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Forord 

Da jeg i sin tid startede på Roskilde Universitetscenters samfundsvidenskabelige basisuddannelse, 

tænkte jeg, at samfundsvidenskaben kunne være det sukker, der kunne hjælpe mig til at sluge den 

bitre pille at skulle lære at samarbejde. Efter to år flygtede jeg fra gruppearbejdet. På den baggrund 

er det bemærkelsesværdigt, at det har været specialeskrivningen - den ensomste proces i verden - 

der langt om længe har lært mig, at erkendelse er en kollektiv proces. Hver eneste gang, jeg har sat 

mig ved tastaturet, har jeg helt konkret kunnet se for mig, hvem der har været uundværlige for, at 

jeg kunne skrive netop det afsnit, jeg var i gang med. Enten fordi de har gjort mig opmærksom på 

nye indgange til stof eller udveje af problemer - eller fordi de har været i mine tanker som det 

publikum, der gjorde, at jeg var nødt til at forvandle mine uklare fornemmelser til klare sætninger 

(selvom det kun tilnærmelsesvist er lykkedes…).
1
 

Dette speciale er resultatet af to erkendelsesprocesser: For det første har et politisk engagement 

tvunget mig til at argumentere for, at det er muligt - faktisk nødvendigt - at vikle sig ud af den 

historiske materialisme, for at kunne forfægte et progressivt standpunkt. Det er den - typiske - 

baggrund for specialets diskursteoretiske ramme. For det andet kan jeg retrospektivt konstruere en 

rød tråd i mit ophold ved forskellige universiteter: Det meste af det, jeg har beskæftiget mig med, 

handler på hver deres måde om, hvordan man skaber fællesskaber; det være sig etniske, nationale 

eller 'rent' politiske.
2
 

Da jeg i 1998 blev ansat i Grønlands Hjemmestyre, var det derfor både mit politiske og mit 

akademiske engagement, der blev udfordret: Min selvforståelse var, at jeg sloges for undertrykte 

minoriteter. Nu var jeg som dansker i Grønland pludselig del af en på mange måder privilegeret 

minoritet - men ikke desto mindre en minoritet, der hele tiden får at vide, at den er uønsket. 

Specialet kan - selvom det ikke handler om hverken mig selv eller om danskere i Grønland som 

sådan - ses som resultatet af en form for terapeutisk efterbehandling af de 3½ år i Nuuk. Jeg håber, 

jeg kan give lidt af alt det, jeg har fået - først og fremmest af mine kolleger i Hjemmestyret - videre 

til 'min empiri'. Måske ikke i den form, det foreligger her – men så i en endnu mere gennemtygget 

udgave. 

 

    Ulrik Pram Gad, 15. januar 2004 

                                                 
1
 Alt det her summer sig op til, at jeg gerne vil sige tak til dem, der gjorde dette speciale muligt. Tak til Jakku for at 

have ført mig på afveje - både geografisk og fagligt. Tak til mine chefer og gode kolleger i Landsstyrets Sekretariat og 

Udenrigskontoret i Nuuk, fordi de turde ansætte mig som bachelor og fordi de dannede rammen om, at grønlandsk 

identitetspolitik pludselig var spændende for mig (af og til lidt for spændende). Tak til Hjemmestyrets Danmarkskontor, 

der gav mig husly i skriveprocessen. Tak til mine undervisere på Københavns Universitets institutter for statskundskab, 

sociologi, antropologi og eskimologi; på sam.bas. på RUC; på sociologi på Lunds Universitet; på ledelse, politik og 

filosofi på Handelshøjskolen i København; og på administration på Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, fordi de 

underviste i noget jeg ikke vidste, jeg behøvede. Man må ikke takke sin vejleder; han gør bare sit arbejde - studerer man 

mine fodnoter, kan man se, at han gør det godt. Tak til de sagesløse forskere, der har besvaret mine mails med 

spørgsmål om litteratur og teori. Tak til min læsegruppe på grunduddannelsen, som tog imod mig på mit nye universitet 

og som insisterede på at forstå diskursteori. Tak til min specialeskrivegruppe, mit Kvalitativ Metode-seminar-hold, 

interesserede deltagere i 7th Students Conference on Northern Studies, andre mere eller mindre frivillige medstuderende 

på diverse institutter og universiteter samt familie og venner for tålmodig gennemtykning af større og mindre stykker 

tekst. 

