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Skateprojekter styrker unges sociale identitet
Af Natalia Genét, pædagog og projektleder i foreningen Urban Greenland
Januar 2015

Børn og unges opvækst, skolegang, fritid og fremtidsmuligheder ser anderledes ud end for bare
nogle generationer siden. Det moderne liv har på mange måder betydet opbrud i familielivet, og
kendte traditioner og værdier har ændret sig.
I dagens samfund ses forskellige symptomer på at flere børn og unge vokser op uden den fornødne
omsorg og tryghed i opvæksten hvilket har store menneskelige konsekvenser som samfundet bruger
mange ressourcer på at afbøde. Når der tegnes et samlet billede ser det ud til at flere familier og
børn er ramt af sociale udfordringer. Der er derfor behov for tidlig og vedvarende indsats – og at der
bliver trådt nye stier, så der skabes mulighed for at alle børn får lov til at være børn, eller får omsorg,
tryghed og beskyttelse så de kan udfolde sig med deres iboende muligheder og evner.
En kendt problemstilling i Grønland er når et ungt menneske skal i gang med en uddannelse, er den
unge nødt til at forlade familie, venner og sin tryghed for at studere i en anden by. Hvis den unge
har sin identitet så at sige i familien, men skal samtidig studere langt væk, kan vedkommende miste
alt: familie, venner, mod osv. og dermed komme ud i en identitetskrise. Det er min oplevelse at det
er en stor nødvendighed for de unge der skal studere langt fra familien at de oplever muligheden
for at indgå i nye fællesskaber. At der skabes nye trygge rammer, ikke nødvendigvis de samme, men
trygge, hvor de kan opretholde deres personlige identitet og skabe mening i fællesskab med andre.
Der er en generel mangel på tilbud om væresteder. Børn og unge savner et sted at være når der ikke
er rart at være derhjemme, eller når man skal dyrke fællesskabet efter skoletiden. Et aktivt fritidsliv
kan ellers påvirke børn og unges identitet, motivation og engagement i forhold til egen læring og
udvikling, hvilket der på sigt kan påvirke deres uddannelsesforhold og tilknytning til arbejdsmarkedet. Men hvad optager så børn og unge i dagens Grønland egentlig? Hvad laver de i deres fritid?
Hvad drømmer de om?
Flertallet af børnene vokser op i Grønland med den nyeste teknologi. Den fylder i hvert fald meget
i børn og unges hverdag. De kommunikerer via Facebook, lægger film ud på YouTube, og de har en
større og lettere tilgang til viden om vores globaliserede verden. Det betyder at børn og unge, ligesom
børn og unge mange andre steder i verden, er optaget og påvirket af de globale strømninger og
tendenser indenfor sport, musik, mode etc. i deres søgen efter identitet, mening og sammenhæng.
Actionsport er et eksempel på hvorledes sport kan være midlet til at nå målet dvs. hjælpe børn og unge
med at finde frem til hvad de evner og er gode til. Dette hjælper dem med at tage ejerskab over deres
udvikling og som noget naturligt være medbestemmende i dannelsen, prøvelsen og markeringen af
identiteten. De fleste børn og unge dyrker hovedsageligt sport for at dygtiggøre sig. Forklaringen på at
man ønsker at dygtiggøre os er at man opbygger en identitet gennem det man er god til. Det styrker
billedet af hvordan man ser sig selv, men også hvordan andre ser på en. Sporten kan altså være med til
at forme hvem vi er. Det handler således igen om identitet og sportens placering i samfundet.
Urban Greenland er en frivillig forening, stiftet i 2011 af Natalia Genét, som er lokalt forankret i Sisimiut
i Vestgrønland med en grønlandsk/dansk bestyrelse.
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Indtil videre har projekterne været at bygge beton skateparks til de mange børn og unge i Grønland,
der om sommeren dyrker skateboarding, bmx, løbehjul og rulleskøjter. Her mødes børn og unge for
at være fælles om deres sport gennem hele sommeren. Ligeså snart sneen smelter høres lyden af
hjul overalt i byerne. Desværre er sæsonen kort, og de udendørs faciliteter er begrænset til sommerbrug. Derfor er der i den grad brug for indendørs faciliteter hvor de unge kan dyrke deres actionsport
hele året uanset vind og vejr.
Foreningens hovedformål er at støtte og styrke actionsporten som er stærkt voksende og i rivende
udvikling i børne- og ungdomsmiljøerne i Grønland. Det gør vi ved at udvikle projekter som styrker
deres fællesskab og identitet omkring actionsport og ved at bygge nye faciliteter til at dyrke sporten.
Med andre ord: Vi investerer i menneskelig udvikling og sociale forbedringer for børn og unge gennem
actionsportsaktiviteter.
På den måde, kan Urban Greenland være med til at bidrage til at forbedre vilkårene og mulighederne
for børn og unge i Grønland.
Det er af stor betydning, at børn og unge sikres et fritidsliv med valg og udviklingsmuligheder hvorigennem de sikres succesoplevelser og betydningsfulde fællesskaber. Gennem fællesskabet styrkes
selvstændigheden hos den enkelte og selvværdet øges. Der kommer kvalitet i fællesskabet ved at
rammerne er trygge med nogle motiverende rollemodeller. Når positive oplevelser opnås, udvikles
trivsel for den enkelte samt i fællesskabet.
Vores mål er derfor, at skabe aktive og innovative fristeder for børn og unge i Grønland.
For Urban Greenland handler det om at styrke den fælles sociale identitet gennem actionsport så
den enkelte kan se sig selv som et led i en større helhed i en globaliseret verden.

Tekst: Skaters. (Foto: Urban Greenland).
logotype
det grønlandske hus
december 2008

blå
pantone: 299
cmyk:
78/0

rød
pantone: 193
cmyk:
00/1

grå
pantone: 432
cmyk:
21/0

lys grå: 50% s

