
	  
	  

	  
	  

Børn	  og	  unge	  i	  Grønland	  tager	  skeen	  i	  egen	  hånd	  
’Vores	  Mad’	  er	  titlen	  på	  en	  ny-‐udgivet	  kogebog,	  som	  børn	  og	  unge	  i	  to	  grønlandske	  byer	  har	  været	  med	  
til	  at	  lave.	  Bogen	  er	  en	  del	  af	  et	  socialt-‐kulturelt	  projekt,	  der	  skal	  styrke	  børn	  og	  unges	  selvværd	  og	  
livsmod	  	  
	  
Bogen	  Nerisagut	  	  -‐	  som	  betyder	  Vores	  Mad–	  er	  skabt	  af	  børn	  og	  unge	  i	  de	  to	  grønlandske	  byer	  
Nanortalik	  og	  Tasiilaq,	  som	  ligger	  i	  henholdsvis	  Syd-‐	  og	  Østgrønland	  .	  De	  har	  fotograferet	  og	  indsamlet	  
opskrifter	  på	  retter	  lavet	  af	  grønlandske	  råvarer,	  og	  det	  er	  der	  kommet	  et	  stykke	  autentisk	  
dokumentation	  og	  livsglæde	  ud	  af.	  	  
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Bogen	  er	  en	  del	  af	  et	  socialt-‐kulturelt	  projekt,	  som	  over	  3-‐år	  skal	  forsøge	  at	  sætte	  skub	  i	  en	  positiv	  
udvikling	  og	  give	  børn	  og	  unge	  livsmod	  og	  selvværd.	  Målgruppen	  er	  12-‐25	  årige	  i	  de	  to	  mindre	  
grønlandske	  byer.	  Projektets	  formål	  er	  at	  udvikle	  en	  model	  for,	  hvordan	  man	  skaber	  bæredygtige	  og	  
lokalt	  forankrede	  sociale	  projekter	  i	  Grønland.	  Projektet	  indeholder	  desuden	  en	  forskningsdel.	  	  
	  
Kogebogen	  er	  blot	  én	  af	  mange	  tiltag,	  hvor	  børn	  og	  unge	  involveres	  aktivt	  i	  at	  skabe	  projektets	  indhold.	  
Og	  processen	  hér	  er	  afgørende.	  Kunst,	  kreativitet	  og	  synliggørelse	  er	  nøgleord.	  
Baggrunden	  for	  projektet	  er	  en	  målsætning	  om	  at	  gå	  nye	  veje	  for	  at	  løfte	  de	  små	  lokalsamfund	  ind	  i	  en	  
positiv	  udvikling	  og	  bidrage	  til,	  at	  hele	  Grønlands	  råstof	  nr.	  1	  -‐	  nemlig	  børn	  og	  unge	  -‐	  får	  styrke	  og	  kraft	  
til	  at	  løfte	  i	  flok.	  Det	  er	  der	  i	  særlig	  grad	  brug	  for	  i	  de	  mindre	  byer	  –	  hvor	  de	  sociale	  udfordringer	  er	  
store	  og	  	  visse	  steder	  er	  gået	  upåagtet	  og	  uløst	  hen	  i	  mange	  år.	  
	  
Projektet,	  der	  på	  dansk	  kaldes	  ’Fremtiden	  tilhører	  os’	  er	  udviklet	  i	  samarbejde	  med	  byerne,	  og	  bag	  det	  
står	  projektmagerne,	  Tina	  Enghoff,	  billedkunstner	  og	  fotograf,	  Peter	  Berliner,	  professor	  i	  Psykologi	  og	  
Socialt	  Arbejde	  ved	  Grønlands	  Universitet,	  Anette	  Molbech,	  projektleder.	  	  
	  
Tina	  Enghoff	  har	  som	  fotograf	  og	  billedkunstner	  lang	  erfaring	  med	  at	  udvikle	  og	  gennemføre	  
deltagerbaserede	  kunstprojekter	  for	  sårbare	  unge	  både	  i	  Grønland	  og	  i	  Danmark.	  Hun	  forklarer	  om	  
arbejdsmetoden	  i	  projektet:	  
	  