2
 Den erkendelsesproces, der nu foreløbigt kulminerer i dette speciale, har blandt meget andet konkret givet sig udtryk i 

et antal eksamensopgaver på kandidatdelen af statskundskabsuddannelsen. Den herskende fortolkning af 

studieordningen kræver, at jeg i specialet redegør for, hvor jeg trækker på tekst og tanker, jeg tidligere har fået merit 

for. Derfor er der spredt referencer til Gad (2002b; 2003a; 2003b) udover specialets kapitler. 
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Abstract: The place of Danish speaking Greenlanders in Greenland during times of 

greenlandization and modernization 

This thesis studies the Greenlandic debate on language as an identity political negotiation. The 

focus is on the position of monolingual, Danish speaking Greenlanders, as Greenlandic identity 

discourse poses the Greenlandic language as a diacriticon, delimiting Greenlanders from Danes, and 

as a central, positive element of Greenlandic identity - while at the same time describing the Danish 

language as an indispensable means to education and modernization. 

Chapter 2 presents Greenlandic identity as discursive structure. While developing a concept of 

identity as discourse, which is at the same time relational, processual and heterogeneous, the 

chapter summarizes previous anthropological and historiographical research. Greenlandic identity is 

constructed in relation to 'Danishness' as the constitutive Other, while ability in the Greenlandic 

language has succeeded the ability in seal hunting as the most prominent diacriticon. Since the 

seventies, a re-invocation of the past has - as a reaction against the modernization policy of the 

fifties and sixties - combined the linguistic criteria with romanticization of aboriginality in general. 

A discursive repertoire depicting Greenlandic history as a decline of original culture thus dominates 

a repertoire depicting a history of development and modernization, even though the decline figure 

needs elements of modernization to be able to promise the reconstruction of aboriginal dignity. The 

specific articulation of elements of modernization into a discursive structure, basically legitimized 

by the decline figure, is negotiated under the heading of 'greenlandization'. This process of 

greenlandization, departing from sparsely defined 'Greenlandic conditions', is the way to approach a 

situation, in which Greenland is self governing and self supporting. 

Chapter 3 analyzes the Greenlandic debate on language as an identity political negotiation. The 

chapter initially makes theoretical room in the discursive structure for the Subject and its discursive 

actions. It then develops an analytic, focused on rhetorical threat constructions to catch the 

delimitation of identity, which takes place through the discursive interventions in the debate on 

language, pointing out referent objects as threatened by all sorts of threats, and pointing out means 

to counter the threats. A discourse analysis of the Greenlandic debate on language in 2002 identifies 

a number of discursive themes. The themes draw on the discursive repertoires of Greenlandic 

identity discourse and on other discursive repertoires, constructing different places for Danish 

speaking Greenlanders. The analysis points to the need to include elements of democracy and 

welfare in the description of Greenlandic identity; nobody envisions a future, in which Greenland is 

not a democratic welfare state. However, both the demand for self government and the demand for 

welfare, put strains on the central place of Greenlandic language in the identity discourse. A rather 

large proportion of the young people being educated in Denmark are better at speaking Danish than 

Greenlandic. In 2002 some of these Danish speaking Greenlanders articulated the wish to be more 

unreservedly accepted as Greenlanders - and a survey showed that a substantial number had serious 

reservations to returning to a Greenland, that did not accept them. 

