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Millionbevilling sikrer nyt ungdomskulturhus i Tasiilaq
Unge får platform for trygge fællesskaber
Realiseringen af et nyt kulturungdomshus i Tasiilaq er rykket et stort skridt nærmere. Med Lokale og
Anlægsfondens bevilling den 13. December 2017 på 3 millioner kroner, har fonden sammen med
kommuneqarfik Sermersooq og to øvrige danske fonde sikret finansieringen af et næsten nyt hus til de
unge i Tasiilaq. Huset kan være med til at skabe større trivsel og fællesskab blandt Tasiilaqs børn og
unge.
Med sin isbjergs-lignende formation bliver huset forhåbentligt ikke blot et ikon for de unge og for Tasiilaq.
Men et sted hvor de kan udfolde mange af de aktiviteter, de længe har efterspurgt faciliteter til. Et sted
hvor trygt, aktivt samvær giver platform for et styrket fællesskab og kulturel identitet blandt byens unge.
Et fællesskab, som allerede da ideen blev luftet af byens unge første gang i 2015 blev starten på en
konstruktiv dialog mellem de unge i Tasiilaq, kommuneqarfik Sermersooq og danske fonde. En dialog som
blev faciliteret af projekt Siunissaq uagut Pigaarput/Fremtiden tilhører os, som støttes af Bikubenfonden.
Der har således været mange konstruktive kræfter i spil for at nå så langt med at sikre et nyt kulturhus i
Tasiilaq.
Huset bliver 181m2 og får bl.a. plads til at lave østgrønlandsk håndværk, bygge slæder, trommer, cafe,
dans, musik- og optagefaciliteter, køkken, kontor og afslapning. Huset er tegnet af arkitekt Sophus Søbye
som i september var i Tasiilaq med projekt Siunissaq for at inddrage de unge i en workshop hvor 40 unge
gav deres bud på husets rum og funktioner. Det er planen, at huset bygges i samarbejde med den
grønlandske byggerådgiver, Titarneq A/S og med Rambøll Greenland som ingeniørrådgiver. Kommuneqarfik
Sermersooq er bygherre.
Kommunens positive indstilling og opbakning til de unge i byen blev konkret med tildelingen af Bygning 407
allerede i september 2016. Desværre var bygningen angrebet af ’uhelbredelig’ skimmelsvamp.
Lokale og Anlægsfondens bevilling og Projekt Siunissaqs brobygning mellem parterne, viser de unge, at det
trods udfordringer er muligt at gøre drømme til virkelighed. Netop denne læring er vigtig for de unge.
Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:
’Det kommende ungdomskulturhus i Tasiilaq viser hvad der er muligt når mange står sammen om at skabe
bedre rammer for børn og unges fritidsliv. Projektet Siunissaq har været med til at samle Tasiilaqs ’fremtid’,
og givet dem en stemme og hjælp til at udtrykke stærke drømme og visioner. Vi er i Lokale og
Anlægsfonden glade for at have været med i processen, og kunne understøtte udviklingen af et projekt som
har potentiale til at skabe unikke rammer om for engagerende fællesskab for byens unge. Med en blanding
af nye og traditionelle grønlandske kulturaktiviteter sættes fokus på vigtigheden af at udvikle de unges
færdigheder og kompetencer og skabe grobund for udviklingen af en stærk identitetsfølelse. Projektet
bliver et eksempel på, hvordan der lokalt kan skabes bæredygtige tiltag, som kan løfte børns og unges
muligheder for at få deres egne rum at udtrykke sig i.’
Anette Molbech, projektleder for projekt Siunissaq uagut pigaarput/Fremtiden tilhører os’ siger:
’Projekt Siunissaq arbejder med at opbygge trivsel, forebygge selvmord og skabe modstandskraft og
fællesskaber blandt børn og unge mellem 12-26 år i 2 byer i Grønland. Derfor er det helt afgørende for os,
at de unge oplever, at deres idé om et kulturhus bliver virkeliggjort. Det viser dem, at de bliver set, hørt og
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anerkendt. Børn og unge er Tasiilaqs – og Grønlands – fremtid. Det er vigtigt at inddrage dem i den her
slags processer, sådan at de oplever, at man tager dem alvorligt. At de har indflydelse på deres liv og
drømme. At bidrage til at skabe et sted der er ’deres’ og som kan tilføre byen en platform for trygge
fællesskaber er en milepæl, der kan styrke børn og unges trivsel og for projekt Siunissaq. Vi ser frem til at se
huset udfolde sig og til at samarbejde med de unge, med kommunen og kulturhusets leder om aktiviteter
fremover’.
Mia Skifte Lynge, Leder af Ungdomskulturhuset i Tasiilaq siger:
’Kommuneqarfik Sermersooq ser gerne at huset bliver brugt på tværs af alle aldre. Aktiviteter i huset vil
udspringe fra de unge selv og de skal i høj grad selv være med til at skabe aktiviteterne’.
Baggrund om kulturhuset i Tasiilaq
Huset finansieres af midler fra Lokale og Anlægsfonden og Kommuneqarfik Sermersooq og med bidrag fra
Kraemersgrønlandsfond og 15.Junifonden. Der er fra kommunens side kontakt med andre fonde, der
ønsker at støtte op om aktiviteterne i ungdomskulturhuset. Ungdomskulturhuset forventes ifølge planerne
indviet i 2019. Kommuneqarfik Sermersooq ansatte i marts 2017 Mia Skifte Lynge som leder af
Ungdomskulturhuset. Aktiviteter for de unge i Tasiilaq ledes af Mia Skifte Lynge uafhængigt af
ombygningen.
Projekt Siunissaq uagut pigaarput/ Fremtiden tilhører os er finansieret af Bikubenfonden, Grønlands
Selvstyre, 3 kommuner i Grønland, Nunafonden.
Yderligere oplysninger fås hos:
Anette Molbech, projektleder Siunissaq uagut pigaarput
info@siunissaq.gl / anette@plottet.dk
+45 23231787
Læs mere om projekt Siunissaq på: www.siunissaq.gl
Læs om projektet her: www.loa-fonden.dk/projekter/2017/ungdomskulturhus-i-tasiilaq/

