynglings spill

ere. 

Jeg ser meget fodbold. 

Masautsiaq 15 år 
- Qaanaaq

I blok 6 ligger et fritidshjem. Her arbejder min mor. 

Min far arbejder i ISS. 
Tuuma, 13 år - Nuuk

Se fl ere billeder: 

www.redbarnet.dk/MEGAFONEN
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Julies Grønland

På vej mod en bedre barndom
Der blev ikke talt meget om omsorgssvigtede børn, da Julie var 
barn. Alle kendte børn, som blev misbrugt eller svigtet. Men i et 
lille samfund, hvor alle kender alle, er det svært at anmelde hinan-
den til myndighederne. 

- Rygter spredte sig som en steppebrand. Folk begyndte at 
snakke om, hvem der havde anmeldt hvem, og folk var også bange 
for, at det ville gå ud over barnet. Frygten for hævn fi k mange 
mennesker til at lukke øjnene for misbrug. 

I Julies klasse var der altid en eller to elever, som boede på 
børnehjem. Mange kammerater voksede op i familier med alt for 
meget alkohol, og det var ikke usædvanligt at have problemer med 
i bagagen.

- For nylig kom det frem, at der havde været incest i en familie, 
som jeg kendte i min barndom. Jeg kunne slet ikke forstå det. Det 
har været godt gemt. 

Julie glæder sig over, at det i dag er mere acceptabelt at tale om 
misbrug, omsorgssvigt og selvmord. Flere og fl ere har fået øjnene 
op for problemerne, men der er stadig lang vej.

- Det er helt galt. Der er brug for fl ere tilbud til omsorgssvigtede 

børn og for fl ere uddannede folk. Der mangler et ordentligt system, 
der kan tage sig af alle vores sociale problemer. Men jeg ved ærlig 
talt ikke hvordan.

Julie og Red Barnet
Julie Berthelsen har været ambassadør for Red Barnet siden 2005. 
Sammen med Red Barnet kæmper hun for at skabe opmærksom-
hed omkring udsatte børn.

- Det var let at sige ja til Red Barnet, 
for det drejer sig om at hjælpe udsatte 
børn, som ikke selv har valgt den 
situation, de er havnet i. Hvis jeg 
kan være med til at gøre bare en 
lille smule, så skal jeg det. Med 
hjælp fra Red Barnet er der 
jo kommet et værested 
for børn og unge bl.a. 
i Nuuk. Der burde 
være sådan et 
sted i hver en 
by i Grønland.

- Jeg har mange gode barndomsminder fra Grønland. Jeg husker 
først og fremmest min store familie, som jeg er meget tæt knyttet 
til. For man holder sammen og hjælper hinanden i Grønland - både 
med fangst, økonomi og børneopdragelse. På den måde er man 
hele familiens barn, fortæller Julie Berthelsen. 

Hun har boet det meste af sin barndom i Grønland. I dag bor 
hun i Danmark og er bedst kendt som sangerinde og ambassadør 
for Red Barnet.

Julie fortæller, at de tætte familierelationer i Grønland skaber 
tryghed for børn og giver en frihed, kun få danske børn kender til. 

- Jeg kan huske, da jeg som treårig havde skoldkopper. Jeg var 
så stolt, at jeg løb alene over til børnehaven for at vise dem frem. 
Pædagogerne gik fuldstændig agurk og sendte mig hjem igen. Ikke 
fordi jeg var kommet alene, men fordi jeg kunne smitte de andre 
børn.

Den grønlandske skole
I Julies første syv skoleår foregik undervisningen på grønlandsk.

 - Mine forældre var opmærksomme på, at vi lærte grønlandsk 
først. Omkring første klasse begyndte de også at tale dansk til mig. 
Så jeg er tosproget, men det er der jo mange børn og unge, der 
ikke er.

Hun begyndte i gymnasiet i Nuuk, hvor undervisningen foregår på 
dansk. Det var ikke noget problem for Julie, men fl ere af hendes 
kammerater var ikke gode nok til dansk og måtte vinke farvel til 
studenterhuen.

- Det giver problemer ikke at kunne tale dansk, fordi vi stadig 
er så afhængige af Danmark. Vil man i gymnasiet og på universite-
tet, er det nødvendigt at kunne dansk.

Naturen som legeplads
Julie begyndte at stå på langrendsski allerede som femårig og kom 
senere på det grønlandske skilandshold. 

- Vi brugte naturen rigtig meget. Endnu mere end i dag, 
hvor de fl este børn og voksne har tv og computere. Da jeg var 
lille, viste man tegnefi lm i forsamlingshuset i Nuuk. Det tror jeg 
stadig, man gør nogle steder. Men i dag er der både ungdoms- og 
fritidsklubber. Der er koncerter og teater. Nuuk har også fået 
både biograf, kulturhus og svømmehal. Men sporten spiller stadig 
en stor rolle for mange unge, især i bygderne, hvor der ikke er så 
mange andre fritidstilbud.

Kajak, fi skeri, jagt, snescooter og hundeslæde. Den smukke 
grønlandske natur er en spændende legeplads.

- I Grønland vokser man op med naturen lige uden for døren. 
Det er den største forskel mellem Danmark og Grønland. I Grøn-
land er man meget udenfor. Man lærer at være udholdende og 
have respekt for naturen.

Tætte familiebånd, storslået natur og kammerater med store sociale problemer 
er noget af det, Julie Berthelsen husker fra sin barndom i Grønland.

Julie på det grønlandske 

skilandshold.
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Kampen om Grønland
Fangersamfund, kristen koloni og hjemme-
styre. Grønlands historie er præget af store 
omvæltninger. 

Grønlændernes rødder er de canadiske eskimoer - også kaldet 
inuitter. De begyndte deres vandring over isen fra Canada til 
Grønland omkring år 900. Inuit betyder menneske, og inuitterne 
var fangere. De fangede hvaler, sæler, rensdyr, fi sk og fugle. Som 
nomader fl yttede inuitterne rundt efter fangstdyrene om somme-
ren, og om vinteren vendte de tilbage til deres faste bopladser. 

For at overleve i det barske klima var inuitterne tvunget til 
at holde sammen. Eksempelvis var hvalfangst en opgave, som 
en fanger ikke kunne klare alene. Konfl ikter og fjendskab var en 
trussel mod inuitternes eksistens, og derfor var det forbudt at 
blande sig i andres liv. Denne regel gjaldt også på inuitternes 
bopladser, hvor fl ere storfamilier boede sammen i fælleshuse. I 
dag taler man stadig om, at grønlænderne lever efter et ikke-
indblandingsprincip.

