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”Tanken er, at det jo er vores egen identitet, som vi prøver at definere, og derfor bør vi selv 

skrive historien.” Daniel Thorleifsen, direktør, NKA 

Forord  

Nedsættelsen af Grønlands Forsoningskommission er udtryk for et ønske om at forstå det 

grønlandske folks historie og dermed dagens Grønland. En forståelse af historien og 

baggrunden for dagens samfund er en essentiel forståelse for den samfundsudvikling, som 

pågår i Grønland den dag i dag. En historisk bevidsthed, ud fra en revideret historieskrivning – 

skrevet af grønlændere, er på samme led et vigtigt element i at kunne definere sig selv og 

dermed bidrage til den løbende identitets- og kulturskabelse, som et hastigt udviklet samfund 

behøver.  

 

Grønlands Forsoningskommission er udtryk for et ønske om at tage styringen på, hvordan 

samfundet skal se ud, og det er et tegn på et modent og ansvarsbevidst samfund. Fokus for 

forsoningsarbejdet er på den interne grønlandske forsoning – altså i første omgang at arbejde 

på at ophjælpe forsoning mellem borgerne i det grønlandske samfund; det være sig mellem 

generationerne, mellem by og bygd, mellem øst og vest – nord og syd og mellem de forskellige 

sproggrupper.  

Grønlands Forsoningskommission blev nedsat i juli 2014. Kommissionen havde, inden for 

rammerne af kommissoriet, et bredt perspektiv og dermed i vid udstrækning mulighed for at 

definere kursen for forsoningsprocessen. Kommissionen arbejder ud fra en antagelse om, at 

historiens forløb har indvirkning på dagens samfund. I første omgang var ønsket at indlede en 

scopingrunde, som stadig er i gang. Scopingen foregår ved, at kommissionen går i dialog med 

forskellige grupper i befolkningen, og dermed får kommissionen et grundlag omkring, hvilke 

emner, der bør tages op, og i det hele taget hvordan forsoning skal forstås. Et led i samme 

tiltag er en befolkningsundersøgelse med kvalitative og kvantitative kriterier. Organiseringen af 

undersøgelsen er så langt fremme, at en række byer vil blive besøgt efter sommerferien, og en 

række informanter vil kunne udvide datagrundlaget for kommissionen.  

Grønlands Forsoningskommission arbejder for befolkningen i Grønland, og en inddragelse i 

forsoningsarbejdet, blandt andet i form af en løbende oplysningskampagne, har til hensigt at 

give befolkningen forståelse og medejerskab af forløbet. Det er i den sammenhæng værd at 

nævne, at ingen skal eller kan tvinges til forsoning, hvis de pågældende ikke ønsker dette.  

Nedsættelsen af forsoningskommissionen er, for kommissionen at se, et udtryk for modenhed 

og en velvilje til at kigge på sig selv og gøre noget ved de eksisterende problemer.   

 

På vegne af Forsoningskommissionen 

Jens Heinrich 
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1. Indledning  
Forsoningskommissionen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årlig statusrapport, der 

giver en oversigt over Forsoningskommissionens beslutninger samt arbejde og igangsatte 

aktiviteter.  

Statusrapporten omfatter kommissionsarbejde siden udnævnelsen af fem ordinære 

kommissionsmedlemmer og et æresmedlem den 11. juli 2014. Kommissionen skal fremkomme 

med konkrete forslag til, hvilke specifikke emneområder, der kræver udredning og historisk 

nuancering, med henblik på at skabe større forståelse for historiens indflydelse på nutiden. 

Kommissionens første opgave består i at udarbejde en strategiplan for kommissionsarbejdet, 

herunder planlægning af arbejdsprocessen med diverse aktiviteter. Denne rapport udgør 

derfor statusredegørelsen for kommissionens strategiplanlægning og indeholder følgende 

redegørelser af:  

 Kommissionsbaggrund 

 Kommissionsarbejde og aktiviteter 

 Kommissionsbeslutninger 

 Strategier for kommissionsarbejdet 

 Kommissionens tidsplan samt oversigtsplan 

 

1.1 Udgangspunkt 
Det daværende Naalakkersuisut havde med udgangspunkt i sit regeringsgrundlag ”Et samlet 

land – Et samlet folk” og den efterfølgende Finanslov 2014 etableret Grønlands 

Forsoningskommission med et ønske om, at der skabes større forståelse for og bevidsthed om 

egen historie, kultur, samfundsudvikling og egne handlemønstre.  

 

Igangsættelsen af forsoningsprocessen skal ses i lyset af, at Grønland er en tidligere koloni, 

hvor man antager, at samfundsudviklingen i høj grad er præget af et tankesæt, der er en 

direkte følge af kolonihistorien, og som har sat sit præg på folket og samfundet.  

Alle partier blev i sin tid inviteret til et samarbejde omkring kommissionen og gav deres 

opbakning til nedsættelsen af kommissionen, som de alle bidrog positivt til udformningen af.  

Forsoningskommissionen påbegyndte sit kommissionsarbejde i august 2014 og skal arbejde 

frem til udgangen af 2017 med tiltag og initiativer vedrørende forsoning i det grønlandske 

samfund. Forsoningskommissionen har en årlig finanslovbestemt driftsbevilling på 2.4 mio. kr., 

som bliver anvendt til sekretariatsbetjening af kommissionen og øvrige aktiviteter, som 

kommissionen har igangsat og er ansvarlig for. Dertil går midlerne til vederlag for 

kommissionsmedlemmerne for den arbejdsindsats, som kommissionen skal yde i forbindelse 

med diverse opgaver.  
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Kommissionens arbejdsgrundlag er fastlagt i Kommissorium1 for Forsoningskommissionen i 

Grønland, fastsat af Naalakkersuisut. 

Kommissionsarbejdet skal resultere i en betænkning med anbefalinger til Naalakkersuisut med 

udgangspunkt i indsamling af oplysninger fra befolkningens egne fortællinger af oplevelser og 

viden.  

 

1.2 Sammensætning 
Forsoningskommissionen består af medlemmer, udpeget af Naalakkersuisut ud fra deres 

faglige og samfundsrelevante kvalifikationer samt personligt engagement og erfaring. 

Medlemmerne danner tilsammen rammer for en alsidig udvikling i kommissionsarbejdet med 

deres praktiske og fagligt relevante kompetencer. Kommissionen skal ligeledes sikre kvaliteten 

af kommissionsarbejdet. Efter bestemmelser udgør kommissionsmedlemmerne en apolitisk 

faggruppe, som arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser.  

Kommissionen repræsenteres af ordinære medlemmer, som har det fulde ansvar for at 

konkretisere og tilrettelægge kommissionsarbejdet. Dertil er der æresmedlemmer, pt. et 

æresmedlem, som bidrager med deres viden og ekspertise i kommissionens arbejde i det 

omfang, de kan bidrage til kommissionsarbejdet. 

Kommissionens arbejdsfordeling tager udgangspunkt i en sideordnet rolle- og arbejdsmodel. 

Denne model er baseret på en arbejdsform, der vægter ligelig fordeling af opgaver og ledelse 

imellem sig. Nærværende arbejdsmodel har dog vist sig at være uhensigtsmæssig, hvorfor 

kommissionen ønsker en ændring af den nuværende arbejdsstruktur til en overordnet 

ledelsesstyring. På baggrund af kommissionens evaluering af rolle- og arbejdsmodellen, har 

kommissionen indstillet til en ledelsesmodel som indbefatter en formand, næstformand i 

Forsoningskommissionen, såfremt anmodning imødekommes af Naalakkersuisut. 

Tre ordinære kommissionsmedlemmer er, siden nedsættelsen, fratrådt, idet deres 

erhvervsarbejde ikke er foreneligt med kommisionsarbejdet. Kort tid efter oprettelsen af 

kommissionen valgte et medlem at træde ud af kommissionen i september 2014, eftersom 

vedkommende, som privatpraktiserende psykolog, ikke havde den nødvendige tid, som 

kommissionsarbejdet kræver. Efterfølgende, i april 2015, blev yderligere to medlemmer nødt 

til at træde ud af kommissionen på grund af ansættelse i stillinger, som ikke kunne kombineres 

med kommissionsarbejdet. Tabet af de enkelte kommissionsmedlemmer betyder mindre 

udbytte i kommissionsarbejdet og fører beklageligvis til et tab af tid og momentum. Dele af 

kommissionsarbejdet er således desværre forsinket.  

Naalakkersuisut vil som ved de tidligere medlemmer tage stilling til kommende nye 

kommissionsmedlemmer.  

                                                           
1 Se Bilag 1 kommissorium for Forsoningskommissionen i Grønland 
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Forsoningskommissionens sammensætning af medlemmer under nedsættelsen, hvoraf blot de 

tre øverste navne er tilbage værende, er som følger: 

o Jens Heinrich, Ph.d. i historie 

o Ida Mathiassen, folkeskolelærer  

o Karla Jessen Williamson, Ph.d. i antropologi (æresmedlem) 

o Aviâja Egede Lynge, cand. scient. i social antropologi 

o Klaus Georg Hansen, cand.mag. i etnografi 

o Amalia Lynge Pedersen, cand.psych. og autoriseret psykolog 

Som følge af et ønske fra det forrige Naalakkersuisut om at inddrage de enkelte partier i 

Inatsisartut i samarbejde omkring forsoningskommissionens arbejde, er der ligeledes nedsat 

en politisk udpeget følgegruppe. Følgegruppen til forsoningskommissionen er udnævnt fra de i 

Inatsisartut repræsenterede politiske partier.  

De repræsenterede partier i følgegruppen består i dag henholdsvis af partierne Siumut, Inuit 

Ataqatigiit, Demokraterne og Atassut. Partii Inuit udgik efter valget i oktober 2014, og Partii 

Naleraq besluttede i marts 2015 at udtræde af følgegruppen.  

Den overordnede opgave for følgegruppen er at følge kommissionsarbejdet og udveksle viden 

samt synspunkter med kommissionen.   

Følgegruppen er sammensat af fire nedenstående medlemmer, udpeget af de politiske partier: 

o Mikael Petersen, partisekretær for Siumut  

o Sara Olsvig, formand for Inuit Ataqatigiit 

o Hanne Rasmussen, partisekretær for Demokraatit 

o Ove Frank Heilmann, partisekretær for Atassut 

 

Endvidere betjenes kommissionen af et sekretariat, som udfører logistiske, administrative og 

driftsmæssige opgaver, herunder praktiske ad hoc-opgaver. Desuden bistår sekretariatet 

kommissionen i dens arbejde med at igangsætte en række aktiviteter, udformet af 

medlemmerne, samt at sikre, at kommissionen udfører sin finanslovbestemte opgave.  

