Grønlandsk arbejdsgruppemøde d. 25/1 2018
Tilstede: Anders, Rani, Flemming, Gerda og Nancy
Statusmøde og evaluering af arbejdsgruppen indtil nu og det fremadrettede fokus og arbejde.
Arbejdsgruppen er nedsat for at få belyst følgende 4 punkter:
a. Indsamle viden og erfaringer om grønlændere i DK. Hvad er deres behov?
b. Lave et forslag til hvordan det optimalt hjælpesystem for grønlændere i DK kan laves. Dette
kan flettes sammen med Gerts idé om hvordan man skal uddanne gadeplansmedarbejdere og
spørgsmålet om hvordan man kan få sendt grønlændere hjem til en god tilværelse, hvis de vil det.
c. Formidle denne viden politisk i Grønland og DK.
d. Lave et SANDudvalg i Grønland.

Arbejdsgruppens indsats frem til nu:
Anders: Det har været okay men ikke så mange gange vi har mødtes.
Flemming: Jeg har været til en del gode foredrag omkring udsatte/hjemløse grønlændere. Vi er
nået langt i forhold til at få fat i grønlændere og fastholde dem i det til blandt andet
Bisidderkorpset.
Er retningen for arbejdsgruppen tydelig for jer?
Rani: Ikke særligt tydeligt, men han husker Gerths forslag på et hovedbestyrelsesmøde, hvor det
blev præsenteret som et peer to peer samarbejde, hvor der bliver arbejdet med
gadeplansmedarbejdere. Det er langt fra vores arbejde i gruppen. Lederen af det grønlandske hus i
Kbh har rådet Rani til at vi skal holde os fra at ”opfinde” det som andre laver, som bisidder,
gadeplansarbejdere og andet. Men Rani husker at Gerth udtalte sidste møde at der ER behov for
grønlandske bisiddere og gadeplansmedarbejdere.
Rani har brug for info fra arbejdsgruppen generelt. Føler sig lidt alene på Sjælland.

Evaluering:
Ud fra vores forventninger for et år siden, kan vi se at vi faktisk har indfriet en del af
forventningerne omkring at opsøge og tale med de udsatte grønlændere, som sker rigtig meget i
Odense med Gerth, Sjælland med Rani og i Aarhus. Det er også lykkes at få to grønlandske
deltagere med på Bisidderkurset og tilknyttet SAND Østjylland mere og mere. Rani er også lykkes
med at få et par grønlændere ind i SAND Nordsjælland som højest sandsynligt kommer ind i

bestyrelsen til den kommende generalforsamling. Vi har opsamlet en del viden ved at deltage i
relevante foredrag og arrangementer vedrørende udsatte grønlandske.
Vi har formidlet vores viden videre til Socialstyrelsen, som ønsker at gøre brug af vores ekspertise i
forhold til at skabe kontakt til de mest udsatte grønlændere til brug for at optimere tilbud til
udsatte grønlændere, en gruppe som Socialstyrelsen oftest har svært ved at få kontakt til.
Fremadrettet:
Rani foreslår at vi skal arbejde på et SAND Grønlandsk udvalg i DK og et i Grønland, hvor alt
materiale og vedtægter bliver oversat. I bund og grund lave brugerorganisering for grønlændere
og få dem organiseret. Gerth har foreslået at i stedet for at oprette et SAND udvalg i Nuuk at man i
stedet skaber en god samarbejdsaftale med hjemløseforeningen i Nuuk. Her kan vi understøtte
foreningen i de udfordringer der kan være i at flytte til DK.
Nancy: Vigtigt at være enige om at SAND IKKE er en hjælpeorganisation men en
interesseorganisation. Vi kan bruge UngeCrew som er dels en arbejdsgruppe men også
netværksgruppe, som en skabelon til den grønlandske arbejdsgruppe. Her kan vi etablere en
formidlingsgruppe af hjemløse/udsatte grupper som kan bruges når der efterspørges ekspertviden
om hjemløse/udsatte grønlændere.
Anders mener ikke det er en god idé at lave et selvstændigt SAND Grønland gruppe i DK, men
mere som UngeCrewet fungerer.
Rani tror ikke helt på at grønlænderne vil kunne indfinde sig i vores lokale udvalg, det er
simpelthen for kedeligt for dem med bestyrelsesmøde og andet.
Vi bliver nødt til at appellerer med noget netværksdannelse.
Rani har brug for at tage diskussionen på Hovedbestyrelsesmøde om vi skal arbejde på at få
grønlændere ind i lokale SAND udvalg eller vi skal arbejde mere i retning af UngeCrewet.
Flemming kan godt se fidusen i at arbejdsgruppen fungerer mere som en ad hoc gruppe der kan
springe til efter behov og lyst – og ikke så meget det traditionelle bestyrelsesarbejde. Vi har
erfaring med at det er svært at ”hyre” folk til det traditionelle SAND bestyrelsesarbejde.
Gerda vil gerne tilbyde at oversætte materiale hvis der er behov for det.
Vi har meget lettere ved at etablere et landsdækkende netværk fremfor at rekruttere til de lokale
udvalg, mener Rani. Vi netværker videre og opfordrer udvalgene til at gøre det samme.
Grønlændergruppen er enige om at anbefale at arbejde videre med det landsdækkende netværk
a’la UngeCrewet, som kan bruges som formidling og andet godt i SAND regi. Vi er meget bevidste
om at der er stor mangel på grønlænder i arbejdsgruppen og bevidste om betydningen for
meningen med arbejdet at de er repræsentative i arbejdsgruppen.

Planen er fremadrettet at forelægge vores arbejde frem til nu for hovedbestyrelsen med forslag
om at arbejde på et mere landsdækkende netværk som UC eller om vi skal arbejde videre på at
inkludere grønlænderne i de lokale udvalg eller begge dele. Anders og Rani forelægger det for
Hovedbestyrelsen næste møde.
/Nancy