Naturfolk i en dansk koloni
I inuitternes verdensbillede var alting besjælet. Dyr, sten, luft osv. 
havde deres egen inua – dvs. en kraft eller særlig form for liv, som 
skulle respekteres og omgås efter specielle regler, for at balancen 
i tilværelsen kunne opretholdes. Når fangsten slog fejl eller der 
skete en ulykke, blev det f.eks. forklaret med, at uskrevne regler 
var blevet brudt. På den måde var mennesket og naturen afhæng ige 
af hinanden. 

Inuitternes naturreligion blev udfordret af kristendommen, da 
danskerne i 1700-tallet gjorde Grønland til dansk koloni. Med ryg-
sækken fuld af kristne ord kom den danske missionær Hans Egede 
til Grønland i 1721. Det samme gjorde en række danske handels-
selskaber og den danske stat, der ville have del i den grønlandske 
hvalfangst. Det lykkedes danskerne at få monopol på al handel 
i Grønland, og i takt med at fl ere og fl ere danske selskaber be-
gyndte at arbejde i Grønland, søgte fl ere og fl ere fangere arbejde 

i industrien. De fl yttede fra de små bygder til de større byer, lagde 
fangsten på hylden og begyndte i stedet at leve af udenlandske 
varer.

En del af Danmark 
Anden verdenskrig blev et vendepunkt i den grønlandske historie. 
Under krigen var der ingen kontakt mellem Grønland og Dan-
mark, og derfor måtte Grønland skaffe alle sine forsyninger fra 
USA og Canada. Grønlænderne oplevede, at de kunne klare sig 
uden Danmark og forlangte at få retten til handelen tilbage.

Det danske handelsmonopol blev ophævet i 1950, og i 1953 
blev hele Grønlands status ændret. Grønland kom under den 
danske grundlov og var dermed ikke længere en koloni men en 
del af Danmark. 

I første omgang var mange grønlændere glade for deres nye 
status som offi cielt ligeværdige danskere. Men det stod hurtigt 
klart, at danskerne fi k mere i løn end grønlænderne for det 
samme arbejde. Og mens det var nødvendigt for grønlænderne 
at tale dansk, hvis de ville have de gode job, blev der aldrig 
stillet krav om, at danskerne skulle lære grønlandsk.

Stor afhængighed 
I løbet af 60’erne og 70’erne gennemgik Grøn-
land en udvikling, som Danmark har været fl ere 
århundreder om. Mange - især unge - følte, 
at den grønlandske kultur var under pres og 
var utilfredse med, at danskerne fortsat sad 
på magt en og økonomien i Grønland. Derfor 
begyndte de at stille krav om at få politisk indfl y-
delse, og det blev starten på de politiske partier 
i Grønland. De to største partier er det borger-
lige Atassut og det socialdemokratiske Siumut. 

I 1979 fi k Grønland hjemmestyre - med det første grøn-
landske parlament (Landstinget) og den første grønlandske 
regering (Landsstyret). Landstinget bestemmer alt, hvad der 
har med Grønland at gøre, mens det danske Folketing og 

Selv om de fl este er enige om, at 

Grønland skal gøre sig fri af den store 

danske indfl ydelse, er der stadig lang 

vej til fuld selvstændighed.
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Vigtige historiske årsta
l

Sproget er afgørende for de unge grønlænderes fremtidsmuligheder. 
Selv om grønlandsk er hovedsproget, er dansk adgangsbilletten til 
en god uddannelse i Grønland. Langt de fl este videregående ud-
dannelser foregår nemlig på dansk. Fagene grønlandsk og dansk er 
obligatoriske i folkeskolen. 

I store dele af det grønlandske samfund er man bedst stillet, hvis 
man både taler grønlandsk og dansk. Alle aviser og skolebøger 
skrives på såvel grønlandsk som dansk, mens der i den grønland-
ske radio mest tales grønlandsk. De fl este tv-programmer er 
danske eller engelske, mens sproget i retsvæsenet, hos politiet, 
på posthuse, biblioteker, hospitaler og i butikker primært er 
dansk.

Alligevel taler næsten en tredjedel af de grønlandske børn 
og unge kun grønlandsk. 64% er tosprogede. Det betyder, at 
grønlandske børn har meget forskellige muligheder for at klare sig i 
uddannelsessystemet og i samfundet generelt.

Farvel til dansk?
Sprogsituationen i Grønland er ofte til debat. Tidligere har debat-
ten mest drejet sig om forholdet mellem grønlandsk og dansk, 
hvor mange har stået fast på, at det grønlandske sprog er en vigtig 
del af den grønlandske identitet. Men efter at Grønland i de se-
nere år har fået mere og mere med resten af verden at gøre, har 
mange foreslået at indføre engelsk og ikke dansk som første frem-
medsprog i Grønland. Det vil gavne grønlændernes muligheder for 
at uddanne sig og overtage de job, som i dag er besat af danskere 
og samtidig signalere et farvel til den sidste rest af kolonitiden, 
mener de.

Kilde: ”Unges trivsel i Grønland 2004” af Grønlands Hjemmestyre 2006

Knuder på tungen 
Selv om grønlandsk er hovedsproget, må børn 
og unge også lære dansk eller endda engelsk, 
hvis de skal klare sig i det moderne Grønland.

Det grønlandske sprog
Vestgrønlandsk er landets offi cielle sprog, men der fi ndes 
mindst tre dialekter, der adskiller sig meget fra vestgrønlandsk. 
Det grønlandske sprog er tæt forbundet med inuitternes 
sprog i Canada og Alaska. Ellers er der ingen andre sprog 
i verden, der minder om grønlandsk. Grønlandsk er et lille 
sprog, som har mange låneord fra andre sprog - eksempelvis 
de danske talord. Men mange af verdens sprog har også lånt 
grønlandske ord som f.eks. kajak, anorak og iglo. På grøn-
landsk er ord sat sammen, så ét ord svarer til en hel sætning 
på dansk. 

Landstinget i fællesskab tager sig af bl.a. udenrigs- og forsvarspoli-
tik, politi og domstole, valuta og råstoffer.

Grønland er altså stadig meget afhængig af Danmark både 
politisk og økonomisk. Størstedelen af den uddannede arbejds-
kraft i Grønland er dansk, og Grønland får et tilskud på over tre 
milliarder danske kroner om året. Derfor kan forholdet mellem 
Grønland og Danmark sætte sindene i kog den dag i dag.