  

1.3 Kommissionsarbejde 
Forsoningskommissionens overordnede formål er at iværksætte en række aktiviteter, der skal 

afdække kultur- og samfundsmæssige udfordringer, der afstedkommer spændingsforhold som 

følge af den koloniale arv. Spændingsforholdene skal diskuteres og bearbejdes bredere i 

samfundet. Kommissionen skal under sit arbejde, indsamle viden, skabe dialog og bevidsthed i 

befolkningen om de historiske aspekter samt nuværende samfundsudvikling i Grønland. Dertil 

skal kommissionen medvirke til, at viden om samfundsforhold og forståelse borgerne imellem 

forøges.  
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Kommissionen skal under sit arbejde, udarbejde redegørelse, koordinere undersøgelser, 

varetage ledelsesopgaver i arbejdsgrupper, afholde borgerinddragende aktiviteter og 

formidling m.v.  

Forsoningskommissionen skal konkretisere og udforme sit arbejde målrettet ud fra to 

overordnede indfaldsvinkler, nævnt i kommissoriet: 

1. Interne sociologiske problemstillinger 

2. Historisk udvikling og kulturel interaktion i Grønland samt mellem Grønland og  

Danmark 

 

Forsoningskommissionen har i den første halve periode efter nedsættelsen drøftet og 

defineret kommissionens rolle samt udformet og fundet fodfæste i kommissionsarbejdet og 

praktiske forhold.  Kommissionen nåede i denne periode til enighed om, at kommissionen skal 

arbejde for, at et folk skal kende og definere sin egen historie, og at denne skrives med 

udgangspunkt i befolkningens egne fortællinger af hændelser og oplevelser.  

Følgende mødeaktiviteter beskriver kommissionsarbejdets proces og udformning i dens 

nuværende form: 

 

1.3.1 Workshop  

Kommissionsmedlemmerne mødte hinanden første gang den 12. august 2014 under en fire-

dages workshop i Ilulissat for at tilrettelægge deres indledende planer og kommende opgaver. 

Medlemmerne fik til opgave at fremkomme med deres individuelle forslag til emner og 

kommissionsarbejdet, ligesom den politisk udpegede følgegruppe fremkom med emneforslag 

til kommissionen. Kommissionen tog disse emneforslag med i betragtning under sin 

planlægning af kommissionsarbejdet.   

Til workshoppen blev Thomas Brudholm, Ph.d. og lektor ved Institut for tværkulturelle og 

regionale studier KU, Astrid Nonbo Andersen, Ph.d. og postdoc ved DIIS samt journalist Naja 

Paulsen ved Ilisimatusarfik inviteret til at holde relevante oplæg for de nye 

kommissionsmedlemmer omkring begrebet og fænomenet forsoning, koloniseringshistorie 

samt pressens profiler og medietræning.  

Kommissionen vedtog under workshoppen, at Forsoningskommissionen arbejder ud fra et 

værdigrundlag om, at der er forskel på, hvordan den koloniale kontekst samt udviklingen i 

Grønland har været oplevet og fortsat opleves på forskellige steder på tværs af generationer, 

grupper og enkeltpersoner. Alle skal inddrages i processen med hensyntagen til, at der vil være 

forskelle i behovet for forsoning, ligesom der kan være en del af befolkningen, som ikke føler 

et behov for forsoning.  

Eftersom kommissionsarbejdet tager udgangspunkt i befolkningen og dermed skaber 

rammerne for forsoningsprocessen, har kommissionen fundet det vigtigt at inddrage flest 

mulige i processen af udformningen af arbejdet. Som det første konkrete tiltag besluttede 
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kommissionen at skabe landsdækkende initiativer og inddrage landets befolkning ved at lade 

den bidrage med forslag og forventninger til forsoningsprocessen, således at befolkningen kan 

føle et ejerskab til forsoningsprocessen.  

Kommissionen fik afholdt sit første pressemøde og fremlagt sine første rammer for den videre 

arbejdsproces.  

 

 
Forsoningskommissionen mødte hinanden første gang til workshoppen i Ilulissat, og her er de godt i gang med at 

tilrettelægge deres indledende kommissionsarbejde. Foto: sekretariat 

 

1.3.2 Ordinære møder 

Forsoningskommissionen afholder fire ordinære møder om året à op til tre mødedage, og 

møderne skal tilrettelægges ud fra praktiske hensyn og med økonomisk mådeholdenhed. 

Under disse mødedage inkluderes møde med følgegruppen, møde med diverse kontaktflader 

såsom organisationer, foreninger, institutioner m.m. samt forberedelse til borgerinddragende 

aktiviteter m.m.   

Kommissionen afholdte sit første ordinære møde i Tasiilaq i dagene 8.-14. oktober 2014, hvor 

kommissionen udformede de første rammer for mål og retning for den videre arbejdsproces. 

Borgerne i Tasiilaq blev inviteret til en aften med oplæg og efterfølgende dialog, hvor borgerne 

fik mulighed for at fortælle om deres egne erfaringer, historier og give deres syn på forskellige 

forhold. På baggrund af borgermødet igangsatte en gruppe borgere et netværk.  
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Forsoningskommissionen under deres første ordinære møde i Tasiilaq, hvor forberedelserne til deres første rammer 

for mål og retning behandles. Foto: sekretariat 

 

Kommissionen fik desuden mulighed for at indsamle personlige vidnesbyrd blandt de enkelte 

borgere. I forlængelse heraf besøgte kommissionen udvalgte arbejdspladser, hvor der blev 

givet udtryk for forhold, der fremmer eller hæmmer medarbejdernes samarbejde på 

arbejdspladsen.  Kommissionen fik derigennem påbegyndt indsamlingen af viden, der tager 

udgangspunkt i borgernes erfaringer. Kommissionen vil fortsætte sin vidensindsamling, 

indhentet fra befolkningen, og bearbejde disse sideløbende med igangsættelse af andre 

aktiviteter.  

Kommissionen afholdte sit andet ordinære møde i Nuuk i dagene 17.-19. januar 2015, hvor 

kommissionen fik grundlagt de endelige målsætninger, værdier, vision og overordnede 

strategiplan for det videre kommissionsarbejde, således at de konkrete initiativer kan 

igangsættes. Kommissionen fik efterfølgende på et pressemøde i Katuaq’s lokaler præsenteret 

deres beslutninger og arbejdsretning med udgangspunkt i kommissionens arbejdsgrundlag. 

Kommissionen har derudover, iværksat igangsættelse af en oplysningskampagne, som et 

resultat af mødet i januar. Oplysning om, hvad kommissionen står for og hvad dens opgave er, 

bliver tydeliggjort i kampagnen. Dertil har kommissionen fået hjemmesiden 

www.saammaatta.gl, hvoraf oplysninger om kommissionsarbejdet fremgår.  

Kommissionens planlagte tredje ordinære møde i dagene 8.-10. maj 2015 er indtil videre 

udsat, indtil nye medlemmer tiltræder i kommissionen.  

 

1.3.3 Følgegruppemøder  

Kommissionen skal invitere følgegruppen to gange årligt med henblik på at præsentere status 

på kommissionsarbejdet, således at kommissionen kan få konstruktive tilbagemeldinger fra 

følgegruppen om arbejdsprocessen. Formålet med dialogmøderne er, at kommissionen kan 

have gavn af følgegruppens kommentarer, anbefalinger, forslag om mulige initiativer, emner 

og temaer i arbejdet.  

http://www.saammaatta.gl/
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Det første dialogmøde mellem forsoningskommissionen og følgegruppen fandt sted i januar 

2015 under kommissionens 2. ordinære møde i Nuuk. Kommissionen præsenterede status på 

kommissionsarbejdet, dertil målsætninger og fremtidig arbejdsstrategi. Følgegruppen bidrog 

med konstruktive tilbagemeldinger og værdifulde forslag til kommissionens videre arbejde, 

som kommissionen har taget til sig i sin videre planlægning og udformning af kommende 

arbejdsforløb.  

 

 
Forsoningskommissionens første dialogmøde med følgegruppen. Foto: sekretariatet 

 

1.3.4 Kontakt- og samarbejdsmøder samt udbredelse af forsoningsprocessen  

Som et led i kommissionsarbejdet om at skabe bred folkelig inddragelse i forsoningsprocessen 

har kommissionen igangsat diverse møder med relevante organer, som kan bidrage med input 

samt viden og eventuelt indgå i et samarbejde med kommissionen på relevante områder. 

Kommissionen har holdt oplæg, møder og taget kontakt til visse organisationer, foreninger og 

institutioner, hvilket har frembragt konstruktive diskussioner og kommentarer til 

kommissionsarbejdet.  

Kommissionen har indtil nu holdt oplæg og møder i nedenstående fora: 

Oplæg: Avalak, grønlandske studerendes organisation, Fyn, august 2014 

Oplæg: Folketingets Grønlandsudvalg, Nuuk, september 2014 

Forum: Greenland Eyes Film Festival, København, september 2014 

Forum: Institut for Eskimologi, Københavns Universitet, København, november 2014 

Oplæg: Det Grønlandske Hus, København, november 2014 

Møde: Arbejdspladser og institutioner, Tasiilaq, december 2014 

Oplæg: Grønlands Repræsentation, København, februar 2015 

Oplæg: Foredrag om forsoning, arrangeret af tidsskriftet Baggrund, København, marts 2015 

Oplæg: Ilimmarfik, Nuuk, maj 2015  

Konference: New Narratives of the Postcolonial Arctic, København, maj 2015 
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Møde: Als Research, København, maj 2015 

Møde: Afdeling for Samfundsvidenskab ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik,  

            Nuuk, maj 2015 

Møde: Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ved Institut for Kultur, Sprog og Historie, Nuuk,  

            maj 2015 

Møde: HS-Analyse/SIA Greenland, Nuuk, maj 2015 

Kontakt: Social Pædagogisk Seminarium, Ilulissat, juni 2015 

Kontakt: Qaasuitsup Kommunia, juni 2015 

Møde: Justitsområdet: Departement for Natur, Miljø og Justitsområdet, Nuuk, juli 2015 

Kontakt: Qullissat Ikinngutaat, Ilulissat, juli 2015 

Kontakt: Forbund ”Utoqqaat Nipaat”, juli 2015 

Kontakt: Sullissivik Siorapaluk, Qaanaaq, Upernavik, Kullorsuaq, Uummannaq, Saattut, juli 2015 
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2. Kommissionsbeslutninger  

Forsoningskommissionen har under sine møder med følgegruppen og institutioner samt 

borgerne taget beslutninger om den endelige udformning af sin videre arbejdsproces.  

