
Poul og Julie måtte flytte fra Grønland til 
Danmark på grund af sygdom, men det 
var svært at komme ind på bolig- og ar-
bejdsmarkedet. En mentor fra ILIK hjalp 
dem med at træffe den rigtige beslutning. 

Poul og Julie vælger at flytte til Danmark på gr-
und af Julies sygdom, som hun ikke kan få den 
nødvendige behandling for i Grønland. 
Men livet i Danmark er ikke nemt. I Grønland 
havde de begge gode job, et sted at bo og mange 
venner. I Danmark bor de hos nogle fami-
liemedlemmer, hvor pladsen er meget trang, og 
de er begge på kontanthjælp. I Grønland arbejd-
ede Poul som vognmand, men i Danmark havde 
han problemer med at få konverteret sit grøn-
landske kørekort:
- Jeg havde et grønlandsk kørekort, som skulle 
ændres til et dansk. Og det var ikke nemt – det 
lykkedes simpelthen ikke. På Gladsaxe Rådhus 
sagde de, at jeg skulle tage kørekortet forfra, 
selvom jeg kunne henvise til en lov, der sagde 
det modsatte, fortæller Poul.

Poul og Julie: Livet i Danmark 
var ikke noget for os

Modløse
Poul og Julie bliver efter noget tid meget 
modløse og kede af deres situation. Derfor 
beslutter de sig for at tage kontakt til ILIK, 
hvor de får tilknyttet mentoren Anders, der selv 
kommer fra Grønland.
Planen for mentorforløbet er at hjælpe Poul i 
sin jobsøgning, og at de begge skal have skal 
have udbygget deres sociale netværk. Både 
Poul og Julie starter i et sangkor sammen med 
Anders, og her møder de nye mennesker og får 
udbygget deres vennekreds. Men situationen er 
stadig svær.

Tilbage til Grønland
Sammen med ILIK drøfter de muligheden for, 
at Poul kan tage tilbage til Grønland og arbejde 
i en periode. På den måde vil de kunne spare 
penge op til et indskud til en lejlighed. Poul og 
Julie får vendt tankerne fra at se det som et 
nederlag til at se det som et positivt tilvalg, der 
åbner for nye muligheder. 
Kort efter at Poul er taget til Grønland, får Julie 
tilbudt operationen på et afbud og takker ja. 



Efterfølgende ser hverken Poul eller Julie nogen 
grund til, at de bliver boende i Danmark. De 
tager derfor konsekvensen og flytter permanent 
tilbage til Grønland. De erkender, at Danmark 
ikke var noget for dem – livet i Danmark viste 
sig at være meget anderledes, end det de havde 
forestillet sig. I Grønland får de deres gamle 
jobs igen, ligesom at de hurtigt finder en bolig. 

På mange måder er det den bedste løsning for 
Poul og Julie at flytte hjem igen. 
- I dag arbejder jeg stadig i samme firma, som 
før vi flyttede, og Julie er stadig pædagog ved 
kommunen. Vi er taknemmelige for, at vi er 
vendt tilbage til familien herhjemme. Jeg vil i 
den forbindelse takke ILIK for hjælpen, de gav 
os, siger Poul.


