Den 29. august 2022

Pressemeddelelse
Dansk-grønlandsk socialpolitisk topmøde i Nordatlantisk Hus i Odense
Tirsdag den 6. september 2022 afholder de fire grønlandske huse det dansk-grønlandsk
socialpolitiske topmøde i Nordatlantisk Hus i Odense. Topmødet skal styrke udviklingen af
samarbejdet på det socialfaglige område mellem Grønland og Danmark.
De Grønlandske Huse vil bringe beslutningstagere, praktikere og forskere fra Grønland og Danmark
sammen for at skabe et bedre rum for samarbejde. Her får vi i fællesskab mulighed for både at sætte fokus
på det store socialfaglige arbejde, som husene og de danske kommuner er med til at løfte, og på de
udfordringer som de forskellige fagområder kan foreslå løsninger til.
Socialpolitikken i Grønland er et grønlandsk ansvarsområde, ligesom socialpolitikken i Danmark er et dansk
ansvarsområde. Det dansk-grønlandske socialpolitiske topmøde anerkender således begge landes
kompetencer på det socialfaglige område. De Grønlandske Huse anerkender samtidig, at der sker en stor
migration mellem Grønland og Danmark. Der er derfor brudflader i det socialfaglige arbejde, som aktører i
Grønland og Danmark skal samarbejde om.
Social indsats i en brydningstid
Der bor knap 17.000 borgere fra Grønland i Danmark, og omtrent hver tiende af dem anses som socialt
udsat. Mange grønlændere rejser og flytter frem og tilbage imellem de to lande med risiko for at ende i
ufuldstændige livsforløb og mangel på stabilitet og kontinuitet. I værste fald ender de i marginalisering og
social udsathed.
I Danmark findes der fire grønlandske huse i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Odense og København. De
Grønlandske Huse har ikke myndighed, men de er et bindeled mellem borgere og systemer i Danmark og
Grønland. Alle fire huse tilbyder åben socialrådgivning, støtte og hjælp til herboende grønlændere om
sociale forhold, herunder værktøjer til den bedst mulige integration og inklusion i det danske samfund.
”Vi står i en brydningstid i relationen mellem Grønland og Danmark. Den danske statsministers undskyldning til
”eksperimentbørnene”, VIVE-rapporten om børn af grønlandske familier anbragt uden for hjemmet samt åbenheden
omkring de historiske omstændigheder for den nutidige relation mellem Grønland og Danmark nødvendiggør, at vi
ser anderledes på samarbejdet. I De Grønlandske Huse vil vi gerne bruge denne brydningstid til at styrke
samarbejdet på det socialfaglige område i fremtiden til gavn for herboende borgere fra Grønland” – udtaler Nauja
Bianco, direktør i Det Grønlandske Hus i Odense og initiativtager bag det dansk-grønlandske socialpolitiske
topmøde.
Der er en overvældende interesse for mødet med 150 tilmeldte og mange på venteliste. Det afspejler et
stort ønske at kvalificere samarbejdet omkring de socialt udsatte grønlandske borgere i Danmark på tværs
af de forskellige aktører og sektorer. Læs mere om topmødet her: https://www.dghodense.dk/da/socialpolitisk-topmoede/
Det dansk-grønlandske socialpolitiske topmøde er støttet af Oak Foundation Denmark.
Kontakt:
Lisbeth Valgreen: socialpolitisktopmode@gmail.com (tlf. 61675234) eller direktør for Kalaallit Illuutaat/Det
Grønlandske Hus i Odense Nauja Bianco: tlf.: 22460405.