Eftersom kommissionens arbejde er afgrænset til den afgivne arbejdsopgave, tid- og 

bevillingsramme, har kommissionen fundet det vigtigt at påpege, at opgaveformålet ikke 

handler om at fremkomme med hverken retslige eller økonomiske erstatningskrav eller 

offentlig undskyldning, hvilket sandheds- og forsoningskommissioner oftest arbejder ud fra. I 

stedet skal kommissionen indlede undersøgelser ved at indsamle viden og informationer fra 

befolkningen, som med tiden eventuelt kan vise, om der er et behov for eller ønske fra 

befolkningen om erstatningskrav eller offentlig undskyldning. Kommissionen vil på denne 

måde indlede undersøgelser og gå fagligt til værks. Kommissionen vil tage disse undersøgelser 

og ønsker fra befolkningen med i betragtning i det afsluttende arbejde, og vil derfra kunne 

fremkomme med forslag og anbefalinger til handlinger herom.  

Kommissionen fokuserer på befolkningens inddragelse samt indsamling af narrative 

beretninger, og at grundlaget for forsoningsprocessen skal ses i lyset af, at Grønlands historie, 

udvikling og nuværende samfund har sin egen kontekst. Det centrale her er, at befolkningen i 

Grønland har oplevet en meget hurtig samfundsudvikling med social, kulturel, økonomisk og 

demokratisk ulighed til følge. Kommissionen påpeger endvidere, at gode elementer i 

samfundet og i historien, som binder det grønlandske folk sammen, utvivlsomt også vil blive 

inddraget i arbejdet.  

Kommissionen skal afdække kolonitidens indvirkning på dagens samfund. Her opfatter 

kommissionen også tiden efter 1953, hvor Grønland formelt blev en ligestillet del af det 

danske rige, som en tid præget af en kolonialrelation. Her vil kommissionen, under sit arbejde, 

særligt fokusere på assimilationsperioden fra 1950 og fremover. Dette fokus ekskluderer dog 

ikke andre historiske begivenheder i tiden før, som eksempelvis Anden Verdenskrigs betydning 

for udviklingen i Grønland, da de kan have relevans for kommissionsarbejdet. 

Kommissionen arbejder ud fra et kolonibegreb, hvor der var forskel på folk og at det 

grønlandske samfund var underlagt visse magtstrukturer, som også var gældende efter 

Grønlands indlemmelse i Rigsfællesskabet.  

Tiden efter 1953 tillægges en væsentlig betydning for dagens grønlandske samfund. Officielt 

ophørte kolonitiden for Grønland netop i 1953 ved Grundlovsændringen, men en nærmest 

fuldstændig samfundsomformning, med kulturel assimilation, fandt sted i tiden frem – stadig 

med Danmark i førersædet. De grønlandske forventninger forud for Grundlovsændringen var 

at alt ville blive godt, når man endelig blev ligestillet og ligeværdige - alle problemer ville 

dermed være klaret. Grønland skulle udvikles og moderniseres, befolkningen skulle 

koncentreres ved de større byer, det industrielle fiskeri skulle udgøre rygraden i den fremtidige 

økonomi, mens dansk kultur, normer og værdier, uddannelsessystem og sprog skulle være 

grundlaget for redskaberne til at fremme denne udvikling. De naturgivne forudsætninger for et 

moderne samfund var imidlertid sværere end i Danmark, hvilket kom til at betyde et lavere 
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lønniveau for lokale – udsendte skulle tiltrækkes og fik derfor et højere dansk lønniveau via et 

Grønlandstillæg. Grønlænderne var ligestillet men med forskel alligevel. Samtidig var planen 

med moderniseringen af Grønland, at op- og udbygningen skulle ske med danske arbejdere. 

De udsendte varetog i overvejende grad de ledende stillinger, da det blev ræsonneret at de 

udsendte havde den fornødne uddannelse og erfaring. Tempoet i moderniseringen var vigtig – 

så snart den var ”færdig” kunne grønlænderne overtage styringen af samfundet.  

 

Det betød, at grønlænderne ikke behøvede at uddanne sig i alt for vid udstrækning – det ville 

tage for lang tid, og uddannelserne ville alligevel være nyttesløse bagefter. Det kom dog også 

til at bevirke, at mange grønlændere fik følelsen af at stå på sidelinjen og se udviklingen ske for 

øjnene af dem. Koncentrationspolitikken bevirkede ligeledes en fremmedgørelse for mange – 

mange flyttede ind til de større steder i moderne boligblokke, uden at være blevet spurgt eller 

være parate. Det var indlysende at det moderne samfunds fortræffeligheder med tiden ville 

blive ganske klare for alle, tænkte man. Hvem vil leve foruden rindende vand, træk-og-slip 

toilet og elektricitet? Færdiggørelsen af samfundet blev aldrig tilendebragt og overtagelsen af 

samfundsstyringen fra grønlandsk side skete ikke som planlagt. De forbedrede leve- og 

sundhedsforhold betød en massiv befolkningstilvækst; skoler, sygehuse og boligmassen måtte 

udvides. Den oprindelige forventning havde været, at dansk privat kapital ville finde fodfæste i 

Grønland, men efter nogle år blev myndighederne bevidste om at noget måtte gøres. Den 

danske stat gik derfor ind og investerede i opbygningen af Grønlands erhvervsstrukturelle 

opbygning. 

 

Den politiske udvikling i Grønland vidner om en kompetent og indflydelsesrig grønlandsk elite. 

Det politiske mål var en selvstændiggørelse af Grønland, hvilket indebar en stadig større 

grønlandsk indvirkning på udviklingen. Skellet mellem eliten og den almene grønlænder må 

dog formodes ganske klart. At der samtidig lå et bestemt billede af ”grønlænderen” fra dansk 

side, kan der dog ikke være tvivl om. Rollerne var da også således, at danskerne var guiden, der 

vidste hvordan et moderne samfund skulle være, mens grønlænderne var de vejviste, der godt 

nok havde evnet at overleve i et barskt miljø, men som intet kendte til et civiliseret, moderne 

samfund. Den grønlandske indflydelse skal dog ikke underkendes. En selvbevidst og dygtig 

gruppe mennesker, uddannet efter en vestlig målestok, og med øvelse i at begå sig overfor 

danskere, satte ofte deres præg på Grønlands udvikling.  

Grønlands landsråd var dog blot et rådgivende organ, og først efter hjemmestyrets indførelse i 

1979, med landstinget/Inatsisartut og landsstyret/Naalakkersuisut, overføres 

beslutningskompetence til Grønland. Ofte blev der dog lyttet til de grønlandske ønsker, og ofte 

blev der ikke lyttet, når folketinget skulle lovgive vedrørende forholdene i Grønland.    

Den førte politik blev udformet i samarbejde mellem Danmark og Grønland, men havde en 

række konsekvenser. Det gav sig blandt andet udslag i lavere løn, sværere adgang til visse 

stillinger, mere eller mindre tvungne flytninger og ofte en tilsidesat rolle for den enkelte 

grønlænder. Følelsen af at blive kørt over af et system, hvor den enkelte ingen reel indflydelse 

havde, gav sig udslag i apati og mindreværd. Disse problematiske dele i samfundet nedarves 
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fra generation til generation – ikke 100 %, men de udviskes ikke, og er stadig mærkbare den 

dag i dag.  

I dag synes det ganske naivt, at man forestillede sig at et samfund kunne moderniseres 

”færdigt” i løbet af nogle få år – og konsekvenserne af den førte politik har da stadig også en 

indvirkning på dagens grønlandske samfund.  

Et centralt tema er at man fra grønlandsk side skal lære at stole på sig selv. At fravige 

tankegangen om, at man ikke kan selv og at man eksempelvis behøver hjælp udefra til 

opgaverne. Det er en indgroet vane, der med tiden kan ændres, men første skridt må være at 

forholde sig til den. Deri lægger også en ansvarliggørelse overfor egen indflydelse på 

udviklingen. 

 

2.1 Forsoning    
Forsoningskommissionen har, med henblik på at skabe forståelse for den igangsatte 

forsoningsproces i Grønland, valgt at redegøre for begrebet forsoning i grønlandsk 

forsoningskontekst.  

Forsoningskommissionens tilgang til Grønlands interne forsoningsproces tager udgangspunkt i, 

at forsoning kan ske på flere niveauer, og opererer følgelig med fire grundlæggende tilgange: 

1. Forsoning med sig selv og egen baggrund (personligt) 

2. Forsoning med egen historie (om ting, der er hændt) 

3. Forsoning, grupperne imellem, i det grønlandske samfund (menneskelige relationer på 

højere plan) 

4. Forsoning generationerne imellem (individplan) 

Forsoning kan ske, hvis forskellige grupper i samfundet når til enighed om, hvilken form for 

forsoning, der skal ske. Det er derfor vigtigt for forsoningskommissionen at identificere 

områder, der kan danne grobund for selve forsoningsprocessen.  

Forsoningskommissionen arbejder ud fra, at forsoning er en proces, hvorigennem det 

grønlandske samfund bevæger sig væk fra et tankesæt, der er en følge af kolonitiden, ved at 

skabe forståelse for nutidens sociologiske problemstillinger og forhold. Forsoningsprocessen 

skal medvirke til at skabe plads til en fælles fremtid med større forståelse i den grønlandske 

befolkning. Forsoningskommissionen skal derfor skabe rammer for handlinger til rummelighed, 

gensidig respekt og frisættelse på baggrund af, hvad befolkningen har fortalt. 

