
Lyt til Grønlands 
stemme 

En eftermiddag, hvor mængder af sne væltede 
ned over Danmark, væltede en gruppe 
grønlandske studerende teatersalen inden for på 
Pædagoguddannelsen Peter Sabroe. Fokus var 
på arbejdet med udsatte børn og unge i 
Grønland. 

Af Hanne Duus, hd@viauc.dk  

”Jeg har solgt min krop for at få en mobiltelefon. Jeg kan ikke røre mig. Hjælp mig ud af det her,” skreg en 
ung pige, mens hun fastspændt i klatretove, hang ned fra loftet over teaterscenen. Hun sprang vildt rundt i 
sin spændetrøje, og kastede sig med mellemrum ud imod publikum med en kraft, så man troede, at hun 
ville lande midt imellem stolerækkerne.  

Scenen var et led i en række af forskellige udtryk om udsatte børn og unges liv i Grønland. Konferencen 
blev afholdt på Pædagoguddannelsen Peter Sabroe i Århus. Formålet var at sætte lys på tabuer om de 
udsatte børn og unge. At sætte problematikken i fokus, få flere stemmer i spil, og debattere på en ny og 
anderledes måde.  

”Vi skal bryde det tabu, der er om emnet og fremhæve et mere nuanceret billede af Grønland. Når der er 
svære vilkår i et samfund, går det tit ud over børn og unge. Men lige nu er der en bølge i hele Grønland, der 
handler om at få øje på problemerne om udsatte og traumatiserede børn og unge,” siger Nuka Kleemann, 
rektor for Pædagogseminariet i Ilulissat, Grønland. 

Jeg mærker det – og husker det 

De grønlandske studerende tog problematikker som omsorgssvigt, vold og selvmord op til debat. 
Tematikkerne blev fremstillet med forskellige virkemidler. Teater, dramaøvelser og paneldebat.  
Udgangspunktet var en række autentiske historier om udsatte børn og unge fra Grønland. 

”Vi så og mærkede det fra teaterscenen, vi talte om det med vores kropssprog i dramaøvelserne, vi 
diskuterede det mundtligt ved bordene, og vi hørte det igennem paneldeltagerne. Der var noget for alle 
sanser. Det er rigtig godt at få serveret problematikken fra mange forskellige vinkler,” siger Camilla Lynge, 
25 år og pædagogstuderende på Pædagoguddannelsen Peter Sabroe. 

Camilla deltog selv i en case om et barn, der var blevet svigtet, men som havde fået hjælp af 
socialpædagoger. Midt på scenen hang et kæmpe lærred, hvor et billede af Grønland var projiceret op. På 
hver sin side af billedet stod barnets to forældre. Forældrene fortalte ud i salen, hvorfor de havde så svært 
ved at gøre det, der var bedst for barnet. Barnet boede hos sin far, der ikke kunne klare dagligdagen alene, 
og hendes mor kunne ikke besøge hende, fordi der var en stor fysisk afstand. Ind på scenen kom ”deres 
barn” – Camilla - der nu var blevet voksen. Samtidig dukkede den pædagog op, som tog sig af hende, efter 
hun var blevet fjernet fra hjemmet. Scenen afsluttedes med, at Camilla sagde tak til pædagogen, fordi hun 
havde gjort en forskel i hendes liv.  

”Da jeg stod der midt imellem ”min mor” og ”far” og ”pædagogen”, kunne jeg helt fysisk mærke, hvad der 
var på spil. Jeg var ked af det, jeg var vred på ”mine forældre”, selvom jeg godt kunne se, at de gjorde, hvad 

De studerende spillede autentiske historier om 
omsorgssvigt, vold og selvmord  
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de kunne. Det var bare ikke godt nok. Men jeg var rigtig glad for pædagogen, der havde hjulpet mig,” siger 
Camilla. Og selvom historien ikke er Camillas egen, så tilhører den et ægte menneske. Og de følelser der var 
på spil, kunne hun mærke helt ind under huden. 

