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Forord
ved Taner Yilmaz, bestyrelsesformand
2013 blev året hvor huset sagde farvel til Inger Bruun efter xx års arbejde i af Kalaallit Illuutaat, de
sidste 15 år som leder. Mange tak til Inger for at have lagt sit arbejdsliv her hos os og derigennem
bidraget med mange flotte resultater.

Bestyrelsen rekrutterede i foråret 2013 cand. mag. i eskimologi Leise Johnsen som kom fra en
direktør stilling i Norden Institut i Grønland i Nuuk, en institution under Nordisk Minister Råd. Vi
ser frem til samarbejdet.

2013 var også året hvor vores socialprojekt Qiperoq i Skelbækgade endelig kom på den danske
finanslov. Dette lykkedes med fælles indsats fra de øvrige Grønlandske Huse og de grønlandske
medlemmer af det danske folketing. Dejligt er det, at projektet kan fortsætte de næste år uden at
skulle være i fare for nedlukning. Dette giver netop den kontinuitet sociale indsatser har så meget
brug for, for at kunne udvikles og sætte de aftryk der er brug for hos målgruppen.

Vi er fortsat i gang med det vigtige arbejde vedrørende kollegier til de grønlandske studerende, så
vi kan i mødekomme behovet for at komme i gang med uddannelse. Vi regner med at komme
ønsket nærmere i 2014 med økonomisk støtte fra Selvstyret i Grønland.

En stor tak til Kalaallit Illuutaats bestyrelse og personale, foreningsmedlemmer og bestyrelserne
her, samt brugere og frivillige der engageret deltager i livet og aktiviteterne i huset.

Til sidst mange tak til fonde og tilskudsgivere, som gør det muligt for os fortsat at arbejde for at
udvikle huset virke og tilbud fremover.

Taner Yilmaz
Formand
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Indledning
Verden peger på Grønland. Vi mærker en stigende interesse for Grønland fra national og
international side. Vi ønsker at deltage aktivt i formidlingen af Grønland til en bred række af
interessenter. Kalaallit Illuutaat danner igennem vores aktiviteter og netværk i huset et kontakt‐
og samlingssted for grønlændere i Danmark og grønlændere med midlertidigt ophold i Danmark.
Ligeledes arbejdes der fortsat på at være det sted i Danmark, hvor grønlandsinteresserede kan
blive informeret og involveret i grønlandsrelaterede områder. Vi ønsker at være et åbent og
positivt hus med en bred dialog med omverdenen.

Formål
Kalaallit Illuutaats formål er at være kontakt‐ og samlingssted for grønlændere og andre med
interesse for Grønland. Formidling af kulturmødet mellem grønlændere og danskere bl.a. gennem
oplysningsvirksomhed omkring grønlandske kulturelle og samfundsmæssige forhold. At yde
rådgivning og vejledning vedr. sociale, juridiske og uddannelsesmæssige forhold til grønlændere
øst for Storebælt.

Bestyrelsen 2013
Taner Yilmaz, formand
Grethe Rostbøll, næstformand
Lisbeth Valgreen
Ken Poulsen, medarbejder valgt
Claus Kleemann
Per Lange Jørgensen
Einar Lund Jensen
Lone Njor Hulth

3

Aktiviteter:

Uddannelsesvejledningen
Pia Rosing Heilmann og Lone Daugaard Andersen
Uddannelsesvejledningen bistår de grønlandske studerende i Østdanmark, dvs. Sjælland, Øerne og
Bornholm, samt alle studerende i udlandet. Afdelingen er i løbende dialog med
uddannelsesmyndighederne i Grønland og er bindeled til de danske uddannelsesområder.
Opgørelsen fra 2013 viste, at vi havde 274 aktive studerende i vores område. De er fordelt på en
lang række forskellige uddannelser – fra gymnasium til universitetsniveau. Derudover var der 7
højskoleelever, 41 efterskoleelever, samt 30 studerende i udlandet, hvilket bragte os op på 322
studerende i alt.
32 af de studerende valgte at afbryde deres studium i utide – til gengæld kan vi prale med, at 54
gennemførte deres uddannelse, hvilket vi er glade for.

Kort efter semesterstart holdt vi et introarrangement for de nye studerende. Det skete i
samarbejde med Avalak, der lokkede med grillfest bagefter, og det var åbenbart virkningsfuldt, da
der dukkede ca. 30 studerende op. De to foregående år blev arrangementet aflyst pga. for få
tilmeldte, så samarbejdet med Avalak er sikkert vejen frem.

I begyndelsen af december holdt vi uddannelsesvejledning for efterskoleeleverne kombineret med
julehygge. Det var en god dag, og det er altid rart at have sådan en flok glade unger i huset.

