
’Siunissaq uagut pigaarput / The future belongs to us / Fremtiden tilhører os’
- har nu været i gang i godt 3 måneder.  Projektet foregår samtidig i Nanortalik og Tasiilaq og har til 
formål at skabe mere livsmod og bedre trivsel via aktiviteter, som inddrager byernes børn, unge og 
familier. Aktiviteterne er som udgangspunkt kreative og tager afsæt i kultur og kunst. Der arbejdes også 
med tiltag, som kan styrke kriseramte familier. Projektet vil foregå over 3 år. Så vi er kun lige begyndt!

Hvad nu?
I løbet af efteråret 2015 vil vi i de to byer arbejde videre med at forberede flere tiltag, som senere vil 
blive synlige i byerne. Projektet vil også blive fulgt forskningsmæssigt og derfor vil nogle af jer opleve 
at blive interviewet eller kontaktet af lokale forskningsassistenter fra byerne.

Tasiilaq

Sammen med familiehuset og kriminalforsorgen i Tasi-
ilaq vil vi udvikle et træningsforløb, hvor lokale ressour-
cepersoner trænes til at tale med kriseramte familier, 
børn og unge. Det sker, fordi alt for mange ikke har 
nogen at dele deres problemer med og fordi vi ved, at 
en god samtale med en person, der forstår at lytte og 
støtte kan gøre en stor forskel. 

I Tasiilaq findes personer, som kan uddannes til at tage 
svære samtaler og som dermed kan hjælpe andre vi-
dere. Vi ved også, at familiecentrene har stærke kompe-
tencer til at lave træningsprogrammer til dette formål. 
Vores mål er, at vi i byerne skal være i stand til at hjælpe hinanden i stedet for at vente på, at hjælpen 
kommer ude fra.

I projektgruppen i Tasiilaq arbejdes der videre med idéen om at lave et kulturhus i byen. Det er et stort 
ønske fra mange - både børn, unge og voksne. Det er også et stort projekt, som kræver planlægning 
og meget arbejde fra mange sider. Der er i dette projekt ingen midler til at bygge et hus – men der er 
midler til at udvikle ideen og søge penge til et kulturhus. Desuden er der et ønske om at holde en kul-
turfestival eventuelt som afslutning på projektet.

De unge har ønsket flere instrumenter, så der kan spilles flere og bedre kompositioner til glæde for 
flere. Det arbejder vi på vil ske. 

I Tasiilaq gennemføres en baseline af børn og unges trivsel sammen med to lærere på skolen, på mel-
lemtrinnet og på ældste trinnet. Dette indgår som del af undervisningen. Resultaterne vil foreligge i 
begyndelsen af 2016. Endvidere blev der gennemført en kvalitativ baseline i august 2015. Resultaterne 
af denne vil blive formidlet til projektet i oktober 2015.

Nanortalik

I Familiehuset i Nanortalik er der allerede et spændende 
tiltag, som projektet vil gå ind og styrke yderligere. I det 
kommende år vil vi sætte fokus på begrebet: ’uparuar-
torti’ – som nu betegner at nedgøre/kritisere sig selv.  I 
denne aktivitet vil vi arbejde med at finde og fremme 
styrkerne i det enkelte menneske. Og fremme det, der 
skaber selvtillid fremfor selvnedgørelse og selvkritik. 

Formålet er, at de unge kan se positivt på egen indsats og 
overkomme modgang i livet: sapinngilagut. Det er en kon-
struktiv selvværdsfølelse, der giver grundlag for at acceptere 
sig selv og for at kunne handle sammen med andre. 

For at kunne bearbejde sin situation konstruktivt og komme sig over modgang med fornyet styrke. 
Programmet udvikles i løbet af efterår/vinter 2015 i samarbejde med Familiehuset og vil blive udmøntet 
i løbet af 2016.

I Nanortalik gennemføres der en baseline af de unges trivsel og resiliens gennem spørgeskemaer og 
kvalitative interviews, der udføres af Taitsiannguaq Tróndhiem, der er studerende ved Københavns Uni-
versitet. Undersøgelsen gennemføres på skolen og på Piareersarfik. Resultaterne vil foreligge i starten 
af 2016.  Endvidere blev der gennemført en kvalitativ baseline i august 2015. Resultaterne af denne vil 
blive formidlet til projektet i oktober 2015.

Madfestival 2016 i Tasiilaq & Nanortalik
Madfestival 2016. I begge byer vil vi udvikle aktiviteter, som sætter fokus på mad lavet af grønlandsk 
proviant. Det vil blive synliggjort i byerne, så alle får del i denne aktivitet uanset, om de deltager direkte 
med opskrifter, i madlavnings-kurser eller andre tiltag. Festivalen finder sted i Nanortalik i september 
måned og er en årlig begivenhed. I 2016 er det Nanortalik, som skal arrangere den og det vil vi i pro-
jektet naturligvis bidrage til.

I Tasiilaq skal vi finde en egen form for madfestival. Måske kan vi lade os inspirere af dét, de gør i Na-
nortalik. Der skal udvikles et koncept i løbet af vinteren 2015/16 for dette. Og Madfestivalen vil kunne 
blive en realitet af august/september 2016.

Ressourcepersoner i byerne
I begge byer er der en projektgruppe og ankerpersoner på de enkelte aktiviteter. På denne måde skal 
alle ikke påtage sig et stort arbejde – men arbejde med dér, hvor de har særlig viden og interesse. 

Har du en idé?
Hvis I har ideer eller forslag til projektet, bedes I venligst sende disse til
Eli Abelsen, lokal tovholder i Tasiilaq – elia@sermersooq.gl
Jens Korneliussen, lokal tovholder i Nanortalik – jeko@kujalleq.gl
Anette Molbech, projektleder for projektet  - anette@plottet.dk

De bedste hilsner
På vegne af projektets styregruppe: 

Peter Berliner
Tina Enghoff
Anette Molbech
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Vores rettigheder – Vores liv
Det første synlige resultat er undervejs. Det er 
bogen: ’Vores Rettigheder – Vores Liv’. Den ud-
deles i byerne i november. Bogen er fyldt med foto 
og tekster, som elever fra byernes skoler gennem 
workshopforløb har lavet. Det er de unge selv, 
der med børnerettighederne som udgangspunkt 
gennem egne tekster og foto giver deres bud på, 
hvad et godt liv kan være. Tag godt imod bøgerne. 
Kig i dem sammen. Det er et stærkt bud med øn-
sker og håb for fremtiden, som de unge kommer 
med.
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