Hele konferencen med alle de forskellige inputs er arrangeret af et hold grønlandske trainee-studerende 
sammen med fem undervisere. Mia Tiedtke og Sussi Bonde fra Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissa.  
Klaus Rubin, Ole Bjørn og Gert Søndergaard fra Pædagoguddannelsen Peter Sabroe. Camilla blev hentet ind 
som ekstra hjælp, da der pludselig manglede en medspiller.  

”Jeg blev nødt til at forstå den unge pige, for at kunne spille hende. Det betød, at jeg skulle sætte mig ind i 
hendes følelser, så jeg kunne mærke hende. Drama er meget lærerigt, og det er en fantastisk metode at 
bruge, når man arbejder med andre mennesker, især nogen med problemer, som man gerne vil hjælpe 
dem igennem,” siger Camilla Lynge.  

Konferencen er et led i at uddanne ressourcepersoner til at kvalificere indsatsen for udsatte børn og unge. 
Den bliver gentaget den 2.marts 2010 på Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat, Grønland. 

Læs også: 
Ressouuce-personer uddannes i Grønland 

I Grønland er syv personer i gang med at uddanne sig til ressourceperson. Det skal være med til at 
kvalificere indsatsen overfor et stadig stigende problem med udsatte børn og unge i Grønland. En væsentlig 
del af konceptet er, at der skal tages hensyn til den grønlandske sjæl. Det vil sige, at grundlaget ikke skal 
være dansk ekspertise, men en dialog mellem grønlandske og danske pædagogiske erfaringer. I det hele 
taget er decentralisering et nøgleord. 
 
Grønland er de store dramaers land, og naturen er voldsom til tider skræmmende. Alt sammen er på godt 
og ondt en del af Grønlænderne og den grønlandske kultur. Myter og urgamle historier er nærværende i 
dagligdagen og fortælles også i 2010. Der danses maskedans, leges, spilles og grines – rigtig meget, endda.  
I grønlandsk kultur er det sanserne, følelserne og det kropslige, som danner udgangspunkt for læring – 
milevidt fra den måde vi ellers lærer på i vestlig kultur, nemlig med intellektet.  
Med et mangeårigt kendskab til Grønland, faldt det naturligt for fem undervisere, at dramafaget skulle 
være en væsentlig del af den pædagogiske metode i Trainee-uddannelsen.  

”Ved hjælp af drama kan vi gøre store og tunge problematikker mere konkrete. Og samtidig er dramaet så 
naturlig en del af grønlændernes forståelse af verden, at de har let ved at forstå metoden,” siger Lektor i 
drama og teater Klaus Rubin.   

Fakta 

Tilsvarende konference d. 2.marts 2010. Se mere på www.ubu.gl  

Underviserne på uddannelsen er: Seminarielærere Mia Tiedtke og Sussi Bonde fra Socialpædagogisk 
Seminarium i Illusat. Lektorer i drama og teater Klaus Rubin og Ole Bjørn, samt lektor i pædagogik Gert 
Søndergaard fra Pædagoguddannelsen Peter Sabroe 

Se et indslag på Grønlandsk Broadcasting Cooperation - Quanorooq 
http://www.knr.gl/index.php?id=1853&tx_ttnews[tt_news]=53581&tx_ttnews[backPid]=1848&cHash=02b
138f26a  

Paneldeltagerne: 
Kuupik Kleist, formand for Naalakkersuisut 
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Maliina Abeldsen, medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggender. 
Ann Andreasen, forstander, Børnehjemmet Uummannaq 
Bendt B. Kristiansen, Socialudvalgsformand 
Magga Fencker, Socialdirektør i Qaasuitsup Kommunia 
Abia Ottosen, politiassisten, Rigspolitiet 
Astrid Olsen, samtaleperson for skoleelever i Ilulissat 

Projektet støttes af Velux-fonden 

 