Efteråret 2013 bød også på en vejlederrejse til Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut (Lone) samt deltagelse i
stormøde i Nuuk (Pia) Vejlederrejsen forløb fint, og det var dejligt at komme i kontakt med så
mange nysgerrige unge mennesker.

Uddannelsesvejledningen foregår individuelt og efter behov i løbet af året. Afdelingen nyder godt
af socialafdelingen Pôq i de tilfælde der kommer sociale aspekter ind i de enkelte personsager.
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Ligeledes har mentorprojektet Ilik vist sig som et godt tilbud til de studerende, vedrørende
fastholdelse og gennemførelse af diverse studier.

I 2013 startede arbejdet op vedrørende kollegiepladser til de grønlandske studerende i
Københavnsområdet.

Socialområdet
Pôq og Qiperoq
Ane – Louise Lynge , Leoma Andreassen, Naja Møller, Dora Kleist og John Dalager.
Huset råder over to afdelinger indenfor socialområdet: den åbne rådgivning Pôq som ligger i
Løvstræde og værestedet Qiperoq i Skelbækgade på Vesterbro i København.
Den åbne rådgivning Pôq varetager henvendelse fra grønlandske borgere der har brug for støtte
og rådgivning indenfor socialområdet. Der er en åben social rådgivning og opsøgende arbejde i
udvalgte kvarterer.
Huset yder konsulentbistand til en række kulturinstitutioner og kulturelle og sociale projekter samt til
sociale og andre myndigheder. Der tilbydes tolkeformidling til offentlige myndigheder m.fl.
Der gennemføres sociale projekter indenfor formålet i samarbejde med tilskudskommunerne og
andre institutioner. Projekterne retter sig fortrinsvis mod de udsatte grupper.
Opsøgende arbejde er fortrinsvis i lægeklinikken på Sundholm og i Morgencafeen på Theklavej i
Nordvest kvarteret. Det opsøgende arbejde etablerer en kontakt til eventuelle brugere og giver
også socialkonsulenterne indblik i bevægelser indenfor brugergruppen.
Værestedet Qiperoq på Vesterbro har 30 – 40 faste brugere og derudover en varierende mængde
brugere og 3 – 4 frivillige tilknyttet. Stedet kom for første gang på finansloven december 2013,
hvilket betyder at der fremover kan arbejdes kontinuerligt og uden angst for at bevillingen slipper
op fra år til år.
Besøgstjenesten er etableret med færingerne og kontakt formidles gennem socialafdelingen.
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Bistandsværgeordning
Mikael Fleischer
Kalaallit Illuutaat varetager en landsdækkende bistands‐, tilsyns‐ og omsorgsværgeordning for
domfældte, tvangsindlagte og mentalobservander fra Grønland.

ILIK
Mille Schiermacher
ILIK projektet har til formål at give nyankomne grønlændere mulighed for at integrerer sig i
samfundet gennem en frivillig mentor som giver en hjælpende hånd med, hvor det er nødvendigt.
Mentorprojekt finansieres gennem private fonde.

Kultur og information
Søren Thalund, Nivi Christensen, Karola Pike
Afdelingen formidler en bred vifte af kulturaktiviteter fordelt over året. Ud over aktiviteter
etableres der også et væld af kontakter i den store netværk af interessenter der knytter sig til
huset med udefra kommende med interessere for Grønland. Afdelingen holder sig opdateret med
den kulturelle og samfundsmæssige situation i Grønland.
Formidling af de moderne Grønland er en vigtig del af husets arbejde. En service der blevet ydet
gennem hele året er husets skoletjeneste både til folkeskolen og tilog foredrag vedrørende
grønlandske forhold. Afdelingen arbejder med en internetbaseret formidling med skoleportalen:
Det Moderne Grønland. Hjemmesiden forventes at være aktiv fra januar 2015.

Bogpræsentation:
Ung i Grønland – ung i verden, noveller skrevet af unge
Grønland iflg. Jørgen Chemnitz
Qullissat – byen der ikke vil dø

Debat/foredrag:
Andreas Otte: Musikken i Grønland – Grønland i musikken
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Valgmøde: Forholdene for den grønlandske minoritet i København
Finn Lynge om sprogpolitik, grønlandskhed og forsoningsproces
Kåre Hendriksen: Grønlands bygder – økonomi og udviklingsdynamik
Martha Lund Olsen, Naalakkersuisoq for familie og justitsvæsen
Martin Breum om løsrivelse, ressourceudvinding og Grønland er ikke en
selvfølgelighed
Niva til nenets – et kunstprojekt
Ove Karl Berthelsen, naalakkersuisoq for erhverv og arbejdsmarked
Valgmøde i. f. m. Inatsisartutvalg