Chapter 4 concludes that the place of Danish speaking Greenlanders in Greenlandic identity 

discourse is both ambiguous and disputed - qualities which might add to the likelihood of a 

scenario, in which Greenland in the process of linguistic greenlandization loses some of the 

resources needed by a self-governing welfare state. In chapter 5 it is proposed to re-prioritize the 

language policy of the Home Rule Government to focus on a greenlandization of the day to day 

service of the citizen instead of the present all-encompassing ambitions. Finally, it is suggested that 

Danish speaking Greenlanders - as an alternative to replacing language as main diacriticon for 

Greenlandic identity - ventures to challenge the essentialist concepts at the heart of much identity 

discourse in Greenland and abroad. 
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Kapitel 1 Indledning 

 

1.0 Motivation 

Motivationen for specialets problem falder i to dele: I delafsnit 1.0.1 beskrives normative 

overvejelser bag valget af det konkrete problem. I delafsnit 1.0.2 skitseres den overordnede 

udvikling indenfor samfundsvidenskaberne - særligt antropologien - der danner baggrund for 

problemformuleringen, hvorefter specialet positioneres i forhold til tidligere forskning. 

 

 

1.0.1 Normativ motivation 

Frihed handler om, at få lov at bestemme selv. Det gælder naturligvis for det enkelte menneske - 

men det gælder også for grupper af mennesker. Det har været grundsynspunktet i det frihedsideal, 

der siden den franske revolution har genereret demokratiske nationalstater - og dermed været 

motoren i den afkoloniseringsproces, der især er foregået siden anden verdenskrig.  

Netop fordi frihed ikke bare er et spørgsmål for det enkelte menneske, er det afgørende, hvad det er 

for en gruppe, der skal have lov til selv at bestemme. Og for det enkelte menneske kan det være helt 

afgørende, om man bliver regnet for en del af gruppen eller ej. I USA tog det næsten århundrede år 

fra frigørelsen fra kolonimagten, før de sidste af slavernes efterkommere fik stemmeret og dermed 

formelt blev inkluderet i den gruppe, der selv skulle bestemme. Grønlænderne fik stemmeret til 

Folketinget fra 1953 - men østgrønlænderne fik først stemmeret til Landstinget i 1961 (Larsen 

1989:186). 

Den formelle afkoloniseringsproces er nu ved at være slut. Tilbage er kun befolkningsgrupper, der 

hidtil har været anset for at være for små til selvstændighed. Disse småsamfund insisterer oftere og 

oftere på at få plantet deres eget flag i flagalléen udenfor FN-bygningen. Efter 25 år med 

hjemmestyre er Grønland klar til at tage næste skridt på den vej, som stort set alle er enige om, en 

dag skal ende med selvstændighed. 

Når fuld selvstændighed ikke er det næste skridt, er det fordi den slags kræver forberedelse på flere 

fronter. På den mentale front kræver selvstændighed, at man som samfund har selvtillid nok: Man 

skal opfatte sig som en gruppe, der fortjener ligeværdig optagelse i det internationale samfund. En 

sådan ligeværdighed gør man sig fortjent til, for det første ved at være noget specielt: Man skal 

være en nation, der er lige så speciel som alle andre nationer. Hér er Grønland godt med; takket 

være en dansk inspireret nationsbygningsproces, er ingen i Grønland i tvivl om, at Grønland er en 

nation, der fortjener selvstændighed. 

Men ligeværdigheden - og selvtilliden - kræver også, at man er på niveau med andre nationer: Man 

skal - om ikke kunne klare sig selv; det er der vel ingen lande, der kan i en verden under 

globalisering - så i hvert fald kunne svare enhver sit. Eller i det mindste have en nogenlunde klar 

plan for, hvordan man dækker differencen ind. Her opstår problemerne for den grønlandske 

selvstændighedstrang. I første omgang i form af det årlige bloktilskud fra Danmark, der dækker 

over halvdelen af den grønlandske velfærdsstats udgifter. Og skulle der skulle blive fundet olie i 

Davis Strædet, er det ikke sikkert, det løser alle velfærdsstatens problemer: Grønland har ikke 

uddannet tilstrækkeligt med specialister til, at kunne klare sig selv.  