Grønlands selvstændighed
I både Grønland og Danmark arbejder man for fuld grønlandsk 
selvstændighed. Men det store spørgsmål er: Hvordan og i hvilket 
tempo? Mange er bekymrede for, om Grønland kan klare sig uden 
penge og arbejdskraft fra Danmark. Og nye fund af olie i Grønland 
har rejst spørgsmålet om, hvem der har ret til de mange penge, 
man forventer at kunne pumpe op af den grønlandske undergrund 
i fremtiden. Så selv om de fl este er enige om, at Grønland skal 
gøre sig fri af den store danske indfl ydelse, er der formentlig stadig 
et stykke vej til fuld selvstændighed.

900: Inuitterne vandrer over isen fra Canada til 
Grønland.

1721: Grønland bliver dansk koloni. Danmark be-
stemmer over landet og udnytter dets ressourcer.

1953: Grønland bliver en del af Danmark under den 
danske grundlov.

1979: Grønlands hjemmestyre bliver indført.

1993: Børnekonventionen bliver gældende i Grønland.

1999-2008: I 1999 bliver en grønlandsk selvstyrekom-
mission nedsat for at lave en plan for Grønlands løsri-
velse fra Danmark. I 2004 går Danmark ind i arbejdet. 
I 2007 bryder arbejdet sammen på grund af uenighed 
om fordelingen af de forventede oliemilliarder. I 2008 
fremlægger den grønlandsk-danske selvstyrekommission 
et forslag om, at selvstyret træder i kraft i 2009, hvis de 
grønlandske borgere siger ja ved en folkeafstemning.

2007: FNs generalforsamling vedtager en deklaration 
om oprindelige folks rettigheder. Oprindelige folk - her-
under det grønlandske folk - får ret til selvbestemmelse, 
land og ressourcer og til indfl ydelse på egen udvikling.

Pilluaqqungaarpakkit betyder

Jeg ønsker dig hjertelig tilly
kke. 
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Den grønlandske folkeskole ligner på mange måder den danske. 
De fl este kan gå i skole tæt ved deres hjem - i hvert fald de første 
år. Men mange bygder kan ikke tilbyde undervisning fra 4. klasse. 
Det er ikke ualmindeligt, at forældre er nødt til at sende deres 
børn til den nærmeste by, hvor de kan fortsætte deres skolegang. 
Her må de bo på elevhjem, hvor fremmede voksne passer på 
dem. Familien ser de kun i weekender og ferier. 

Også efter folkeskolen er de fl este nødt til at rejse langt, hvis 
de vil på efterskole, i gymnasiet eller på videregående uddannelser. 

For rigtig mange børn og unge er prisen for en uddannelse savn 
og hjemve.

Mangel på uddannelse
Uddannelse er vigtigt. Det ved alle grønlændere. Ikke mindst 
fordi de traditionelle grønlandske jobmuligheder inden for om-
råder som fi skeri og fangst vil blive reduceret i fremtiden i takt 
med, at fangstmetoder og -redskaber udvikles og effektiviseres. 
Grønland vil derfor have et stort behov for, at børn og unge 
uddanner sig inden for andre fag. I dag er landet afhængigt af 
uddannet arbejdskraft udefra, og det er primært danskere, der 
arbejder i Grønland i perioder. 

- Når jeg ikke har en uddannelse, er det svært at få et ar-
bejde, fordi man tit skal kunne dansk, f.eks. når nogen henven-
der sig på dansk, eller der kommer breve på dansk, fortæller en 
16-årig dreng.1

Lufthavnene i Grønland er fulde af tårer, der 
triller ned ad unge kinder. Mange børn og 
unge må tage afsked med familien fl ere gange 
om året for at gå i skole.

Kun 15 procent af de unge grønlændere gennemførte i 

2002-2006 en videregående uddannelse. Heraf var kun 

to procent af uddannelserne på kandidatniveau. 
Kilde: www.nanoq.gl

Nuuk er centrum for uddannelse i Grønland. Her kan man blive 
lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, journalist eller få en uddan-
nelse i handel eller bygge og anlæg. Landets eneste universitet 
ligger også i Nuuk. Her kan man læse sprog, litteratur, medier, 
teologi, administration samt kultur- og samfundshistorie.

For få og for dårligt
Men desværre halter Grønland bagefter, når det gælder uddan-
nelse. Der er stor mangel på uddannede lærere, og kvaliteten 
af undervisningen er ikke god nok. Mange lærere har svært ved 
at tackle jobbet, fordi en del elever har store sociale problemer 
med i bagagen. I 2005-2006 var der kun uddannede lærere i 64,9 
procent af undervisningen i den grønlandske folkeskole.2

- Det er ofte uudannede, der underviser de små klasser. Det 
betyder, at mange børn kommer dårligt fra start. Det er også 
svært at få kvalifi cerede lærere til afgangsklasserne i matematik og 
engelsk, siger Tukûmek Kàernâk, der er folkeskolelærer i Qaanaaq. 

Når undervisningen er for dårlig, dropper mange unge ud – og 
alt for få vælger i det hele taget at tage en uddannelse. Det er 
der fl ere grunde til. Når der er problemer med alkohol og vold i 
hjemmet, er det svært at koncentrere sig om skolearbejdet. For 
nogle er det sorgen over at skulle rejse fra familie og venner, der 

holder dem fra at videreuddanne sig, mens sproget er den største 
barriere for andre.

Uddannelse er fremtiden
Meget tyder på, at der fortsat vil være mangel på uddannet 
arbejdskraft i Grønland i de kommende år. Mens de traditionelle 
grønlandske erhverv langsomt træder i baggrunden, åbner landet 
sig mere og mere over for resten af verden. Det giver mulighed 
for at satse på nye erhverv som f.eks. turisme. Samtidig stiller det 
krav om mere uddannet og fl ersproget arbejdskraft. 
1 Børnecitat www.mipi.gl  •  2 www.kanukoka.gl

1000 kilometer til skole
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Klimaet kradser
I Grønland er den globale opvarmning ikke bare noget, man læser om i avisen. 
Hver dag smelter isen, og det skaber både problemer og nye muligheder.

Sluk for vandetDet kræver energi at varme vand op. 
Tag højst et bad på fem minutter dagligt.

Gå eller tag cyklen Benzin tærer hårdt på miljøet. Drop bilen 

og få samtidig lidt motion.