Forsoning er en overordnet proces, som omfatter følgende punkter: 

 At få bevidsthed om historien og dens indvirkning på nutiden 

 En forståelse af fortiden for at komme videre mod en fælles fremtid 

 En langsigtet proces til forandring i samfundet 

 En (gen-)opbyggelse af relationer 
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 En udvikling af anerkendelse af erindringer  

 At tage ved lære af fortiden 

 Accept og anderkendelse på forskellige planer 

 Frisættelse  

 At forsoning både er en proces og et mål  

 

2.2 Forsoningsproces 
Idet kommissoriet peger på, at forsoningsprocessen skal bidrage til, at viden om 

samfundsforhold og forståelse borgerne imellem forøges, har forsoningskommissionen valgt, 

at den historiske afdækning skal kombineres med indsamling af befolkningens egne 

beretninger. Eftersom sociale og kulturelle faktorer spiller en vigtig rolle i udformningen af, 

hvordan folk fortolker, husker og genkalder sig begivenheder, finder kommissionen det vigtigt 

at inddrage disse i arbejdet. Med forsoningsprocessen skal man søge at øge forståelsen for 

samfunds-, historie- og kulturudviklingen, hvilket kan ske gennem tre faser: 

1. Få en forståelse for fortiden 

2. Tage ansvar for nutiden 

3. Arbejde sammen for at sikre en bedre fremtid 

 

Kommissionen skal indsamle folks fortællinger, hukommelser og nutidige oplevelser, så de 

bliver fortalt sideløbende med, at der laves faghistoriske og samfundsfaglige studier. 

For at opnå erkendelse og større anerkendelse borgerne imellem i fremtiden, skal der 

igangsættes en proces hen imod større forståelse borgerne imellem og en større bevidsthed 

om eget udgangspunkt. Det er derfor vigtigt, at have et udgangspunkt om, at der eksisterer 

forskellige erindringer på tværs af forskellige gruppers selvfølelse, identitet og behov for det 

foreliggende.  De forskellige erindringer og syn på historien kan komplementere hinanden, og 

sådan en proces kan resultere i, at alle medlemmer af samfundet har mulighed for at forstå, 

hvordan fortiden både former og er formet af befolkningens forskellige hukommelser og 

identiteter. 
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3. Strategiplan     

Som en del af kommissoriet har kommissionen fået til opgave at fastlægge en overordnet 

strategiplan2 for kommissionsarbejdet. I strategiplanen for kommissionsarbejdet skal indgå 

indsamling af viden og arrangeres, offentlige og borgerinddragende arrangementer samt 

løbende formidling af viden, som kommissionen afgør udformningen af. Eftersom 

kommissionen skal igangsætte projekter med henblik på at skabe dialog og indblik hos 

befolkningen, har kommissionen udformet en arbejdsproces, opdelt i følgende fire strategier: 

 

3.1 Strategi for borgerinddragelse 
Denne strategi indeholder prioriteringer, som skal styrke kommissionens samarbejde med 

befolkningen i forbindelse med kommissionsarbejdet. Kommissionens borgerinddragelse skal 

styrke arbejdet og skal være med til at skabe tættere dialog med befolkningen. Inddragelsen af 

borgerne vil ske via forskellige fora, alt afhængigt af formålet med og typen af den konkrete 

aktivitet. Det er et ønske at få flere forskellige grupper af borgere engageret, at få dem mere i 

tale, høre dem, og give dem større mulighed for indflydelse til at forme forsoningsprocessen. 

Befolkningens rolle og inddragelse vil være forskellig, alt afhængigt af aktiviteten.  

De forskellige typer og grader af inddragelsesformer vil også være af forskellig karakter. 

Kommissionen vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende inddragelsesformer for at give 

medejerskab til befolkningen: 

1) Aktiviteter, hvor borgerne skal bidrage med oplysninger og synspunkter på mere 

afgrænsede og definerede områder.  

2) Aktiviteter, hvor borgerne skal bidrage med holdninger i dialog med andre deltagere. 

3) Aktiviteter, hvor borgerne skal bidrage med direkte deltagelse i udformningen af tiltag 

eller projekter. 

Målgruppen i kommissionsarbejdet er generelt hele befolkningen i Grønland i alle 

generationer. Unge såvel som voksne og ældre skal have indflydelse og være med til at skabe 

rammen for en inddragende dialog og samarbejde med kommissionen.   

Kommissionen stræber efter at tilrettelægge variationer af borgerinddragelsesaktiviteter på en 

måde, der sikrer, at det giver mening for den enkelte, at de som deltager i aktiviteten.  

Inddragelse af borgerne sker blandt andet ved afholdelse af følgende aktiviteter, som 

kommissionen har drøftet og igangsat:  

 

3.1.1 Dialogbaserede borgermøder 

Formålet med denne form for aktivitetstype er, at borgerne, i dialog med andre deltagere, skal 

kunne bidrage med oplysninger og holdninger, som kan have relevans for 

                                                           
2 Se strategioversigt i Kap. 6 Kommissionens tidsplan 
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kommissionsarbejdet og forsoningsprocessen. Kommissionen vil indsamle viden på denne 

måde og bearbejde de indhentede informationer fra deltagerne. Det er tiltænkt, at denne 

form for dialogbaserede borgermøder vil være borgerhøringsmøder, fokusgrupper, 

eksempelvis universitetsstuderende, ældre borgere osv., eller særlige chatrooms oprettet på 

nærmere definerede temadage.  

 

3.1.2 Oplysningsbaserede borgermøder 

Formålet med denne aktivitetstype vil være at videregive informationer omkring 

kommissionens aktiviteter, beslutninger, indsamlede viden og resultater af undersøgelser m.v. 

og vil være af informerende karakter. Disse oplysningsbaserede aktiviteter vil være i form af 

møder, fokusgrupper, forestillinger, radio- TV-udsendelser, udstillinger m.v.  

 

3.1.3 Interviewmøder 

Formålet med denne aktivitet er, at deltagerne bidrager med relevante oplysninger til brug i 

kommissionsarbejdet. Interviewmøderne vil tage udgangspunkt i fokusemner og spørgsmål, 

der tager afsæt i indhentede problemstillinger, delt af befolkningen. Interviewmøderne vil 

være i form af tovejskommunikation i form af både telefonsamtaler, særligt for borgere i de 

mere ydre distrikter, og ved direkte kontakt. 

 

3.1.4 Narrativt fortællermøde 

Formålet med denne aktivitet er, at deltagerne i en åben form deler deres egne beretninger, 

oplevelser, værdier og viden fra deres egen synsvinkel. Denne aktivitet vil bidrage til 

indsamlingen af den historiske proces ved hjælp af aktørernes narrative historier, således at 

disse kan nedfældes til skriftlige kilder af viden. 

 

3.1.5 Udstilling 

Udstillinger som et budskabsværkstøj har til hensigt at ”komme hinanden ved” og skabe større 

indsigt og forståelse ved at dele historier, oplevelser, værdisæt og viden, delt af borgerne ved 

hjælp af udstillinger. En udstilling kan laves simpelt og billigt ved brug af billeder og tekst, 

samtidig med at være en effektiv måde at dele informationer og oplevelser på.  

 

3.1.6 Forestilling og events 

Med teaterkulturelle forestillinger og events anvendes en anden form for 

formidlingsfremstilling, hvor bestemte udtryksmidler belyses i levende form. Ved hjælp af 

denne sceniske fortællingsform, som kan bidrage med mere levende udtryk og sende 

forståelige budskaber, vil kommissionen formidle om bestemte handlinger og emner, fortalt af 

befolkningen for at skabe større bevidsthed om bestemte situationer.  
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3.1.7 Novelleskrivning  

Denne aktivitet er særligt møntet på de ældste klasser i folkeskolen og gymnasiet for at 

inddrage den yngre generation i samfundet og give dem mulighed for at engagere sig og 

bidrage til forsoningsprocessen. Deltagerne vil få mulighed for at skrive frit om deres egne 

oplevelser og synsvinkler på historien eller kendte samfundsmæssige problemstillinger. Her vil 

de unge, ud fra deres synsvinkler og forestillinger, bygge videre på historien om, hvordan et 

fremtidigt Grønland i et forsoningsperspektiv ser ud. Denne form for aktivitet kan ligeledes 

være en måde at forståeliggøre aspekter af historiske forhold og begivenheder, for de som 

ikke direkte har oplevet forholdene eller begivenhederne, såsom de unge. Til aktiviteten vil der 

indgå præmier til de bedste historiebidrag.   

 

3.1.8 Radio-dialog/oplæsning 

Denne aktivitet har til hensigt at formidle bestemte dialogbaserede fortællinger, tekster, 

manuskripter, diskussioner, fremlæggelser, forløb osv., som kommissionen vil videregive ved 

hjælp af radioen, således at disse kan kommunikeres ud til alle, der lytter til radio. 

 

3.1.9 TV-værtprogrammer 

Denne aktivitetsform er en anden form for kommunikationsmiddel, som kommissionen vil 

udnytte, særligt med henblik på at nå bredt ud til befolkningen på kysten. Hensigten er at få 

kommissionsbudskaberne ud og hvilke arbejdsindsatser kommission har igangsat, samt deres 

betydning for forsoningsprocessen. Det er tiltænkt, at enkelte borgere, som har en ”historie at 

dele”, skal have muligheden for at bidrage til denne aktivitet. Som et eksempel tænkes der 

særligt på vært-programmet ”Tamassa”, som kan invitere til dialog med kommissionen. 

 

3.1.10 Seminar/konference  

Denne form for aktivitet lægger op til fremlæggelse af korte, klare oplæg, hvor der er mulighed 

for at gå i dybden med bestemte emner og diskussioner af disse. Ved deltagelse eller 

afholdelse af seminar og konference vil kommissionen udvikle et dialognetværk og skabe 

kontakt til både fagprofessionelle, studerende og andre interesserede for at udbrede bestemte 

emner, der er relevante for forsoningsprocessen. 

 

3.1.11 Studenterinddragelse 

Som en del af kommissionens arbejde er det tiltænkt at inddrage så mange studerende på en 

så alsidig måde som muligt. De studerende er en rig kilde til samarbejde og kan bidrage på 

mange indsatsområder. Kommissionen har igangsat kontakt til forskellige 

uddannelsesinstitutioner for at komme i dialog med unge studerende med henblik på 

samarbejde. 

 



 

19 
 

3.1.12 Oplæg  

Denne aktivitet er et udgangspunkt for udbytterige debatter med input fra forskellige fora. 

Kommissionen vil holde oplæg for at udbrede og oplyse om forsoningsarbejde og for at få 

varierede tilkendegivelser af holdninger, som kommissionen kan benytte konstruktivt i sit 

videre arbejde. Med disse arrangementer vil kommissionen skabe synlighed og debat omkring 

forsoningsprocessen og på denne måde komme i dialog med forskellige grupper.  