Grønland risikerer dermed at løbe ind i en modsætning mellem de to forudsætninger for 

selvstændighed: På den ene side kæmper man for at holde fast i, at man er en unik nation med en 
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unik kultur. Det sker under overskriften 'grønlandisering'. På den anden side risikerer man at skubbe 

en række veluddannede mennesker fra sig, fordi man mener, at de kompromitterer billedet af en 

unik nation med en unik kultur - for en stor del af de mennesker, der skal til for at en selvstændig, 

grønlandsk velfærdsstat kan komme til at svare enhver sit, taler nemlig kun dansk. 

Dette speciale handler om hvilken plads, dansksprogede grønlændere har i et Grønland under 

grønlandisering og modernisering. Fordi det for det enkelte menneske kan være ubehageligt at blive 

sat udenfor et fællesskab, man selv mener, at høre med til - og fordi et Grønland, der ser en nær 

fremtid som selvstændig velfærdsstat for sig, ikke har råd til at sætte disse mennesker udenfor 

fællesskabet.  

 

 

1.0.2 Teoretisk motivation
3
 

Grønlændere og andre inuit har i samfundsvidenskabernes arbejdsdeling traditionelt - qua 

fjerdeverdensfolk - været betragtet som 'antropologiens ressort'. I samme arbejdsdeling har ligget, at 

kollektiv identitet blandt tredje- og fjerdeverdensfolk typisk er blevet iagttaget som etnicitet af 

antropologer - mens kollektiv identitet i den moderne (sic) verden er blevet iagttaget af historikere, 

sociologer og politologer som nationalitet eller nationalisme. Denne opdeling byggede på en række 

essentialiseringer - det vil sige opfattelser af, at sociale fænomener har en konstant kerne, som det er 

videnskabens opgave at afdække. Først og fremmest, at moderne og traditionelle fællesskaber var 

essentielt forskellige. 

Antropologien synes systematisk at have arbejdet sig ud af disse essentialiseringer (Eriksen 

1993:97f) og kastet sig over studier i og af den vestlige verden. Sociologien og politologien er - 

efterhånden som den tredje verdens etniske mennesker har bevæget sig 'herop' - begyndt at 

applicere etnicitetsteori på de gamle europæiske nationale mindretal også. Men langt den 

overvejende del af sociologisk og politologisk forskning er stadig bundet til den vestlige 

nationalstat (cf. Bartelson 2001; Beck 2003). 

Antropologiens grundlag var oprindeligt at betragte kulturer som adskilte, homogene og 

selvberoende størrelser. Men allerede med Frederik Barths introduktion til Ethnic Groups and 

Boundaries (1969) grundlagdes et alternativt perspektiv, der fokuserede på grænsedragningen og 

interaktionen over grænserne mellem etniske grupper og kulturer, ved at betragte etnicitet som den 

måde, man socialt organiserer kulturforskelle (Verdery 1994:40-50; Vermeulen & Govers 1994:1; 

Neumann 1996:142, 166; Eriksen 1993:37ff). Mens antropologien generelt i dag har et langt mere 

nuanceret syn på kollektiv identitet, har forestillingen om kulturer som kerner i vidt omfang spredt 

sig til offentligheden i antropologernes hjemlande. Og til de mennesker i den tredie og fjerde 

verden, som antropologerne studerede - og som kolonimagterne administrerede på baggrund af 

antropologisk viden (cf. Petersen 1991:20). 