Brug elsparepærerSkift dine almindelige pærer ud til elsparepærer. 
De forbruger nemlig en del mindre strøm.

Begræns dine fl yrejser
Det er utroligt energikrævende at få et fl y på vingerne. Når 

fl yet er i luften, kræver det ikke helt så meget energi. Tag toget 

i stedet - og undgå mellemlandinger, når du skal rejse med fl y.

Sluk på kontakten
Lad ikke tv, stereoanlæg og dvd stå på standby, når de ikke er i brug. Sluk dem helt på kontakten på væggen. Det gælder også opladeren til din mobiltelefon. Den tapper strøm, når kontakten er tændt, uanset om mobilen sidder i eller ej.

Skru ned for varmen

Skru én grad ned på samtlige radiatorer i huset og tag sutsko på.

Pas på miljøet

Dit forbrug i Danmark får temperaturen 

til at stige i Grønland og resten af verden.

Brug tørresnoren

En tørretumbler bruger meget strøm, 

så hæng dit vasketøj til tørre i stedet for.

Afl ever dåser og fl asker
Afl ever tomme dåser og fl asker i pantautomaten til 

genbrug i stedet for at smide dem i skraldespanden. 

Forbrænding af skrald øger udslippet af CO
2.
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Oppe i det røde felt 
Klimaforandringerne har taget fart med den øgede driv hus -
effekt, der har fået temperaturerne til at stige. Gennemsnits-
temperaturen på jorden er steget 0,6 grader de sidste 30 
år. Den globale gennemsnitstemperatur forventes at stige 
mellem to og fi re grader frem til år 2100, hvis ikke vi ændrer 
vores måde at leve på. For en stor del af drivhuseffekten er 
nemlig menneskeskabt, fordi vi udleder for meget af luft arten 
CO2, bl.a. når vi afbrænder kul, olie og gas. 

Kilde: www.1tonmindre.dk

Grønland blev en ø rigere, da man i 2005 fandt Uunartoq Qeqer-
taq - Varmens Ø. Isen, der tidligere forbandt øen til fastlandet, er 
smeltet i takt med, at kloden har fået sved på panden. Og det er 
næppe det sidste, grønlænderne vil mærke til de globale klimafor-
andringer.

Den 2,85 millioner km3 store grønlandske indlandsis er i fuld 
gang med at smelte, og den store gletsjer ved Ilulissat har trukket 
sig 15 km tilbage i løbet af de seneste ti år. Fangere ved Qaanaaq 
fortæller, at havisen er en meter tyndere i dag end før. Og øst-
grønlænderne ser mindre is fra Polarhavet end tidligere. 

Goddag kartoffel - farvel sæl
Klimaforandringerne vil ramme hele verden - på meget forskel-
lig vis. Mange vil være nødt til at fl ygte fra deres hjem - enten på 

grund af oversvømmelser, tørke eller fordi det bliver for varmt. 
Overordnet set vil det betyde mangel på rent vand og afgrøder, 
og fl ere vil formentlig dø af malaria, diarré og fejlernæring. 

For Grønland vil temperaturstigningerne få enorme konsekven-
ser. På den ene side vil de kunne give Grønland en række økono-
miske fordele. Hvis havisen smelter, vil der åbne sig nye transport-
muligheder, der blandt andet vil gøre det billigere og nemmere 
at komme til og fra de nordligste egne af landet. Samtidig vil 
grønlænderne få nemmere adgang til olie og mineraler under 
havoverfl aden. Et varmere klima vil også skabe bedre muligheder 
for at dyrke jorden og starte en landbrugsproduktion i Grønland. 
I byen Qassiarsuk er de lokale allerede begyndt at dyrke kartof-
ler og radiser og holde får. For bare fem år siden ville tanken om 
grønlandske kartofl er have fået folk til at grine højt. Og i Ilulissat 
hiver de lokale fi skere nye fi skearter i land og i et antal, der slår 
alle rekorder.

På den anden side har klimaforandringerne også en række al-
vorlige konsekvenser for grønlænderne. Mange arktiske dyrearter 
vil blive påvirket - eksempelvis risikerer isbjørne og ringsæler helt 
at miste deres leveområder.

Fremtid eller fattigdom
Når dyrelivet og naturen ændrer sig, ændrer livet sig også for 
grønlænderne. Den udvikling, der på den ene side kan skabe mere 
turisme og helt nye jobs og fremtidsmuligheder for grønlandske 
unge, kan også skabe et fattigdomsproblem. For de ændrede 
forhold betyder, at grønlænderne skal fi nde nye måder at organi-
sere produktionen og arbejdet på, og det er en udvikling, der kan 
tage tid. De grønlændere, der ikke har en uddan  nelse eller ikke er 
i stand til at omstille sig til et grønnere Grønland, kan blive nogle af 
taberne, når temperaturen stiger.

19
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Når maven knurrer
…er det svært at koncentrere 
sig i skolen og få venner. Mange 
grønlandske familier lever i 
fattigdom.

Kilde og børnecitater: www.mipi.gl
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- Mine forældre har ikke penge lige nu, og derfor 
bliver jeg let sulten. Og mine søskende er også sultne. 

Jeg lader dem spise først, fordi de er yngre end mig, 
fortæller en 14-årig grønlandsk pige. Hun ved godt, 

at der ikke altid er mad tilovers, når hendes brødre og 
søstre har spist. 

Den 14-årige pige er et af mange børn, der lever i fat-
tige grønlandske familier. Hvert 11. barn i Grønland mangler i 

perioder helt basale ting som mad og tøj. De er fattige i forhold til 
deres kammerater, og det har store konsekvenser for deres liv og 
fremtid. 

Børn fra familier med få penge fortæller, at de føler sig ander-
ledes end deres jævnaldrende og uden for fællesskabet. De bliver 
mobbet i skolen, har kun fl ygtige venskaber og kan ikke gå til fritids-
aktiviteter og have kammerater på besøg ligesom andre børn. 

- Jeg har gået til håndbold. En dag fi k jeg et brev med hjem, 
hvor der stod, at jeg skulle betale for medlemskab, så droppede 
jeg det, fortæller en 13-årig pige. 

Ansvar for overlevelse
Børnene i de fattige grønlandske familier forsøger at overleve på 
forskellige måder. Nogle børn bruger deres fritid på at arbejde 
eller dropper helt ud af skolen for at tjene penge, så familien kan få 
mad på bordet. Andre bliver passive, holder sig for sig selv og har 
ingen drømme om fremtiden.