’Vi	  arbejder	  deltagerbaseret	  med	  kunst,	  kultur	  og	  kreative	  aktiviteter	  for	  at	  understøtte	  en	  social	  
forandring.	  Vi	  har	  en	  formodning	  om,	  at	  man	  må	  forsøge	  nye	  veje	  for	  at	  skabe	  resultater	  på	  områder,	  
hvor	  det	  indtil	  nu	  har	  vist	  sig	  at	  være	  rigtigt	  svært	  at	  flytte	  noget	  som	  helst.	  Det	  er	  den	  aktive	  involvering,	  
inddragelse	  og	  den	  kunstneriske	  synliggørelse,	  som	  er	  krumtappen	  i	  den	  måde,	  vi	  har	  skruet	  projektet	  
sammen	  på.	  Vores	  udgangspunkt	  har	  været	  at	  tage	  afsæt	  i	  Børnekonventionen	  og	  herfra	  sætte	  fokus	  på	  
retten	  til	  uddannelse,	  udvikling,	  krop	  og	  egen	  kultur.	  Med	  dette	  som	  omdrejningspunkt	  kan	  vi	  både	  give	  
stemme	  til	  og	  skabe	  refleksion	  over,	  hvad	  man	  selv	  kan	  gøre	  for	  at	  komme	  videre	  med	  sit	  liv.	  	  
	  
’Når	  vi	  skaber	  en	  madfest	  og	  en	  kogebog	  sammen	  med	  børn	  og	  unge	  så	  er	  det	  processen,	  der	  er	  det	  
væsentlige.	  Den	  stolthed	  som	  de	  unge	  har	  over	  at	  have	  været	  med	  til	  at	  lave	  noget	  helt	  konkret	  og	  synligt,	  
skal	  man	  ikke	  undervurdere.	  Processen	  er	  en	  slags	  meta-‐refleksion	  som	  samtidig	  giver	  børn	  og	  unge	  en	  
stemme	  til	  at	  fortælle	  om	  deres	  liv	  set	  med	  deres	  øjne	  og	  ord.	  Det	  er	  mere	  interessant,	  end	  hvis	  vi	  bare	  
kom	  og	  lavede	  en	  dokumentar-‐serie	  fra	  de	  to	  byer.	  Vi	  vil	  høre,	  hvad	  de	  mener	  og	  se	  hvilke	  billeder	  de	  
vælger	  at	  vise	  os	  fra	  deres	  by	  og	  så	  højner	  det	  deres	  selvværd	  betragteligt	  at	  blive	  set	  og	  hørt	  ,	  siger	  
projektleder,	  Anette	  Molbech.	  	  
	  
	  
FAKTA	  OM	  PROJEKTET	  
Bogen,	  Nerisagut	  –	  Vores	  mad	  -‐	  er	  blevet	  så	  stor	  en	  succes,	  at	  den	  nu	  sælges	  i	  Grønlands	  største	  
købmandskæde	  og	  i	  boghandlere	  i	  Grønland	  og	  Danmark.	  	  
Overskuddet	  går	  direkte	  tilbage	  i	  projektet	  og	  vil	  blive	  brugt	  til	  fordel	  for	  de	  deltagende	  børn	  og	  unge.	  
	  
I	  projektet	  arbejdes	  der	  med	  udgangspunkt	  i	  børns	  rettigheder	  og	  i	  oprindelige	  folks	  rettigheder	  samt	  
med	  begrebet	  resiliens	  forstået	  som	  styrke,	  balance	  og	  fællesskab.	  	  
I	  det	  indeværende	  år	  har	  projektet	  haft	  fokus	  på	  maden,	  kroppen	  og	  selvværdet	  som	  et	  udgangspunkt	  	  
for	  trivsel	  og	  fællesskab.	  I	  det	  kommende	  1.5	  vil	  der	  være	  fokus	  på	  story-‐telling	  i	  forløb	  som	  
kombinerer	  traditionel	  grønlandsk	  fortælle-‐tradition	  og	  de	  	  nutidige	  dilemmaer,	  som	  børn	  og	  unge	  
berøres	  af	  i	  dag.	  
	  
Bag	  projektet	  står	  Bikubenfonden	  som	  den	  primære	  finansieringspartner	  i	  projektets	  3	  år.	  
Også	  Grønlands	  Selvstyre,	  de	  to	  grønlandske	  kommuner,	  Sermersooq	  og	  Kujalleq	  samt	  Nunafonden,	  
Sermeqfonden	  og	  Royal	  Arctic	  Line	  er	  bidragsydere	  til	  projektet.	  
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Læs	  om	  projektet	  på:	  www.siunissaq.gl	  
Eller	  i	  årbogen	  2016,	  Om	  det	  smukke	  og	  forunderlige	  i	  Nanortalik	  og	  Tasiilaq,	  Årbog	  2016.	  
Eller	  i	  Nerisagut	  –	  Vores	  mad,	  2016.	  
	  
Mere	  information	  fås	  hos:	  
	  
Anette	  Molbech,	  projektleder	  
+45	  2323	  1787	  
anette@plottet.dk	  
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