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Orientering - Vidensindsamling om unge grønlændere i Aalborg (VISO-rapport)
2015-011369
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering,
At nedenstående er resultaterne af VISOs vidensindsamling om unge grønlændere i Aalborg.
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Sagsbeskrivelse
Grønlænderenheden (GLE) tog i slutningen af 2013 kontakt til VISO. Henvendelsen drejer sig om en voksende gruppe af unge grønlændere. Det opleves, at gruppen har komplekse problemstillinger - der er både
kulturelle, psykiske og sociale barrierer i spil - og at det er svært at motivere og fastholde de unge. De ansatte har stor erfaring med grønlændere, men efterspørger ny viden og tilgange, der kan bringe erfaringer i spil
på nye måder.
Det er nyt, at VISO tilbyder konsulentbistand ift. gruppeindsatser. Der er derfor stor interesse fra VISOs side
ift. at anvende denne undersøgelse i formidling af VISO´s nye opgaveportefølje. Dette indebærer, at rapporten bliver publiceret.
Kort om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget i perioden april-maj 2014 af antropolog Marianne Nøhr Larsen (Center for Interkulturel Dialog). Undersøgelsen sætter fokus på mødet mellem borger og system og afdækker tre områder:
1) Grønlænderenheden: Indsamling af viden om hvad der sker i mødet mellem sagsbehandlere og de unge
(interviews og fokusgruppemøder med sagsbehandlere samt deltagerobservation ved møder med de unge).
2) Unge grønlændere: Indsamling af viden om unge grønlændere i Aalborg, og hvordan de oplever mødet
med ”systemet” (feltarbejde i brugergruppens miljøer). Ca. 30 unge er interviewet.
3) Andre aktører (se noter): Interviews samt afdækning af erfaringer og mulige samspil med andre initiativer.
På baggrund af undersøgelsen er der afholdt tre temadage for de ansatte i GLE. Den 23.-24. september
2014 blev undersøgelsen præsenteret, og der afholdtes ekspertoplæg med henholdsvis kulturelle og psykosociale tematikker. I perioden mellem disse temadage og den sidste temadag, 20. november 2014, afprøvede socialrådgiverne i GLE nye tilgange, tiltag og metoder i arbejdet med de grønlandske unge. På den sidste
temadag blev de nye erfaringer samlet, og det blev drøftet, hvordan processen kan fortsætte og de nye tilgange implementeres.
Undersøgelsens resultater – VISOs råd og ideer til arbejdet med grønlandske unge
Undersøgelsens resultater er samlet i en rapport, der beskriver en række forhold og metodiske pointer ift. de
tre områder i undersøgelsen. I det nedenstående er samlet nogle overordnede tematikker og opmærksomhedspunkter ift. arbejdet med de grønlandske unge.
Sociale problematikker (social arv)
Mange af de grønlandske unge har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og mistrivsel (misbrugende
forældre, mange flyt, mangel på rollemodeller, traumatiserende ulykker i nærmiljø mm). Derfor er det vigtigt,
-

-

at hjælpe de unge til at tro, at det kan lade sig gøre at bryde med mønstre og fortællinger. Mønsterbrydere har brug for støtte og hjælp til positive selvbilleder. De grønlandske unge har generelt et negativt selvbillede og ser sig selv som ”underklassen”.
at have fokus på behov for støttepersoner, mentorer eller rollemodeller – nogle der kan give kærlige
skub.

Kulturelle problematikker
De unge grønlændere oplever, at hverdagen i Danmark skal styres og planlægges, hvilket står i kontrast til
den spontanitet, der præger den grønlandske kultur. Det er fremmed for de grønlandske unge at tænke
langsigtet, hvilket gør mødet med ”systemet” - hvor der stilles krav om fremtidsplaner - vanskeligt. Dertil
kommer sprogmæssige barrierer samt det forhold, at grønlandske unge ofte er mere ”sky” og tavse. Derfor
er det vigtigt,
-

at tale med de unge om deres ensomhed, længsel og splittelse mellem kulturerne.
at være opmærksom på, at det generelt er svært for grønlændere at søge og bede om hjælp.
at være opmærksom på, at sociale fællesskaber med andre grønlændere kan være dér, hvor de unge finder tryghed, men også der hvor de kan tale sammen om de forskelle, de oplever på Grønland
og Danmark og dermed ruste sig til integration.

Fokuspunkter fremadrettet
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Undersøgelsens pointer har givet anledning til, at GLE har fået en række fokusområder i det fremtidige arbejde med unge grønlændere:
- Et styrket fokus på kommunikationen og dialog, forståelser, forventningsafstemning, succeskriterieafstemning, værdisamtaler m.v.
- At være nysgerrigt og aktivt undersøgende ift. den enkeltes situation, og eventuelt arbejde mere
fleksibelt og håndholdt i forhold til den enkelte borger.
- At have en høj grad af fokus på brugerens oplevelse og egne motivationer.
Afslutningsvis skal det påpeges, at der ifm. ”Strategi for udsatte grønlændere” arbejdes med tilpasning af
tilbud til målgruppen. Det sker eksempelvis gennem øget fleksibilitet, så tilbuddene kan imødekomme individuelle behov og på den måde fremme processen mod integration.
Noter
1) VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen.
VISO tilbyder gratis rådgivning til borgere, kommuner, institutioner og tilbud, når der er behov for supplerende ekspertise,
viden og erfaring.
2) Der er talt med repræsentanter for Kofoeds Skole, Det Grønlandske Hus, Omsorgsprojektet Svenstrupgård, grønlandske foreninger, fodboldklubben Jakip samt opsøgende gadearbejdere, misbrugskonsulent, psykolog, uddannelsesvejledere ved Teknisk Skole, ansatte ved Kafé Fair m.fl.
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Bilag:
Bilag Vidensindsamling om unge grønlændere i Aalborg
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