Kirsten Ørgaard er leder af børne- og ungehuset Mælkebøtten, 
der er støttet af Red Barnet. Hun kender mange fattige børn. 

- Her i Nuuk ser jeg børn, der mere eller mindre lever på 
gaden. De søger sammen med andre børn i samme situation, og 
så hjælper de hinanden med at overleve. Det er sultne børn. Børn, 
der ikke er klædt på til årstiden, og børn, der ofte er overladt til 
sig selv, fortæller hun.

Dyrt at være grønlænder
Fattigdomsproblemerne i Grønland hænger sammen med den 
voldsomme udvikling, det grønlandske samfund har oplevet de 
seneste 50 år. Fangerkulturen er blevet skiftet ud med en industri-
kultur, der betyder, at grønlænderne må købe dyre udenlandske 
varer til deres husholdning. 

Kombinationen af høje priser på mad og andre nødvendige va-
rer, lave lønninger og meget lave sociale ydelser gør det svært for 
mange familier at få pengene til at slå til. Samtidig bliver forskellen 
på rig og fattig stadig større i Grønland, og det går særligt ud over 
børnene i de fattige familier. De spejler sig i deres kammerater og 
føler sig uden for.

En pige på 15 år fortæller, at det gør hende ked af det at være 
fattig:

- Man misunder de andre unge, som altid har penge, når man 
selv mangler penge. Man misunder, at deres forældre har et ar-
bejde. Det er ikke sundt at mangle mad. Hvis vi havde penge nok, 
kunne vi tage af sted på sommerferie, og vi kunne købe tøj.

Red Barnet råber op
En vigtig del af Red Barnets arbejde er at påvirke politikere til 
at forbedre vilkårene for børn. Politikerne skal have fokus på:

• at forbedre kvaliteten af børns skolegang

• at institutioner og skoler får fl ere og bedre uddannede voksne

• at oprette fl ere væresteder for alle børn

• at tilbyde alle børn et måltid mad i skolen

• at grønlandske børn taler et sprog mere end grønlandsk

Børnekonventionen siger, at børn har ret til overlevelse og 
udvikling. Dvs. ret til det mest grundlæggende som f.eks. mad, 
tøj og fritidsaktiviteter.

 2120

Hvert 11. barn i Grønland 

mangler i perioder mad og tøj.



62% af de unge i Grønland har 

alkoholproblemer derhjemme1 .

Procenter i blodet
Der er ingen entydig forklaring på, hvorfor mange grønlæn-
dere drikker for meget. Men hvad mange ikke ved, er, at 
inuitter mangler enzymer i kroppen til at forbrænde alkohol. 
En europæer kan forbrænde en øl på en time, mens en inuit 
bruger 4-5 timer. Inuitten bliver derfor mere beruset af 
samme mængde alkohol 2.

1 Grønlands Hjemmestyre 2006
2 Henning Sloth Petersen, Distriktslæge på Dronning Ingrids Hospital

Som barn havde Paninnguaq Abelsen alkohol og vold 
helt inde på livet. Som voksen hjælper hun børn og 
unge med at tale om deres problemer.

Det hjælper at tale 
om tingene
Paninnguaq Abelsen lever et godt liv sammen med sin mand og 
deres to børn. Så godt, at det kan være svært at forestille sig, at 
hendes liv for bare få år siden var ved at bryde sammen. Hun bar 
rundt på en hemmelighed, hun ikke turde dele med andre.

- Da jeg var barn, skammede jeg mig over det. Men det gør jeg 
ikke mere, for det er ikke min skyld, at min mor drak, fortæller 
28-årige Paninnguaq.

Hun er vokset op sammen med sin mor, stedfar og tre mindre 
søskende. I barndomshjemmet blev der drukket tæt, og de våde 
aftener endte ofte med skænderier og slagsmål.

- En aften, hvor mor og hendes kæreste havde drukket, gik han 
amok og begyndte at banke min mor. Jeg holdt min ene søster, 
mens jeg græd og råbte til ham, at han ikke skulle slå. Så stoppede 
han. Dengang tænkte jeg, at min mor ville have været død, hvis 
ikke jeg havde gjort noget, siger Paninnguaq.

Flygtede fra problemerne
Paninnguaq har trådt sine barnesko i otte forskellige byer. Hver 
gang familien pakkede fl yttekasserne, forklarede Paninnguaqs mor, 
at det var på grund af arbejdet. Men i dag ved Paninnguaq, at de 
også fl ygtede fra de problemer, der opstod, fordi der var alkohol-
problemer. Problemer, som hun konstant forsøgte at skjule for 
sine kammerater og lærere.

- Jeg lavede altid mine lektier, for der var ingen, der skulle 
vide, at der var problemer derhjemme. Jeg skammede mig. Men 
i dag taler jeg om tingene med dem, jeg stoler på, for jeg ved, at 
det hjælper, fortæller Paninnguaq.

Hun har selv oplevet, at vejen til et bedre liv starter der, hvor 
tavsheden bliver brudt.

- Efter jeg selv fi k en datter, kunne jeg mærke, at der var noget 
galt. Jeg var deprimeret og bange for ikke at være en god mor. Jeg 
havde brug for hjælp - brug for nogen at tale med - så jeg kunne 
bearbejde min opvækst med voksne, der drak og sloges.

Sår på sjælen
I 2001 startede Paninnguaq i familiebehandling. Det hjalp hende til 
at forstå, at pårørende til alkoholikere også kan blive syge. Nogle 
børn adopterer deres forældres uheldige mønstre og bliver selv 
alkoholikere, mens andre får dybe sår på sjælen.

- Jeg drak selv meget i gymnasiet. Når jeg drak, blev jeg 
hæmningsløs og kunne også blive aggressiv. Efter jeg startede i 
behandling, kunne jeg pludselig se, at jeg selv havde tendens til at 
blive alkoholiker. Så i dag drikker jeg slet ikke.

I dag har Paninnguaq et godt forhold til sin mor, der er stoppet 
med at drikke.

- Min mor har altid været meget omsorgsfuld, også over for 
mine børn. Vi ses ikke så tit, da hun bor i en anden by, men vi taler 
i telefon sammen næsten hver dag. Vi snakker ikke om de svære 
ting. Men det betyder rigtig meget for mig, at hun er en del af mit liv, 
fortæller Paninnguaq om sin mor.

