
 
 

   
 

 
Pressemeddelelse  

Dansk-grønlandsk socialpolitisk topmøde i Odense den 6. september 2022 
 
Tirsdag den 6. september 2022 afholder de fire grønlandske huse det ”dansk-grønlandsk 

socialpolitiske topmøde”. Mødet finder sted i Nordatlantisk Hus i Odense.  

 
Der bor knap 17.000 borgere fra Grønland i Danmark. Omtrent hver 10. af dem anses som socialt 

udsat. Mange borgere fra Grønland flytter til Danmark, eller flytter frem og tilbage mellem 

Grønland og Danmark, med risiko for at ende i ufuldstændige livsforløb og mangel på stabilitet og 
kontinuitet, som i værste fald ender i økonomisk marginalisering og social udsathed. 

 

Der er grønlandske huse i de fire største byer i Danmark: Aalborg, Aarhus, Odense og 
København. De Grønlandske Huse er bindeled mellem borgere og systemer i Danmark og 

Grønland, og alle fire huse tilbyder åben socialrådgivning, støtte og hjælp til herboende 

grønlændere om, hvad det kræver at blive integreret og inkluderet i det danske samfund.  
 

Faglighed og samarbejde  

Danmark og Grønland er i et rigsfællesskab. Det ”dansk-grønlandske socialpolitiske topmøde” er 
en anerkendelse af - på den ene side - hvert lands kompetencer på det socialpolitiske område og - 

på den anden side - afhængigheden af samarbejdet i rigsfællesskabet. På det socialfaglige område er 

der mange overlap og gråzoner, som de grønlandske huse møder i deres daglige arbejde, og som 
fordrer et samarbejde mellem instanser og aktører i rigsfællesskabet.  

 

Topmødet er en invitation til at forstå være med til at kvalificere dette samarbejde. På topmødet 
vil der blive sat fokus på det socialfaglige arbejde, som husene og kommunerne laver i samarbejde. 

De grønlandske huse vil bringe beslutningstagere, praktikere og forskning sammen og i fællesskab 

skabe et rum for at udvikle samarbejdet.  
 

Mange borgere fra Grønland befinder sig i en gråzone i Danmark. De er danske statsborgere og får ikke 

særbehandling, som andre udefrakommende borgere gør. Det positive er, at de har rettigheder på lige fod 
med danske borgere. Hvad man glemmer nogle gange er, at grønlændere er et andet folkefærd med en 

anden kultur og ofte et mangelfuldt dansk, så man indgår som nytilflyttet grønlænder alligevel ikke helt på 

lige fod med danske borgere. Derfor falder mange mellem to stole og det skal vi arbejde på at undgå.  
– siger Nauja Bianco, direktør i Det Grønlandske Hus i Odense.  

 

Der vil løbende blive lagt information om mødet op på hjemmesiden: https://www.dgh-
odense.dk/da/socialpolitisk-topmoede/. Her findes bl.a. det foreløbige program samt en 

tilmeldingsformular. Følg os også på de sociale medier: Facebook, Instagram og LinkedIn.  

 
Det dansk-grønlandsk socialpolitiske topmøde er støttet af Oak Foundation Denmark. 

 

Kontakt: 
Direktør for Kalaallit Illuutaat/Det Grønlandske Hus i Odense Nauja Bianco: tlf.: 22460405 eller 

konsulent Lisbeth Valgreen: socialpolitisktopmode@gmail.com (tlf. 61675234) 
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