I dag er antropologiens konklusion på den ene side, at kulturel lighed og forskel ikke nødvendigvis 

udløser etnisk identitet og afgrænsning (Barth 1994:16; Eriksen 2002a:4, 6) - men på den anden 

side findes der kulturforskelle, der i praksis varer ved over lange tidsrum, og dermed virker oplagte 

                                                 
3
 Skitsen af antropologiens udvikling er en stærk fortættet udgave af Gad (2003a:kap.3). 
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at anvende som udgangspunkt for stabil identitetskonstruktion (Eriksen 2000:10, 13, 16; 2002a:4, 

7ff; cf. Vermeulen & Govers 1994:1-4).
4
 

Denne balancegang udløser i første omgang to overvejelser; 

 For det første er det klart, at antropologien må forholde sig kritisk til sit eget bidrag til 

identitetsdannelse i form af de begreber, de udstyrer empirien med: Fortæller man folk, at de 

tilhører en bestemt etnisk gruppe - eller bare, at den bedste måde at forstå sig selv på, er som 

medlem af en etnisk gruppe - så risikerer man, at man ender med at få ret, ved at empirien 

tager begreberne til sig (Briggs 1996). 

 Og i næste led er spørgsmålet så, om man som antropolog kan tillade sig at pille en identitet 

fra hinanden, som en undertrykt gruppe har taget til sig og bruger som redskab i kampen for 

bedre forhold (Wolf 1994:6f; Friedman 1994; Briggs 1996; Eriksen 2000:9; 2002:5; Béteille 

1998:191; Vermeulen & Govers 1994:7; Verdery 1994:52-5). 

Uanset hvad den politiske konklusion på det spørgsmål er, er det klart, at antropologien fra at have 

været en videnskab, der handlede om identiteter, er blevet en videnskab, der handler om skabelsen 

og forhandlingen af identiteter; om identitetspolitik. For som Eriksen skriver;  

We live in an age when the informants talk back. It could, perhaps, be said that a main purpose of 

earlier anthropology consisted in identifying cultures. Representatives of these so-called other cultures 

are now perfectly able to identify themselves, which leaves the scholars either out of job or with a new 

mission: to identify their identifications; in other words, to study reflexive identity politics. (2000:8; cf. 

Fienup-Riordan 1990:145; Briggs 1996:435). 

Men når fokus nu er på identitetspolitik, er handsken kastet for politologiens fod. Dette speciale er 

et forsøg på at tage handsken op og undersøge, hvad politologisk diskursteori kan sige om den 

politiske karakter af handlinger med henblik på (gen)skabelse af identitet, diskurs og virkelighed. 

Megen politik i Grønland kan forstås som identitetspolitik. Det er oplagt, når man lytter til, hvad 

borgere og politikere siger: det handler om, hvem vi er, hvem vi har været og hvem vi burde være. 

Men der er ligeså oplagt behov for at gøre identitetspolitikken mere refleksiv: Diskursanalytikerens 

fornemste rolle i forhold til identitetspolitik er som den gode litteraturkritikers; ikke at opdele 

litteraturen i god og dårlig litteratur, men at skærpe læserens fornemmelse for deltagernes 

virkemidler (Czarniawska 1998:13). Specialets ambition er at bidrage til, at Grønlands 

identitetspolitikere og deres publikum får bedre blik for, hvad det er, de gør - og hvad det, de gør, 

gør ved andre. 

Opgaven er påtrængende, eftersom der er en udpræget mangel på aktuel forskning om Grønland 

med politologisk perspektiv - og den politologiske forskning der findes, snarere fokuserer på 

institutioner og interesser end på identitetsspørgsmål. En del antropologisk og historisk forskning 

om Grønland har identitetsbegreber, der ligner specialets; identitet fremstilles som relationel, 

processuel og heterogen. Men i tråd med historievidenskabens og den etnografiske tradition er 

udgangspunktet i høj grad fremstillingen af den unikke, empiriske situation. Og i mange 

eskimologiske - det vil primært sige antropologiske og historiske - fremstillinger stilles grønlandsk 

kultur og identitet eksplicit i modsætning til moderniteten.
5
 Specialet tilbyder et begrebsapparat til 

                                                 
4
 For Eriksens vedkommende skyldes standpunktforskydningen en etisk/politisk bekymring over, at en kritikløs 

dekonstruktion risikerer at understøtte en neoliberalistisk diskurs (2002a:3; cf. kap. 5). 