 

3.2 Strategi for afdækning af interne sociologiske problemstillinger 
Forsoningskommissionens arbejde tager blandt andet udgangspunkt i bestræbelserne på at afdække 

såvel spændingsmæssige problemstillinger i samfundet samt de enkelte borgeres daglige 

udfordringer. I afdækningen af disse interne sociologiske problemstillinger handler det primært om 

at italesætte og konkretisere de daglige udfordringer og problemstillinger, der findes i blandt 

befolkningen. På denne måde vil de enkeltes oplevelser af spændinger identificeres, registreres og 

dokumenteres, således at spændingerne kan bearbejdes.  Forsoningskommissionen vil således efter 

analysearbejdet identificere og dokumentere de forskellige spændinger og problemstillinger, der 

findes i samfundet, som de er udtrykt af befolkningen selv.  

Forsoningskommissionen vil i sin afdækning af interne sociologiske problemstillinger benytte sig af 

forskellige arbejdsmetoder. Ligeledes finder kommissionen det vigtigt at inddrage relevante 

samarbejdspartnere i arbejdet, herunder studerende og lokale folk med særlig viden om konkrete 

relevante lokale forhold i by eller bygd. Kommissionsmedlemmernes og følgegruppens forslag til 

konkrete emner til undersøgelse vil også inddrages i kommissionsarbejdet.  

Følgende arbejdsplaner for afdækning af interne sociologiske problemstillinger i samfundet beskrives 

som følgende: 

 

3.2.1 Befolkningsundersøgelse 

Med den landsdækkende befolkningsundersøgelse i Grønland vil kommissionen indhente oplysninger 

om befolkningens synspunkter på adskillige relevante sociokulturelle forhold. Formålet er, at opnå 

større viden om befolkningens forskellige syn på diverse forhold som eksempelvis livsvilkår og 

livssyn. Indsamlingen af disse perspektiver og holdninger vil ligeledes belyse tilstande, der tager 

udgangspunkt i borgernes egne oplevelser. De sociokulturelle forhold og synspunkter om 

spændinger, der dagligt alene drøftes mundligt iblandt befolkningen vil således blive systematisk 

indsamlet og skriftligt dokumenteret. I en bredere sammenhæng, vil undersøgelsen bidrage til såvel 

større viden om den enkelte borgers liv og syn på forskellige forhold i samfundet, for derigennem at 

kunne bane vejen for større forståelse for disse forskellige forhold i samfundet.  

Gennem en større inddragelse af befolkningen, vil undersøgelsens datagrundlag være et 

repræsentativt og bredt udsnit af den grønlandske befolkning. Unge, voksne og ældre borgere af 

begge køn bosat i såvel byer som bygder bliver inddraget. For at nå så mange som muligt og på 

denne måde sikre sig så stor deltagelse som muligt, vil man i undersøgelsen anvende forskellige 
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former for indsamlingsmetoder, inkluderende telefoninterview, traditionelt papirbaseret 

spørgeskema og internetbaseret indsamling gennem kommissionens hjemmeside og Facebook.  

Den del af befolkningen som er bosat i mindre bosteder eller den ældre generation kan have 

begrænset eller ingen adgang til internettet, hvorfor interviewindsamling via telefon og traditionel 

papirbaseret spørgeskema vil være mere hensigtsmæssige metoder her.  

I undersøgelsen vil indgå baggrundsspørgsmål om respondenternes køn, alder, bosted, fødested m.v. 

for at opnå forbedret repræsentativitet ligesom undersøgelsen skal være repræsentativ i forhold til 

et antal kategorier og undersøgelsesparametre. Emnerne og spørgsmålene vil være ensartede i 

undersøgelsen for at sikre sammenlignelighed uanset anvendt metode. Spørgsmålene vil primært 

være af holdningsmæssige karakter.  

Undersøgelsen vil blive foretaget i samarbejde med fagligt relevante personer og forskere med 

erfaring med befolkningsundersøgelser og kendskab til det grønlandske folk og samfund, da dette er 

en forudsætning for at sikre undersøgelsens kvalitet og pålidelighed.  

Idet kommissionen vil afdække de enkelte borgeres synspunkter på sociokulturelle forhold, er det 

selvsagt vigtigt, at deltagerne tager udgangspunkt i sig selv. Kommissionen ønsker at afdække, 

hvordan borgerne mere konkret definerer forhold under følgende overskrifter: 

o Selvidentifikation 

o Kulturidentitet 

o Sprog  

o Familie og sociale relationer 

o Uddannelse  

o Beskæftigelse 

o Forskelsbehandling  

Undersøgelsen forventes gennemført i efteråret 2015. De indsamlede informationer i undersøgelsen 

vil blive kvantitativt analyseret, og der vil afslutningsvis udfærdiges konklusioner af undersøgelsen. 

Resultaterne af befolkningsundersøgelsen vil blive inddraget i kommissionsarbejdet, hvorefter 

resultaterne vil blive offentliggjort. 

  

3.2.2 Narrative beretninger 

Gennem narrative beretninger, vil kommissionen indsamle livshistorier, der tager udgangspunkt i 

befolkningens egne beretninger om hvilke positive og negative oplevelser og udfordringer, de 

enkelte borgere har stået overfor. Denne form for indsamling og dokumentation af narrative 

beretninger vil bidrage til, at erfaringer og syn på udfordringer bliver italesat, erkendt, anerkendt og 

udvekslet. Borgerne får således mulighed for at blive hørt af andre borgere i samfundet, ligesom 

befolkningens oplevelser identificeres, dokumenteres og anerkendes.  

I indsamlingen af narrative beretninger vil kommissionen tage udgangspunkt i såvel fortidige, 

nutidige og fremtidige perspektiver inklusive fortællernes forventninger til fremtiden og forslag til 

problemløsning.  Således vil kommissionen belyse hvilke spændinger det handler om, og hvilke 
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menneskelige og sociale konsekvenser spændingerne har haft for de enkelte borgere, og om 

hvorledes de har forsøgt at overkomme udfordringer. I forlængelse heraf, vil kommissionen indhente 

viden om hvilke forestillinger eller forhåbninger borgerne har til fremtiden, og videregive denne 

viden.  

Grønlands historie er som tidligere nævnt skrevet af særligt udenlandske forskere. Ved indsamlingen 

af narrative beretninger fra befolkningen i Grønland, vil kommissionen indhente viden, værdier, 

livshistorier og andre relevante perspektiver. På denne måde vil befolkningen bidrage til 

historieskrivningen og være med til at udforme og forfatte Grønlands historie.  

Indsamlingen af de narrative beretninger vil skabe relevante skriftlige kilder med værdi for både 

fagfolk og den almene borger i samfundet.  

 

3.2.2.1 Fokusgrupper 

Kommissionen finder det vigtigt at lade borgere, der har gennemlevet særlige hændelser og 

begivenheder fortælle om deres oplevelser og erfaringer, idet situationerne bedst kan beskrives af de 

borgere, der selv har gennemlevet disse hændelser og begivenheder. For at imødekomme så mange 

mennesker som muligt, vil kommissionen ligeledes indhente konkret viden fra bestemte grupper 

borgere, som i fællesskab har gennemlevet sammenlignelige hændelser og begivenheder. Disse 

kalder kommissionen ”fokusgrupper”.   

Ligesådan vægtes det højt, at samarbejde med relevante foreninger, organisationer, offentlige 

institutioner m.m. som har bredt kendskab til eller arbejder med befolkningsgrupper og berørte 

relevante emner. Eftersom disse relevante organer har særskilt viden og information om relevante 

grupper, vil inddragelsen være til større gavn for indsamlingen.  

Kommissionsmedlemmerne, følgegruppen og aktive borgere, har foreslået følgende fokusgrupper til 

nærmere konkret undersøgelse: 

 Juridiske faderløse 

 Udsendte børn til Danmark 

 Udsendte bygdeelever 

 Udkantsbefolkning 

 Tvangsflytning- og lukning af bopladser  

 Uddannelses-, arbejds-, kultur- og sprogmæssige problemstillinger 

 Sociale problematikker: rusmiddel- og alkoholmisbrug, seksuel krænkelse, selvmord, vold 

 By-bygd, øst-vest-nord og syd problematikker 

 

I forbindelse med indsamling af beretninger fra fokusgrupper ønskes indsamling af 

informationer om, hvilke menneskelige og sociale konsekvenser hændelserne eller 

behandlingen af disse har haft, for de enkelte i grupperne. Herunder om, hvilke tanker, de 

enkelte gør sig om, hvad der kan være til gavn for de enkelte i gruppen og samfundet, og om, 

hvordan man kan komme videre fra det aktuelle stadie.         
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3.2.3 Inddragelse af unge og studerende 

Kommissionen ønsker at inddrage den yngre generation af befolkningen, som har interesse for 

deltagelse, i kommissionens arbejde. Det tilstræbes at give den yngre generation en stemme og lade 

dem forholde sig til forsoningsprocessen, således at de unge kan bidrage med deres synspunkter, 

viden og forståelsesrammer.   

Kommissionen planlægger at invitere folkeskolens ældste elever og gymnasiestuderende samt 

studerende fra de forskellige uddannelsesinstitutioner, som kan have interesse for at deltage i 

litterære aktiviteter og projekter med relevante emner fremsat af kommissionen.  

 

Kommissionen finder det også vigtigt at inddrage og samarbejde med studerende i videregående 

uddannelsesinstitutioner i kommissionsarbejdet. Studerende der har interesse for samarbejde 

omkring bestemte emner og opgaver vil være en resurse, ligesådan som kommissionsarbejdet vil 

være en resurse og inspirationskilde for studerende, der sidder med relevante studieopgaver.  

 

3.3 Strategi for afdækning af historisk udvikling og kulturel  

interaktion 
Målet i denne strategi er at udfylde eller revidere historiebevidstheden hos den grønlandske 

befolkning ved en revideret historie om Grønland, særligt fra 1950-erne og frem til i dag.  

Forsoningskommissionen anser det for vigtigt, at historien behandles ud fra en grønlandsk 

synsvinkel, hvorved en ny bevidsthed om det historiske forløb bliver mulig. Ved at lægge 

vægten på, hvordan historien oplevedes hos grønlandske aktører i samspil med andre aktører, 

herunder eksempelvis danske embedsfolk, er det langsigtede mål en nuancering af den 

allerede skrevne historie om Grønland.  