Koncerter:
Pele Møller Band
Nordic Songwriter Festival
Small Time Giants, støttekoncert

Andre arrangementer:
2 x kulinarisk aften
Vi synger julen ind i samarbejde med foreningerne
Deltagelse på Folkemødet Bornholm

Tilbagevendende arrangementer:
Nationaldag
Kulturnat
Julemarked
Nordatlantisk julekoncert

Udstillinger:
Kunstskolen i Nuuk
Jakob Danielsen
Gudrun Kraft‐Methfessel
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Husets værker
Udstilling om Eigil Knuth og hans værker
Kristian Mainz

Skoletjeneste
Dagens Grønland

Kultur og informationsafdelingen har igennem året afholdt en række udstillinger. Der er mulighed
for at låne grønlandske aviser, tidsskrifter, grønlandsksprogede bøger m.v. i kulturcaféen, Ajamut.
I Ajamut stilles der pc. og internet til rådighed for gæsterne. Der holdes jævnligt
foredragsarrangementer, oplæsninger o. lign. Institutionen lægger lokaler til lokale grønlandske
foreninger. Derudover har huset salg af grønlandske bøger.

Fakta og økonomi

Ejerforhold
Kalaallit Illuutaat er en selvejende institution.

Ejendom:
Institutionen ejer ejendommen Løvstræde 6. Der arbejdes til stadighed på en forbedring af
ejendommen, som søges finansieret ved fondsmidler o. lign.
Der er udlejet lokaler til Den Grønlandske Retshjælp og Galleriet Upcoming‐arts (kælderbutikken).
Enkeltlokaler udlejes løbende på dagsbasis.
Institutionen råder desuden over to erhvervsandele i Skelbækgade 24A på Vesterbro.
Andelsforeningen har besluttet at forsøge at sælge bygningerne til nedrivning i forbindelse med
opførelse af nyt boligbyggeri. Der er ingen tidshorisont på dette.
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Finansiering:
Kalaallit Illuutaat er en selvejende institution. Der ydes tilskud til den daglige drift fra Københavns og
Frederiksberg Kommuner og Grønlands Selvstyre i henhold til indgået driftsaftale.
Driftsaftalen er fornyet for perioden 2013‐2016. Tilskud fra den tidligere Københavns Amtskommune
er videreført af Integrations‐ og Socialministeriet indtil 2013, inkl., og ministeriet har givet tilsagn om
ydelse af tilsvarende tilskud herefter.
Udgifterne til bistandsværgeordningen ydes som refusionsberettiget udgift på vegne af Direktoratet
for Kriminalforsorgen og Grønlands Selvstyre. Grønlands Selvstyre betaler herudover et tilskud til
administration, vejledning af værger m.v. Justitsministeriet betaler kursus for bistandsværgerne og
har givet bevilling til en studentermedhjælp vedr. området.
Projekter på det sociale område finansieres fortrinsvis gennem midler ydet fra Integrations‐ og
Socialministeriets puljemidler. December 2013 kom vores sociale indsats Qiperoq på Vesterbro på
finansloven.

Et selvstændigt projekt ILIK, en mentorordning er finansieret af private fonde.
Cafedriften drives som indtægtsdækket virksomhed, idet det dog er anerkendt, at det er svært at
opnå overskud på driften. Salg af bøger, tolkning og arrangementer for fremmede aktører m.v. skal
hvile i sig selv som indtægtsdækket virksomhed. Der er indrettet Galleri, hvor man på vegne af
kunstnerne sælger kunstværker, der er i kommission.

Egenkapital:
Institutionens egenkapital er fortrinsvis bundet i ejendommen.

Fondsstøtte:
Vi har modtaget en bevilling fra Trygfonden til støtte af vores sociale arbejde. Mentorprojektet ILIK er
støttet fra Københavns Kommune, Lauritzenfonden, Lions Club og OAK Foundation.
Formidlingsprojektet Dagens Grønland er støttet af Tips og Lotto, Augustinus Fonden, Den Kongelige
Grønlandske Fond, Brødrene Hartmanns Fond og Knud Højgaards Fond
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Målopfyldelse:
Målene, som de fremgår af virksomhedens perspektivplan, er opfyldt i 2013.

Forventninger:
Der er ikke planlagt store ændringer i institutionens drift. Den tidligere direktør fratrådte sin stilling
ultimo maj. Souschef Niels Ole Jensen var konstitueret indtil den nye direktørs tiltrådte 1. september
2013.
Institutionen arbejdede på, med støtte fra Grønlands Selvstyre, at få oprettet et antal kollegiepladser
i Københavns omegn til brug for nye studerende.

København, 7. marts 2014
Leise Johnsen
Pisortaq ‐ Direktør
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