5
 Adolfsen (2003) fremstiller således magtforholdene i Grønland som en kamp mellem to livspraksiser; en 

"identitetslinje" og en "modernitetslinje". Og en ny grundbog i eskimologi præsenterer sit nye perspektiv således; "I de 

fleste lærebøger om Grønland mangler forbindelsen mellem den oprindelige kultur og det nutidige samfund. Kulturen 

tildeles en sekundær rolle i samfundsbeskrivelsen. Man sætter hellere naturen i fokus" (Lorentzen et al. 1999:5) - men 
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systematisk at begribe identitetsforhandlinger som politik; som forhandlinger, hvori en identitet 

søges reproduceret og rekonfigureret som basis for det fællesskab, der selv skal bestemme. 

Eftersom identitet i specialets optik ikke kun er reproduceres, men også rekonfigureres, åbnes for, at 

elementer af modernitet kan forstås som ligeværdige elementer af identiteten. 

 

 

1.1 Specialets problem 

Det empiriske spørgsmål, specialet søger at besvare er,  

 hvilken plads har dansksprogede grønlændere i et Grønland under grønlandisering og 

modernisering?
6
 

 

 

1.2 Uddybning af problemformuleringen 

Formuleringen af specialets problem rummer et antal fælder; tre i relation til den grønlandske 

empiri og en i sammenhæng med specialets videnskabsteoretiske og teoretiske ståsted. Hensigten 

med dette afsnit er at gøre læseren opmærksom på fælderne ved kort at fortælle, hvordan specialet 

håndterer dem.
7
 

Folk med kendskab til Grønland vil hæfte sig ved tre fælder: 

 Det første, der springer i øjnene vil sandsynligvis være 'grønlandisering'. På den ene side er 

det klart, at det betyder 'gøre mere grønlandsk'. Hvis man - på den anden side – har fulgt 

grønlandsk politik og samfundsdebat, vil man vide, at det er uklart, hvad 'mere grønlandsk' 

                                                                                                                                                                  
kulturen er stadigvæk noget, der hører til i fortiden. Det perspektiv på identitet, der kommer specialets nærmest, findes i 

Thomsens historisk-etnologiske (1996; 1998), der vel nærmest er standard-oversigtsartiklen på området. Perspektivet 

genkendes i passager af Sørensens antropologiske feltarbejde (1994; Sørensen et al. 2003), der dog i kraft af sit fokus 

har andre empiriske interesser end specialet; og i Langgårds efterhånden mere socio- end -lingvistiske analyser af 

konkrete passager af grønlandsk identitetshistorie og sprogpolitiske problemstillinger - særligt analyserne af den 

aktuelle situation i (2003a) og (2003b), men også den historiske diskursanalyse af vestgrønlændernes forhold til 

østgrønlænderne i (1999) og den litterære analyse af Ole Korneliussens seneste roman (2000) i (Langgård 2002) har 

inspireret specialet. Af monografier findes en række fremstillinger af relevans for forståelsen af den historiske baggrund 

for dagens Grønland: Gad (1984) og Sørensen (1983) leverer klassiske historiografiske fremstillinger af Grønlands 

kolonihistorie; Thuesen (1988) zoomer i et historisk-etnografisk perspektiv ind på den nationale og religiøse vækkelse i 

starten af det 20. århundrede; mens Dahl (1986) analyserer baggrunden for Hjemmestyret i et historisk materialistisk 

perspektiv. Skydsbjerg refererer relativt skematisk konflikter og resultater i Hjemmestyret (1999), mens samlingen af 

journalistik i Lauritzen (1997) giver et mere levende indtryk af Hjemmestyrets personligheder og problemer. 