Det skal ske ved dels en opfordring til, at relevante personer i det grønlandske samfund 

indleder en revideret historieskrivning, og dels at Forsoningskommissionen indgår i 

selvstændige projekter – for eksempel med relevante institutioner eller personer. De relevante 

samarbejdspartnere kan være videns- og uddannelsesinstitutioner.  

I det grønlandske samfund findes en række personer, der kan skrive på landets historie, og 

med igangværende studerende, eksempelvis på kultur- og samfundshistorie, Ilisimatusarfik, og 

lignende andre steder, er formodningen, at antallet af kapable fagfolk vil stige. Det langsigtede 

mål er, at Grønlands historie efter Anden Verdenskrig og frem tages op til overvejelse og 

dermed baner vejen for, at så mange som muligt får fortalt deres egen historie.  

Grundlaget for en revideret historie, skrevet af det grønlandske folk, er dels den traditionelle 

arkivgennemgang, hvor fokus vil ligge på det grønlandske element i forløbet, og dels via 

personinterview med indsamling af mundtlige overleveringer. Disse to tilgange vil bidrage til 

en nuanceret historiefortælling, skrevet af, for og om befolkningen i Grønland fra omtrent 

1950 til i dag.   
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Den historiske afdækning vil fokusere på assimilations- og moderniseringsperioden med 

følgende emner: 

 den store Grønlandskommission (G-50) og Anden Verdenskrigs betydning for 

udviklingen 

 danisering/grønlandisering 

  hjemstavns- og fødestedskriteriet (lønforskelle mellem grønlændere og danskere) 

  tvangsflytninger-koncentrationspolitikken, herunder Qullissat; Uummannaq/Dundas - 

den amerikanske forbindelse  

 den administrative og politiske opbygning og udvikling, herunder hjemmestyrets og 

selvstyrets baggrunde 

Emnerne er fremdraget via forslag fra kommissionsmedlemmerne, fra følgegruppen og ud fra 

dialogen med befolkningen, herunder møder med relevante organer.   

 

3.4 Strategi for informationstiltag    
Ekstern kommunikation vedrørende forsoningskommissionens aktiviteter er en vigtig del i 

kommissionsarbejdet, idet kommissionens arbejde tager udgangspunkt i og inddragelse af 

befolkningen. Information om kommissionsarbejdet skal derfor være lettilgængelige og skal 

bidrage til at give befolkningen indblik i kommissionens planer, vision, mål og resultater. 

Åbenhed og synlighed om kommissionens aktiviteter vil være med til at skabe interesse for 

udviklingen af forsoningsprocessen. Kommissionsaktiviteter skal derfor kommunikeres ud på 

den bedst mulige måde for at skabe et bedre samarbejdsgrundlag med målgruppen og 

interessenterne.  

 

Forskellige kommissionsaktiviteter vil i de følgende år blive afholdt, og variationer af 

informationsformidling vil blive udført, bl.a. via nedenstående medier: 

 sociale medier som kommissionshjemmeside, Facebook, Twitter osv. 

 radio- og TV-udsendelse såvel som landsdækkende og lokale  

 skrivelse til landsdækkende og lokale aviser og blade 

Kommissionen har, som led i sin informationsstrategi, igangsat følgende 

kommunikationsaktiviteter: 

 

3.4.1 Hjemmeside  

I forbindelse med kommissionens iværksættelse af informationskampagne, har kommissionen 

fået oprettet en selvstændig hjemmeside, www.saammaatta.gl, så oplysninger om 

kommissionens arbejde bliver let tilgængelige for alle med adgang til nettet. Hensigten med 

denne webside er, at det skal være muligt for borgerne og andre interesserede i udlandet at 

følge med og skabe opmærksomhed og synlighed omkring forsoningsprocessen i Grønland. På 

http://www.saammaatta.gl/
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hjemmesiden kan man blandt andet indhente oplysninger om, hvad kommissionen står for, 

hvad dens opgave er, hvilke aktiviteter, der er planlagt, hvilke nyheder, der er, osv.     

3.4.2 Facebook-profil  

Som en del af kommissionens kommunikationsplan, blev der oprettet en facebook-profil, idet 

de sociale medier skaber større synlighed og kan åbne muligheden for, at befolkningen kan få 

mere kendskab til kommissionen og forsoningsarbejdet. Formålet med oprettelsen af 

facebook-siden er, at det bliver muligt at nå ud til en bestemt gruppe af befolkningen særligt 

gennem denne form for sociale medier. Facebook bliver anvendt af mange indbyggere, og 

derved er det blevet muligt at skabe en aktiv og mere direkte kontakt til befolkningen end via 

andre medier.   

Siden vil blive benyttet til at indsætte og/eller viderebringe oplysninger om aktiviteter, 

debatoplæg, nyheder og andre relevante informationer fra www.saammaatta.gl. Sekretariatet 

står for administrationen af facebook-siden.  

 

3.4.3 TV-spot og musik  

Som led i forsoningskommissionens udarbejdelse af informationsstrategi besluttede 

kommissionen at producere et tv-spot med musik, idet lyd-visuelle kampagner generelt har en 

anderledes effekt end de skrevne tekster. Formålet med spottet og musikken er at informere 

befolkningen om kommissionens vision, arbejdsmål og strategi samt fremhæve kerneværdier i 

budskabet såsom accept, rummelighed, nærhed og respekt. Med kampagnen er det ligeledes 

tiltænkt at invitere alle borgere til at være medejere af forsoningsprocessen. 

 

3.4.4 Indstiksavis  

Med henblik på yderligere belysning af kommissionsarbejdet og vigtigheden af den igangsatte 

forsoningsproces er det besluttet at benytte det potentiale, der er ved brugen af en 

landsdækkende indstiksavis, som kan nå bredt ud til resten af kysten. I indstiksavisen er det 

tiltænkt, at der skal være individuelle casestudies, fortalt af befolkningen selv, således at 

forsoningsprocessens eksistensberettigelse belyses. 
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4. Tasiilaq 

Forsoningskommissionens første ordinære møde blev afholdt i Tasiilaq i oktober 2014. Et mål med at 

placere mødet i Tasiilaq var at komme i dialog med befolkningen, der bor i afsides beliggende dele af 

landet, om hvad de måtte have af emner og synspunkter om forsoningsprocessen.  

Borgerne blev inviteret til en aften med oplæg og efterfølgende dialog, hvor borgerne fik mulighed 

for at fortælle om deres egne erfaringer, historier samt udtrykke deres syn på tingenes tilstand. 

 

4.1 Borgermødet 
Til mødet deltog over 40 mennesker med forskellig sproglig og kulturel baggrund. Langt de fleste 

deltagere var fra Østgrønland, enkelte fra Vestgrønland bosat i Østgrønland samt enkelte tilflyttere 

fra Danmark. Borgermødet blev indledt med introduktion og oplæg om grundlaget for 

igangsættelsen af Forsoningskommissionen.  

Efter præsentationen og oplægget blev der indledt en debatrunde. Deltagerne blev opdelt i grupper 

ud fra deres sproglige baggrund, henholdsvis dansktalende gruppe og grønlandsktalende grupper 

opdelt i vest- og østgrønlandsk dialekt, således dialogen foregik på eget sprog. Ved samtlige grupper 

skete dialogen med udgangspunkt i en række åbne spørgsmål udformet af kommissionen, og på den 

måde blev emner vedrørende forsoning i Grønland behandlet i de respektive grupper.  

Kommissionen fik forskellige bidrag af input fra borgerne under borgermødet, og blandt disse blev 

der givet udtryk for:  

1) At der er behov for forsoning mellem Øst- og Vestgrønland, og at dette skyldtes forskellige  

spændingsforhold. Heriblandt blev særligt fremhævet, at når borgere fra Østgrønland 

kommer til Vestgrønland, oplever de negativ adfærd imod dem. Ligeledes når borgere fra 

Vestgrønland kommer til Østgrønland opfører de sig som værende bedre og bedrevidende. 

Ligesådan blev det ytret, at det heller ikke altid er nemt for tilflyttere fra Vestgrønland at 

integrere sig.  

2) At østgrønlandske tilflyttere til Vestgrønland oplever mobning særligt på grund af deres  

østgrønlandske dialekt, som grundlæggende er forskellig fra den vestgrønlandske dialekt.  

3) At der bliver gjort forskel på Nuuk og Tasiilaq, hvad angår udvikling trods begge byer tilhører  

samme kommune. Dette giver borgerne en følelse af, at tingene bliver centraliseret i Nuuk 

som i øvrigt er under konstant udvikling.   

4) At Tasiilaq generelt bliver ramt af forskelsbehandling i forhold til Vestgrønland.  

5) At danske tilflyttere og grønlændere såvel som dansksprogede som grønlandsksprogede  

grønlændere, som er bosat i Grønland også har behov for forsoning. Som et eksempel blev 

det nævnt, at danskerne giver grønlænderne en følelse af at være mindre værdige, og at 

danskerne ikke tager grønlændernes synspunkter og bekymringer alvorligt.  

6) At der ligeledes er behov for forsoning imellem borgere i Grønland, da der ikke sjældent  

opleves nedværdigende adfærd som modvilje/foragt, bitterhed eller udviser fornærmelser.   

7) At man skal se indad hos sig selv og som et folk, da grønlændere blandt andet har tendenser  
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til bare at følge med strømmen, hvilket medfører at man blot accepterer situationer uden 

kritisk stillingtagen.  

8) At når nye udefrakommende medarbejdere kommer til Tasiilaq, påtager de sig et stort  

ansvar og ansættes i vigtige stillinger trods mangel på kendskab til lokale østgrønlandske 

forhold.  

9) At forskelsbehandling blandt medarbejdere i forskellige arbejdspladser er et stort problem,  

og at man burde gøre noget for at ændre denne problemstilling.  

10) At samarbejde og gensidig hjælp borgerne imellem med forskellig sproglig baggrund kan  

være bedre.  

Under mødet blev der ligeledes på lokalt initiativ etableret en arbejdsgruppe, hvor nogle borgere 

ønsker at debattere emner i relation til Forsoningskommissionens arbejde og skabe mulige positive 

tiltag. Arbejdsgruppens aktiviteter følges af kommissionen.  