Brevkasse for unge
Det er Paninnguaqs egne erfaringer, der inspirerede hende til 
efter familiebehandlingen at lave en brevkasse i radioen, hvor unge 
anonymt kunne skrive til hende og fortælle om deres problemer. 
Brevene blev læst op i radioen. 

- Jeg har oplevet på min egen krop, at det hjælper at snakke om 
svære ting. Det ville jeg gerne give videre til andre. Og det har også 
vist sig, at mange unge har store problemer. Både voldtægt, vold og 
selvmordstanker. Det hele kommer frem, fortæller Paninnguaq.

Efter at Paninnguaq havde været i behandling, holdt hun foredrag 
på folkeskoler og fortalte om livet som barn af en alkoholiker. I 
2004 blev Paninnguaqs radioprogram udvidet med psykologer, po-
liti, forebyggelseskonsulenter og socialrådgivere, som i dag er med 
til at besvare brevene i radioen og på en hjemmeside. Program-
met, der hedder Inuusuttut Akisunnerat – Unges frembrud, er en 
stor succes blandt unge i Grønland.
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Pædofi le på fri fod
Grønland har ingen fængsler, men åbne anstalter, hvor dømte 
kun opholder sig om natten. De farligste sendes til fængsler 
i Danmark. Men lange ventelister gør, at pædofi le krænkere 
går frit rundt blandt deres ofre, mens de venter på at afsone. 
I 2013 får grønlænderne deres eget fængsel.

Et tavst folk
Det grønlandske folk bliver kaldt det tavse folk, der ikke taler 
om deres problemer. Noget tyder dog på, at det er ved at 
vende. I dag er der fokus på, at man skal snakke om tingene. 
Red Barnet har støttet Børne- og ungetelefonen 134, hvor 
grønlandske børn og unge gratis kan tale med professionelle 
voksne. Telefonen bliver fl ittigt brugt af børn og unge, der vil 
tale om emner som mobning, vold og alkoholmisbrug.

De fl este unge kender nogen, 

der har forsøgt at begå selvmord. 
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Langt de fl este børn i Grønland vokser op i gode og trygge ram-
mer. Men desværre er der også mange, der mistrives. 

En del voksne kæmper med sociale problemer og har svært ved 
at skabe en tryg barndom for deres børn. Omkring lønningsdagen 
kigger mange dybt i fl asken, og det går ofte ud over børnene. Nogle 
børn fl ygter fra hjemmet og driver rundt på gaden om natten. 
Andre søger omsorg hos fremmede, og det er der desværre nogle 
voksne, der udnytter. Det oplever både drenge og piger.

Store sager om pædofi li har rystet landet de senere år. Alene i 
2006 berørte tre pædofi lisager i Nuuk op mod 50 børnefamilier. 
Og antallet af seksuelle overgreb på børn i Grønland er generelt 
meget højt. 28 procent af pigerne i Grønland og 9 procent af 
drengene har været udsat for overgreb.

Selvmord
At blive udsat for et seksuelt overgreb kan give dybe ar på sjælen. 
Mange skammer sig så meget, at de ikke taler med nogen om det 
og bærer derfor rundt på en smertefuld hemmelighed. En hem-
melighed, der driver nogle børn ud i selvmordstanker.

Antallet af selvmord blandt Grønlands unge er meget højt 
sammenlignet med andre lande. 52 procent af alle grønlandske 
piger og 20 procent af drengene har alvorlige selvmordstanker, 
mens 33 procent af pigerne og 11 procent af drengene har for-
søgt at begå selvmord. 53 procent af dem, der har været udsat 
for seksuelle overgreb, har forsøgt at begå selvmord. Ensomhed, 
kærestesorger og problemer med at tale med forældrene spiller 
også en stor rolle.

Fat om problemet
Tallene for selvmord og overgreb i Grønland taler deres eget 
triste sprog i statistikkerne, og det har i de seneste år fået de 
grønlandske politikere til at reagere. Mens mange lukker øjnene 

for overgreb og vold af frygt for at skabe splid i de små samfund, 
forsøger Hjemmestyret nu at bryde det store tabu og sætte fokus 
på problemerne. Gennem kampagner og informationsmateriale 
forsøger man at komme ud til selv de fjerneste bygder med oplys-
ning, råd og vejledning og et klart budskab om, at alle har pligt til 
at gribe ind, når de har mistanke om overgreb og vold. 

Hvad siger de unge?
- Så længe jeg kan huske, har mine forældre været fordrukne. (…) 
Når de drikker, er jeg bange. Min far bliver gal og overfalder min 
mor. Jeg og mine søskende fl ygter udenfor om natten. En gang var 
vi lige ved at sove udenfor. Et andet menneske tilbød os at komme 
hjem til sig.

- Jeg har oplevet at blive befølt, og det har været meget ubeha-
geligt for mig. Jeg er nu begyndt at kunne snakke om det. I dag er 
jeg gladere. Jeg håber, at børn, som har oplevet at blive misbrugt, 
kan fortælle om det, de har oplevet.

- Jeg mener, at der bør være fl ere muligheder for aktiviteter og 
der bør være bedre klubber. Når forældrene drikker i hjemmet, vil 
man gerne ud, men man ved ikke, hvor man skal gå hen.

Fakta og børnecitater: ”Unges trivsel i Grønland 2004” af Grønlands Hjemmestyre 2006

Med livet i hænderne
Tallene for selvmord og overgreb i Grønland 
taler deres eget triste sprog. Heldigvis er der 
nu fokus på problemerne.
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Et sted at være

Børn i Bøtten 

Vi bestemmer selv 

Når stuen er tom og gaden kold, er det rart 
at have et sted at gå hen. Red Barnet støtter 
væresteder for børn og unge i Grønland.

Masaitsiaq Jensen er fast inventar i Sirius

Mika Fleischer kommer ofte i Mælkebøtten

Lene Suersaq er leder af klubben

      Red Barnet har arbejdet i Grønland siden 1949. 

      I dag støtter Red Barnet driften af være steder og  

  klubber for børn og unge i Nuuk, Qaanaaq og Upernavik.
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Se video: www.redbarnet.dk/MEGAFONEN

Mælkebøtten er både en døgninstitution og et fritidstilbud. Hver 
dag kommer børn og unge fra hele byen for at lege, læse, snakke 
eller bare sidde i fred. For der fi ndes ingen lignende steder i Nuuk 
som Mælkebøtten, hvor der er plads og tilbud til alle slags børn - 
både de stærke og de svage. 

