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Landets sociale udfordringer kan begrænses ved at flytte det nuværende individorienterede fokus og i stedet

planlægge mod langsigtede sociale løsninger

De har været meget i de medierne for nylig – de socialt udsatte grønlændere der ikke integrerer sig nok eller

bedre i det danske samfund. Herhjemme i Grønland kender vi kun alt for godt til de sociale udfordringer. Jeg

kalder dem udfordringer her. For ordet ’problemer’ er som naglet fast i Nuuks moderniserede citybeton og der

skal nye analyser af landets socialpolitik til for at flytte dem.

I Grønland kaldes DK den sidste udvej, hvis alle andre sociale tiltag mislykkedes. Men DK, som vi ved fra diverse

SFI-studier, er ikke lykken for mennesker med få ressourcer og et kedeligt netværk. At DK er sidste udvej kan

handle om at vi herhjemme (i Grønland) er for ringe til at forstå det sociale i sociale udfordringer.

VVeellffæærrddssssaammffuunnddeett  ii  GGrrøønnllaanndd  mmaanngglleerr  eenn  pprrooffeessssiioonnssttiillkknnyyttnniinngg

Historien om Skandinaviens velfærdsamfund handler om kampene, arbejdet og forhandlingerne med at bygge

dem op. I Grønland er kampen udeblevet. Kolonien overtog en dansk model. Diskussionen om den sociale-

administration er lang og starter i 1900-tallet og kører frem til hjemmestyreloven i 1979, hvor Grønland

overtager socialpolitikken. Herefter er det så som så med faglige socialpolitiske analyser. Overtagelsen var

vigtig, men det skete uden et tæt samarbejde med socialarbejderne, som skulle forvalte politikken.

Samarbejdet er blevet bedre men mere arbejde venter. Vi har fx. det seneste årti haft et socialpolitiske

overskrifter som hedder ”Barnet i centrum”. Politikken og lovgivningen bag har ikke haft socialrådgiverne med

som en faglig indflydelse. Professionen snakker om at forhold som: Arbejdstid, sagspres og pædagogiske

ressourcer hæmmer godt socialt arbejde. Endvidere overskygger fokusset på børn det øvrige sociale arbejde.

DDeett  ssoocciiaallee  sskkaall  ttiillbbaaggee  ii  ssoocciiaallppoolliittiikkkkeenn

Et fokus på barnet er et snævert socialpolitisk blik på individet. Det går igen i forebyggelsesindsatsen og andre

dele af velfærden, hvor teorien om social arv stadig har overlevet. Den årsagsforklarende psykologi spiller

forsat en meget stor rolle i den grønlandske socialpolitik og det lider politikken under. Individet kan ikke fixe

sig selv. Det fordrer et lokalsamfund og tværfaglig social professionalisme. Det er temaer som vi på

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet lige nu arbejder med.

Her følger tre korte bud på dynamisk udvikling:

  

Perspektivskifte fra individ til gruppe

Med involveringen af socialrådgivere i den politiske proces – får vi mindre symbolpolitik og mere

realpolitik

Demokratisk socialforskning skal fremadrettet bidrage med analyser og innovativ social planlægning, som

langsigtet kan gøre Grønland til et mere rummeligt velfærdssamfund.
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