 

 
Borgerinddragende arrangement i Tasiilaq, hvor kommissionen fik fremlagt deres indledende kommissionsarbejde og 

indsamlede borgernes synspunkter samt erfaringer.  Deltagerne blev delt op i sproggrupper for at tage hensyn til at alle. 

Foto: sekretariatet 

 

 

4.2 Besøgsmøde i arbejdspladser 
Under borgermødet blev det tilkendegivet af borgerne, at der blandt andet var en opfattelse af, at 

samarbejdet mellem de tre sproggrupper i forskellige arbejdspladser kunne være bedre. Ligesådan at 

der er store problemer med ulighed og forskelsbehandling blandt medarbejdere på forskellige 

arbejdspladser. På baggrund af dette blev der gennemført møder med personale på forskellige 

arbejdspladser i Tasiilaq, med det formål at indhente konkrete synspunkter og viden omkring hvilke 

udfordringer eller barrierer, der eventuelt findes og modvirker et godt samarbejde. Ligesådan om 

hvilke forhold de ser, der styrker samarbejde på arbejdspladserne og ikke mindst om udfordringerne 

kan laves om til styrker.  

Kommissionen kom i dialog med følgende virksomheder/institutioner: 
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Kommunekontoret  

Vuggestuen Amaagajaaq 

Børnehaven Mikisoq 

Alderdomshjemmet 

Piareersarfik 

Pilersuisoq 

Folkeskolen / Tasiilami Alivarpi 

Sygehuset 

Telepost 

 

4.3 Indsamling af narrative beretninger 
Kommissionen har under sit ophold i Tasiilaq påbegyndt indsamling af narrative beretninger, hvor 

personlig vidnesbyrd blandt de enkelte borgere i Tasiilaq blev indsamlet. Beretningerne handlede 

primært om eksisterende udfordringer der mødes i dagligdagen, og hvorledes man forsøger, at 

overkomme udfordringerne.  
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5. Afsluttende bemærkninger  

Målet med Forsoningskommissionen er at belyse den historiske arvs betydning i dagens Grønland. 

Antagelsen er, at historiske forløb og begivenheder har stor betydning for, hvordan det grønlandske 

samfund fungerer i dag, både det positive som det negative. Belysningen sker ved, at en række 

emner og forhold tages op til diskussion og behandling. Nedsættelsen af kommissionen vidner om, at 

det grønlandske samfund ønsker at tage ansvar for tingenes tilstand og udviser et ønske om at 

komme videre. Kommissionens oprettelse har afstedkommet en mængde artikler og debatter i både 

Grønland og Danmark – eksempelvis debatten om Grønland vitterligt var en koloni under Danmark. 

Disse skriverier har været med til at blotlægge nogle af de forhold og tabuer, som omgærder 

Grønland og forholdet til Danmark.  

 

Konkret arbejder Forsoningskommissionen ud fra en historisk og sociologisk betragtning, ved i høj 

grad at gå i dialog med den grønlandske befolkning. I bund og grund er hensigten, at åbne op for at 

alle, der måtte føle et behov herfor får mulighed for at fortælle sin historie. Tanken er i den 

henseende især, at den enkelte forsoner sig med sin egen eller sine næres historie. Det skal ligeledes 

anføres, at forsoningsarbejdet ikke nødvendigvis er for alle – ingen, der ikke ønsker at deltage, vil 

blive tvunget til at tage del. Forsoningskommissionen arbejder ikke med det formål at skulle pege 

fingre eller pålægge nogen skylden for det historiske forløb, eller at pålægge nogen skylden for 

dagens problemer. Danmark har spillet en stor rolle for udviklingen, men har valgt at holde sig ude af 

processen. Selve ordet forsoning kan henlede tankerne på eksempelvis forsoningsprocessen i 

Sydafrika i 1990´erne. Historisk set var der i Grønland en rangorden mellem grønlændere og 

danskere, men grønlænderne deltog i vid udstrækning i udviklingsprocessen og satte dermed også et 

eget præg.    

 

Medlemmerne af kommissionen er valgt ud fra både personlige og faglige baggrunde, og 

repræsenterer en bred vifte af tilgange til forsoningsarbejdet. Desværre har flere medlemmer været 

nødsaget til at fratræde kommissionen, men deres erstatninger er ved at blive fundet. Selve 

kommissionen har på sin vis været et pilotprojekt i forsoning, og det har uvægerligt givet værdifulde 

erfaringer, som vil gavne i det videre arbejde. En fælles holdning for alle medlemmer er, at 

forsoningen opfattes som påkrævet for at det historiske åg kan kastes bort. Den samme holdning har 

store dele af den grønlandske befolkning ligeledes ytret, mens andre har haft svært ved se behovet 

for kommissionen.  

 

I første omgang har Forsoningskommissionen fundet det fundamentalt, at gå i dialog med den 

grønlandske befolkning om, hvilke emner, der bør tages fat i og i det hele taget, hvordan forsoning 

skal forstås. Kommissionens egne medlemmer har ligesom partierne i Inatsisartut indleveret forslag 

til emner, som bør tages op. Den igangværende indsamling af narrativer er en udløber af dette. En 

række borgermøder langs kysten vil ligeledes betyde, at befolkningen mange steder vil kunne komme 

i dialog med kommissionen. Nogle af de emner, som indtil nu er blevet formuleret er forholdet 

mellem by og bygd, forholdet mellem grønlandsktalende og dansktalende, og forholdet mellem 

borgere i de geografiske såvel som kommunale opdelinger som øst- og vestgrønlændere. Bestemte 

grupper vil ligeledes blive inddraget for at kunne fortælle egne oplevelser. Eksempelvis de juridiske 



 

29 
 

faderløse, udsendte børn til Danmark, tvangsflytninger som eks. Qullissat-beboerne og folk berørt af 

fødestedskriteriet m.m.  

 

I sidste ende er det kommissionens håb, at de tiltag, som kommissionen igangsætter, vil 

betyde, at den grønlandske befolkning vil kunne gøre noget ved og give slip på nogle af de 

spændinger og dårligdomme, der præger samfundet. Hvor den enkelte borger bliver bevidst 

om sig selv, sin identitet og historie igennem en revideret historieopfattelse, baseret på en 

tilgang, hvor det er den grønlandske befolkning, der er i fokus. Forhåbningen er, at denne 

reviderede opfattelse vil have en befriende effekt, da den enkelte vil kunne se på myter, 

vrangforestillinger og stereotyper på en anden måde. 

 

Kommissionen ser frem til arbejdet i de kommende år og mulighederne for fremtiden. De første 

skridt er taget mod at give slip på, hvad der tynger og dermed udgør barrierer for menneskelig 

samfundsudvikling.     
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6. Kommissionens tidsplan  

Kommissionen har fastlagt en overordnet oversigt over tidsplan, som danner rammen om 

kommissionens prioriteringer af arbejds- og afdækningsproces. Den første periode af 

kommissionens arbejde er særligt gået til at udforme og forberede kommissionsarbejdet samt 

indledende borgerinddragende tiltag. Den overordnede arbejdsproces for 

forsoningskommissionen fra august 2014 frem til udgangen af 2017 kan fremlægges således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissionens tidsplan er yderligere inddelt i årlige faser for at overskueliggøre den afgivne 

tidsramme og de opgaver, der kan udføres i forhold til kommissionens strategiplan. 

Faseopdelingen er præget af nedenstående punkter og tænkt ind i opdelingen i de årlige faser 

således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 

Data og kilde indsamling med borgerinddragende tiltag 

Data bearbejdelse/analyse 
Indsigt og strategi 

planlægning 

Konklusion/ 

anbefalinger 
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6.1 Oversigt 2015 

 

 

 

I løbet af 2015 vil kommissionens aktiviteter særligt være præget af indsamling af data, hvor 

forskellige fokusprojekter og aktiviteter igangsættes ved siden af oplysnings- og 

borgerinddragende tiltag. Kommissionen vil i løbet af dette år skabe større initiativer for at 

komme i tæt dialog med befolkningen og udvikle samarbejdsnetværket. Der er til dette år 

planlagt afholdelse af adskillige borgermøder, interviewmøder, indsamling af narrative 

beretninger, udførelse af befolkningsundersøgelse, iværksættelse af samarbejde med 

relevante borgere, institutioner, organisationer o. lign., forskere og studerende m.m. 
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6.2 Oversigt 2016 
 

 

 

 

I 2016 vil året være præget af fortsættelse af dataindsamling og projekt- og aktivitetsudførelse 

samt analyse og bearbejdelse af disse. Der vil særligt i den sidste del af året kunne fremlægges 

mere konkrete delresultater af de forskellige undersøgelser over for offentligheden. Diverse 

arrangementer med tilhørende oplysnings- samt borgerinddragelsestiltag vil være 

fremtrædende aktiviteter hele året.    
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6.3 Oversigt 2017 
 

 

 

 

 

 

 

Ved udgangen af 2017 skal kommissionen fuldende sit arbejde med fremlæggelse af sit 

samlede arbejde med afsluttende bemærkninger og anbefalinger i en betænkning. Den første 

periode af året vil derfor primært være domineret af færdiggørelse af analysebearbejdelserne, 

således at kommissionen kan få afsluttet sit arbejde i helhed med klare anbefalinger. I løbet af 

året vil der ligeledes blive afholdt resultatoplysende oplæg og afsluttende arrangementer.  
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7. Generel aktivitetsoversigt 2014-2015 
 

 

 

 

 

 

Kommissionsaktiviteter 2014 juli august september oktober november december 

Ordinære møder       

Følgegruppemøde       

Workshop       

Borgermøde       

Møder m. relevante kontakter       

Oplysnings- og informationstiltag       

Borgerinddragelsestiltag       

Indsamling:narrative beretninger       

Befolkningsundersøgelse        

Pilot projekter/del-produkter       

Statusrapport       

Kommissionsaktiviteter 2015 januar februar marts april maj juni 

Ordinære møder     Udsat  

Følgegruppemøde       

Workshop       

Borgermøde     Udsat  

Møder med relevante kontakter       

Oplysnings- og informationstiltag       

Borgerinddragelsestiltag       

Indsamling:narrative beretninger       

Befolkningsundersøgelse        

Pilot projekter/del-produkter       

Statusrapport       

Kommissionsaktiviteter 2015 juli august september oktober november december 

Ordinære møder       

Følgegruppemøde       

Workshop       

Borgermøde       

Møder med relevante kontakter       

Oplysnings- og informationstiltag       

Borgerinddragelsestiltag       

Indsamling:narrative beretninger       

Befolkningsundersøgelse       

Pilot projekter/del-produkter       

Statusrapport       
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Bilag 1 Kommissorium for Forsoningskommissionen i Grønland 
 

Indledning 

Grønland er en tidligere koloni, der med grundlovsændringen i 1953 fik ændret status og blev 

en del af Rigsfællesskabet. Grønland har siden udviklet sig til at blive et selvstyrende land. Det 

grønlandske samfunds udvikling er i høj grad præget af et tankesæt, der er en direkte følge af 

kolonihistorien. Det har sat sit præg på folket og samfundets udvikling.  