En del af de børn, der kommer i Mælkebøtten, har akut behov 
for et trygt sted at være om natten. I stedet for at sove i trappe-
opgange eller på gaden kan børnene overnatte i Mælkebøtten.

- De børn, der før rendte rundt på gaden, er begyndt at 
komme her, og vi kan mærke, at de får det bedre. De er blevet 
mere tillidsfulde og betragter Mælkebøtten som deres sted. Vi gør 
meget ud af at skabe trygge rammer, så børnene får lyst til at åbne 
sig og tale om deres problemer med os, fortæller Kirsten Ørgaard, 
der er leder af Mælkebøtten.

Når festerne bliver for sjove
Mika Fleischer på 11 år er særligt glad for at komme i Mælkebøt-
ten, fordi han leger med så mange forskellige. Både dem, der har 
det godt og dem, der har det svært:

- Når festerne bliver for sjove, er der nogle forældre, der glem-
mer, at de har børn og skruer op for musikken. Men vi taler ikke så 
meget om det her i Mælkebøtten. Vi har det bare sjovt sammen, 
siger Mika, der ikke kan huske, hvordan man staver hans efternavn.

- Men det er tysk og betyder slagter, siger han.

I Qaanaaq kalder de unge deres sted klubbi, men det rigtige navn 
er Sirius Ihaariaq. Sirius er navnet på en stjerne. Ihaariaq betyder 
indgang. Og klubben er indgang for rigtig mange børn og unge. For 
her bestemmer de nemlig selv.

 - Før klubben var der kedeligt i Qaanaaq. Der var intet at lave 
og intet sted at hænge ud. Kun når der var bal i weekenderne. 
Men det betød også, at vi unge blev fristet til at drikke og lave bal-
lade. I dag er det anderledes. Klubben har hjulpet mig og de andre 
unge i klubben til ikke at begynde at drikke, siger Lene Suersaq, 
der er 22 år og tidligere medlem af klubben. I dag er Lene leder.

Alkohol forbudt
Det er børnene og de unge selv, der har besluttet, at der ikke må 
drikkes alkohol i Sirius. Ligesom de også har været med til at be-
stemme, at der både er plads til de 10-14-årige om eftermiddagen 
og de 14-18-årige om aftenen.

Masaitsiaq Jensen er 15 år og fast inventar i Sirius. Der går ikke 
en dag, uden at han viser sig i klubben. Ikke kun for at være sam-
men med sine kammerater, men også for at tale med de andre om 
deres ønsker og meninger om klubben.

- Det er sjovt at være med til at bestemme, hvad der skal ske 
i klubben. Jeg holder altid øje med, hvad mine kammerater laver. 
Jeg spørger dem, hvad de godt kunne tænke sig og tager det op i 
klubrådet og bestyrelsen.

Kaj Søby, der er tidligere formand for Sirius’ bestyrelse, glæder 
sig over at se, hvordan Masaitsiaq og de andre i klubrådet er vok-
set med opgaven:

- For første gang har børnene mulighed for at få indfl ydelse på 
deres fritidsliv. Masaitsiaq er meget bevidst om det ansvar, der følger 
med indfl ydelsen. Og hans kammerater respekterer ham højt for 
det, han gør for klubben. Det er dejligt at se. Det er nemlig vores 
mål, at børnene bliver engagerede samfundsborgere, siger Kaj Søby.

Mange grønlandske børn har brug for et sted at være både dag, 
aften og nat. En fritidsklub, hvor de kan spille fodbold, computer 
eller bare hænge ud med vennerne. En tryg og varm stue, hvor de 
kan få et klap på skulderen og hjælp til lektierne. Eller et sted at 
sove, når mor og far kigger lidt for dybt i fl asken derhjemme.

Siden 2002 har Red Barnet støttet klubber og væresteder i 

hovedstaden Nuuk og den nordligste kommune, Qaanaaq. Og i 
2009 kan børnene i byen Upernavik i Nordvestgrønland se frem 
til også at få deres eget sted. 

Opråb til politikerne
Ud over at give børn et trygt sted at være, forsøger Red Barnet 
også at få politikere til at forbedre forholdene for børn og unge i 
Grønland. Red Barnets fagfolk tilbyder politikerne information om 
seksuelle overgreb, omsorgssvigt osv. og ”råber højt” for at sikre 
børns rettigheder.
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Han fandt spontanitet og nærhed hos børnene i Qaanaaq. 
I dag glæder Kronprins Frederik sig over, at det værested, 
han gav børnene til gengæld, er blevet en succes.

Tæt på mit hjerte

I 2000 deltog H.K.H. 
Kronprins Frederik i en slæ-

deekspedition rundt om Grønlands 
nordspids. Turen var fi re måneder og 

2.795 kilometer lang, og formålet var at overvåge den 
ubeboede kyststrækning. I månederne inden ekspeditionen boede 
Kronprinsen og de fem andre ekspeditionsdeltagere i Qaanaaq, 
hvor de forberedte sig på den barske tur. 

Kronprinsen fortæller med varme i stemmen om sit særlige 
forhold til børnene i Qaanaaq:

- Qaanaaq vil altid ligge tæt på mit hjerte. Byen og dens indbyg-
gere bjergtog mig gevaldigt. Qaanaaq er et helt unikt sted - dels 
på grund af den geografi ske isolation fra resten af Grønland, og 
dels fordi man har formået at bevare den oprindelige grønlandske 
kultur. Jeg var der i alt to måneder. Det var en magisk tid.

Jeg fi k en meget overvældende og rørstrømsk modtagelse. 

Sådan er den grønlandske mentalitet. Men da børnenes nysgerrig-
hed og spænding først havde lagt sig, blev jeg en del af hverdagen 
i Qaanaaq.

Noget af det, der står stærkest i min hukommelse, er faktisk 
børnene. De var ikke bange for at nærme sig. De listede sig op 
omkring vores hus og kiggede ind ad døren, når vi sad og syslede 
med praktiske ting til slæderejsen. Det var de meget velkomne til. 
Ofte sad de hos os og så videofi lm og drak sodavand. Det betød 
meget for dem, for det er begrænset, hvad de har af den slags i 
Qaanaaq. De var virkelig søde og meget ligefremme.

- Jeg føler mig rigtig godt tilpas sammen med børnene. De har 
en særlig form for spontanitet. De bliver heller ikke bombarde-
ret med alle mulige effekter, indtryk og elektronik, som danske 
børn gør.

Jeg kan ikke lade være med at lade mig rive med af deres glæde 
og umiddelbare væremåde. I Danmark har vi kun tid til meget få 

I to måneder var 
Kronprins 

Frederik en del af hverdagsbilledet 

i Qaanaaq.
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mennesker ud over os selv. I Grønland udviser de større omsorg 
og nærhed. Det stammer fra tidligere tider, hvor alle var en del 
af et fællesskab og var nødt til at hjælpe hinanden. Ellers ville man 
blive udstødt og dø af sult. Grønlændernes sind har heldigvis ikke 
ændret sig på det område. 

Jeg håber, de grønlandske børn bevarer deres spontanitet. Det 
er en meget positiv del af deres kultur. Det har været meget lærerigt 
for mig at opleve – og noget, jeg ønsker at videregive til mine egne 
børn.

En gave fra kronprinsen
Efter slædeturen udgav Kronprinsen og de fem andre ekspediti-
onsmedlemmer en bog med deres rejseerindringer. Overskuddet 
gik til et værested for unge i Qaanaaq, der blev oprettet med 
støtte fra Red Barnet. I 2004 indviede Kronprinsparret væreste-
det, der i dag hedder Sirius:

- Da vi var i Qaanaaq, gjorde vi meget ud af at give børnene nogle 
positive oplevelser. Vi var blandt andet nede i sportshallen og spille 

Mere om håndbold og fodbold. Vi kunne ikke rigtig tale sammen på grund 
af sproget, men vi kunne spille bold - mod og med hinanden. Det 
var ret skægt. Jeg tror, at de oplevede vores tilstedeværelse som 
et friskt pust. Også fordi de tilsyneladende ikke var vant til at lege 
med voksne.

Selv om vi generelt set mødte glade børn, blev vi dog opmærk-
somme på, at mange af dem havde problemer inde bag hjemmets 
fi re vægge. Og der var altid mange børn, der legede udenfor – ofte 
til meget sent på trods af kulden og mørket. Hverdagen er ikke lige 
lykkelig for dem alle - langtfra. Det er klart, at der er problemer i det 
grønlandske samfund og også en vis berøringsangst for at tale om 
dem. Livet har nok aldrig været en dans på roser for grønlænderne.

Derfor blev vi hurtigt enige om, at det var synd, at der ikke var 
et værested eller fritidshjem for børnene. Et helle, hvor de sammen 
med andre børn kan komme lidt væk fra hjemmet og få adspre-
delse, spille bordfodbold, computer eller hygge sig i stillerummet. Vi 
ville gerne gøre noget for den befolkning, som havde været meget 
gæstfri over for os. Derfor besluttede vi at give dem et værested.

- Når man kommer ind er der stor energi og glæde. Der er larm 
og musik. Nogle danser, nogle spiller. De unge siger, at det har haft 

en stor indfl ydelse på deres liv og har været med til at bryde med 
den sociale arv og alkoholmisbruget. Værestedet er et positivt hol-
depunkt i deres liv, og det er med til at styrke deres selvdisciplin.

Det gør mig ovenud lykkelig at opleve. Det er jo en total 
solstrålehistorie for Mary og mig, der også har besøgt værestedet. 
Det får mig også til at tænke over, at det ikke altid er beløbets 
størrelse, der tæller. Ofte kan selv mindre beløb skabe stor glæde. 
Små midler kan få meget store effekter. Også i Grønland.

Protektor for Red Barnet
Kronprins Frederik er protektor for Red Barnet. Kronprinsen 
overtog rollen i 2002 efter sin mormor, H.K.H. Dronning Ingrid, 
der var protektor fra Red Barnets grundlæggelse i 1945:

- Jeg er glad for, at Red Barnet og jeg selv star tede et smad-
dergodt samarbejde. Vi var enige om, at der er et behov for 
at se til Grønlands side. Man snakker altid om forholdene i 
Afrika, men der er også problemer tæt på. Nemlig i vores eget 
kongerige. Det glæder mig meget, at Red Barnet og jeg kan få 
gavn af hinanden og sammen gøre noget for de grønlandske 
børn og unge.

Grønlands Hjemmestyre: www.nanoq.gl
Viden om børn og unge: www.mipi.gl
Grønlands Statistik: www.stat.gl
Grønlands nyheder:  www.sermitsiaq.gl

www.knr.gl
www.webavisen.gl

Klima: www.1tonmindre.dk 
DR-tvdokumentar: ’Flugten fra Grønland’ 2007 
Red Barnet-videoer: www.redbarnet.dk/MEGAFONEN

MEGAFONEN - Red Barnets hjemmeside for børn og 
unge har et stort tema om Grønland, hvor du kan se vi-
deo, høre grønlandsk rap og sende din egen sang ind. Du 
kan se grønlandske børns egne fotos, deltage i en quiz, 
debatter og afstemninger.

Hjemmesiden tager også mange andre temaer op. Prøv 
f.eks. et spil om børn, der lever i skyggen af krig eller kast 
dig over temaerne ’Vild med mobil’ og ’Shop amok - be-
tyder penge alt for dig? ’

Sig din mening igen og igen
Tilmeld dig MEGAFONEN og få besked, når der er nye 
debatter, spil, afstemninger og temaer på hjemmesiden. 

Til din lærer
Din lærer kan fi nde lærervejledninger og opgaver om bl.a. 
Grønland til både 4.-6. klassetrin og 7.-9. klassetrin. Din 
lærer kan desuden tilmelde sig MEGAFONENs Lærer-nyt.

www.redbarnet.dk/MEGAFONEN

Med støtte fra Kronprins Frederik 

og Red Barnet har børn og unge i 

Qaanaaq fået et værested.
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Foto: Red Barnet

Red Barnet har arbejdet i Grønland siden 1949. 

I dag støtter Red Barnet driften af være steder 

for børn og unge i Nuuk, Qaanaaq og Upernavik. 

Red Barnet samarbejder med lokalbefolkningen, 

påvirker beslutningstagere og skaber debat om 

børns vilkår i Grønland.

Red Barnet er en del af Save the Children – 

verdens største uafhængige børnerettigheds-

organisation. Red Barnet kæmper for børns 

rettigheder og giver akut og langsigtet hjælp til 

udsatte børn i Danmark og resten af verden.
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Et snapshot af e
t Grønland i rive

nde udvikling 

- på godt og ondt.

 
I hæftet zoomer Red Barnet ind på live

t for 

Grønlands børn og unge.

 
Læs mere: www.redbarnet.dk/MEGAFONEN

 