 

Det grønlandske folk har et fælles ansvar for at bidrage til en positiv udvikling. I et mangfoldigt 

samfund skal der herske respekt for borgernes forskellige erindringer og opfattelser af 

begivenheder, historiske handlinger og beslutninger igennem tiden. Det er vigtigt at diskutere 

disse forhold og skabe forståelse for deres betydning for nutidens samfundsforhold samt 

folkets levevilkår – til gavn for den enkeltes og det grønlandske folks selvbevidsthed.   

Forsoningsprocessen skal bidrage til at viden om samfundsforhold og forståelse borgerne 

imellem forøges. En større bevidsthed om eget udgangspunkt giver en forbedret mulighed for 

et inkluderende og respektfuld samfund og en tryg udvikling.  

Idet Naalakkersuisut, med udgangspunkt i regeringsgrundlaget, ønsker at forsoning finder sted 

i befolkningen, nedsættes en kommission til at forestå processen. Kommissionen understøttes 

af et sekretariat. 

 
Kommissorium 
I koalitionsaftalen står: For at lægge afstand til koloniseringen af vort land, er det nødvendigt 

at der finder forsoning og tilgivelse sted. Der udarbejdes en handlingsplan for dette. 

Kommissionen skal igangsætte aktiviteter der skal afdække kultur- og samfundsmæssige 

udfordringer i samfundet der afstedkommer spændingsforhold, som følge af den koloniale arv. 

For at skabe indblik i sammenhænge skal kommissionen indsamle viden og arbejde målrettet 

ud fra to overordnede indfaldsvinkler:  

a) Interne sociologiske problemstillinger 
  
b) Historisk udvikling og kulturel interaktion i Grønland samt mellem Grønland og  

Danmark  
 
Målet for kommissionens arbejde er at skabe dialog og indblik omkring den socio-historiske 
udvikling i Grønland, således at man som samfund tager ved lære af konsekvenserne omkring 
egne handlinger for derigennem at skabe bedre rammer for fremtiden. 

 

Arbejdsproces  

Gennem igangsættelse af forskellige projekter skal der arbejdes for at skabe forståelse for 

diversiteten i samfundet.  
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Kommissionen skal konkretisere og tilrettelægge de forskellige projekter, deres mål og delmål. 

I forbindelse med projekter kan der nedsættes arbejdsgrupper, der skal bidrage til 

kommissionens aktiviteter samt handlingsplaner for forøget forsoning.   

 

Kommissionen understøttet af sekretariatet fastlægger en overordnet strategi samt 

arbejdsplan for aktiviteterne og indsamlingen af viden. I denne arbejdsplan skal indgå 

offentlige, inddragende arrangementer.  

Kommissionen skal løbende formidle sit arbejde via en til formålet oprettet hjemmeside. 

Kommissionen skal i øvrigt afgøre, hvordan viden, resultater og anbefalinger mest 

hensigtsmæssigt formidles. 

Kommissionen skal aflevere årlig statusrapport og skal i udgangspunktet afslutte sit arbejde i 

udgangen af 2017, med mulig forlængelse, hvor kommissionen fremlægger sit samlede 

arbejde og anbefalinger i en betænkning. Hvis kommissionen har grund til at forlænge sit 

arbejde, kan kommissionen fremsætte sit begrundede ønske til Naalakkersuisut, der 

efterfølgende vil vurdere anmodningen for ønsket.  

 

Sammensætning 

Forsoningskommissionen består af 4-6 medlemmer der udpeges af Naalakkersuisut. 

Medlemmerne skal have relevante faglige og personlige kompetencer til at indgå i arbejdet. De 

nærmere arbejdsforhold fastlægges i en kontrakt. 

 

Majoriteten af medlemmerne skal bo i Grønland af både administrative, økonomiske og 

logistiske hensyn samt ud fra et nærhedsprincip.  

Kommissionen kan inddrage ressourcepersoner til at bidrage og indgå i de relevante 

arbejdsgrupper eller aktiviteter som kommissionen igangsætter. Ressourcepersonerne skal 

udpeges efter deres relevante kompetencer passende til de forskellige aktiviteter der 

iværksættes. 

Naalakkersuisut kan i samråd med kommissionen udpege 2-3 internationale 

ressourcepersoner til at indgå i arbejdsgrupper. Desuden kan Naalakkersuisut udpege 

æresmedlemmer til at indgå i kommissionen.  

De repræsenterede partier i Inatsisartut har muligheden for at nedsætte en politisk udpeget 

følgegruppe, hvor hvert parti kan udnævne én faglig relevant repræsentant. Følgegruppen kan 

kommentere, anbefale, eller stille forslag om mulige initiativer, emner og temaer. 

Kommissionen skal vurdere følgegruppens input, og afgør suverænt prioriteringerne i sit 

arbejde.  
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Strategi for 

borgerinddragelse 

Afdækning af 
historisk udvikling 
og kulturel 
interaktion samt 
nutidige interne 
sociologiske 
problemstillinger 

Foreslå rammer 
for handlinger til 
rummelighed, 
gensidig respekt 
og frisættelse på 
baggrund af, hvad 
befolkningen har 
fortalt 

Der tages udgangspunkt i diverse 
problemstillinger påpeget af 
befolkningen til kommissionen 
som værende vigtige 
udfordringer og emner til 
indsamling. Blandt emnerne kan 
nævnes: juridiske fadersløse; 
tvangsflytninger; 
eksperimentbørn; sprog osv.  

 
 

 
Der tages udgangspunkt i tiden 
efter 1950 – og 
moderniseringsprocessen. De 
konkrete emner er: 
Hjemstavnskriteriet og 
fødestedskriteriet; danisering og 
koncentrationspolitikken. 

 

 

Kommissionsaktiviteter skal 
kommunikeres udadtil på den 
bedst mulige måde for at skabe 
bedre samarbejdsgrundlag med 
målgruppen og interessenterne. 

 

 

 
Landsdækkende og lokale: 
1) sociale medier  
2) radio- og Tv- udsendelse  
3) aviser, blade, indstiksavis 

 

 

 

 
Indsamlingen baseres på bl.a.:  
1) skriftligt kildemateriale  
2) personinterview 

 

 

 
Indsamlingen baseres bl.a. på: 
1) interviewundersøgelser 
2) narrative beretninger 
3) novellesamlinger 
4) borgeraktiviteter 

 

 

 

 

Strategi for 

interne 

sociologiske 

problemstillinger 

 

Strategi for 

historisk 

afdækning 

 

Strategi for 

informationstiltag 
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Inddragelsen af borgerne vil ske 
via forskellige fora alt afhængig af 
formålet og typen af den konkrete 
aktivitet. 

Aktiviteter hvor borgerne skal 
bidrage med bl.a.: 
1) oplysninger og synspunkter    
      på mere afgrænsede og                     
      definerede områder 
2) holdninger i dialog med                             
       andre deltagere 
3)   direkte deltagelse i                                                                                                                            
      udformningen af tiltag             
      eller projekter 
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Bilag 3 Oversigt over kommende borgermøder og interviewmøder i 

2015 

Forsoningskommissionen skal i løbet af sensommeren afholde både oplysnings- og dialogbaseret 

borgermøder i Nordgrønland i perioden fra den 26. august til den 16. september. Kommissionen vil 

under borgermøderne fremlægge deres arbejdsgrundlag, planer og hvad formålet er med 

forsoningsprocessen, og komme i dialog med borgerne for at indhente viden og erfaringer.  

Kommissionen vil i forlængelse heraf indhente narrative beretninger fra borgerne med udgangspunkt 

i hvilke udfordringer, de enkelte har stået overfor og hvorledes disse oplevelser har påvirket deres liv. 

Under indhentningen af narrative beretninger vil kommissionen tage udgangspunkt i overordnede 

pejlemærker som skal tage form som afsæt for fortidige, nutidige, og fremtidige perspektiveringer i 

beretningerne.  

Kommissionen vil besøge nedenstående steder i Qaasuitsup Kommunia med afholdelse af 

borgermøder og interviewmøder med indhentning af narrative beretninger, med forbehold for 

ændringer i datoer og rejseplan: 

Dato Aktivitet Sted 

26. august Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Qaanaaq 

30. august Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Siorapaluk 

2. september Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Upernavik 

4. september Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Kullorsuaq 

8. september Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Ilulissat 

10. september Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Uummannaq 

12. september Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Saattut 

 

Dato Aktivitet Sted 

26. august - 2. september Interviewmøde – indsamling af narrative beretninger Qaanaaq/Siorapaluk 

2.-8. september  Interviewmøde – indsamling af narrative beretninger Upernavik/Kullorsuaq 

8.-10. og 14.-16. september Interviewmøde – indsamling af narrative beretninger Ilulissat 

10.-14. september  Interviewmøde – indsamling af narrative beretninger Uummannaq/Saattut 

 

Foreløbig planlagt afholdelse af borgermøder samt interviewmøder med indhentning af narrative 

beretninger i følgende steder og perioder i 2015: 

Dato Aktivitet Sted 

oktober Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Nuuk 

oktober Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Qaqortoq/Qassiarsuk 

oktober Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Nanortalik/Tasiusaq 

november Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Sisimiut/ 

november Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Aasiaat 

november Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Qeqertarsuaq 

december Borgermøde – oplysnings- og dialogbaseret Maniitsoq 

 

Dato Aktivitet Sted 

oktober Interviewmøde – indsamling af narrative beretninger Qaqortoq/Qassiarsuk 

oktober Interviewmøde – indsamling af narrative beretninger Nanortalik/Tasiusaq 

november Interviewmøde – indsamling af narrative beretninger Sisimiut/ 

november Interviewmøde – indsamling af narrative beretninger Aasiaat 

november Interviewmøde – indsamling af narrative beretninger Qeqertarsuaq 

december Interviewmøde – indsamling af narrative beretninger Maniitsoq 
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