Brochmann & Hamann (1990) tegner i nyinstitutionalistisk perspektiv et billede af Hjemmestyreadministrationen, der 

stadig er præcist. Af antologier bør nævnes Lorentzen et al. (red) (1999), der primært med antropologisk udgangspunkt 

tegner et mere dækkende aktuelt billede af det Grønlandske samfund end Gynther & Møllers (red) (1999) mere 

populære fremstilling; Winther (red) (2003), der som den grønlandske del af den danske magtudredning kommer 

omkring en række aktuelle politologiske og sociologiske problemstillinger; og endelig Janussen & Petersen (red) 

(1998), der i primært juridisk perspektiv beskriver Hjemmestyrets organisation i midten af 90'erne. 

6
 Specialet har hermed udvalgt dén aktuelle sprogpolitiske problemstilling, der efterfølgende behandles som svar på 

Institut for Eskimologis prisopgavespørgsmål 2003, hvori "Der ønskes en analyse af aktuelle sprogpolitiske 

problemstillinger i Grønland og/eller Nunavut." 

7
 Afsnittet rummer således ikke egentlige definitioner af de begreber, der udgør de empiriske fælder. Her er pointen 

netop, at det er specialets opgave at afdække betydningen af disse begreber i grønlandsk identitetsdiskurs. 
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vil sige; for der er meget få formulerede bud på, hvad det betyder.
8
 Netop fordi 

grønlandiseringsbegrebet er uklart, vil det spille en central rolle i specialets analyse, særligt i 

afsnit 2.4 og delafsnit 3.4.3. 

 Det næste besværlige begreb i problemformuleringen er 'modernisering'. På den ene side står 

begrebet for noget ubehageligt og dansk, der nedbryder den oprindelige grønlandske kultur. 

På den anden side er alle enige om, at Grønland - også et Grønland under grønlandisering - 

har brug for elementer af moderne udvikling. Hvorfor ord som modernisering og udvikling 

har denne dobbelte ladning - og hvordan det håndteres i grønlandsk identitetspolitik - 

optager specialets analyse, især i afsnit 2.3 og delafsnit 3.4.3. 

 

Figur 1.1. Sprog- og identitetspolitiske kategorier i Grønland som kombination af de mere eller mindre objektive 

kriterier; sprogkundskaber og afstamning. De midterste kategorier på begge akser er udtryk, hentet fra grønlandsk 

identitetspolitik, hvor børn af 'blandede ægteskaber' - 'blandinger' - refererer til børn med en grønlandsk og en dansk 

forælder, mens grønlandskkundskaber 'til køkkenbrug' refererer til kundskaber, der rækker til uformel kommunikation i 

den private sfære, men ikke samtaler i den offentlige sfære endsige arbejdsbrug.
9
  

                                                 
8
 Cf. de modstridende opfattelser mellem selvstændighedsforeningen Nammineq og den sprogpolitiske forening 'gldk' 

refereret i Ramlau-Hansen A/G 2003.03.18:3; Møller A/G 2003.03.18:6. 

9
 Der findes ikke statistik, der direkte opgør gruppernes størrelse, og kun meget få og meget begrænsede undersøgelser 

af sprogkompetencen i grønlandsk overhovedet (Arbejdsgruppen for sprogpolitisk redegørelse 2002:31). Statistikken 

registrerer ikke etnisk selvidentifikation - i stedet anvendes fødested. Grønlandsk Statistiks levevilkårsundersøgelse 

opgjorde i 1994, at 20% af de, der er født i Danmark selv vurderer at tale godt grønlandsk (Andersen 1996:9) - men det 

tal inkluderer også børn født under fx deres grønlandske forældres studieophold i Danmark. 17% af de, hvis forældre 

begge er født i Danmark, vurderer selv at tale godt grønlandsk (1996:12). Opgørelserne kompliceres af, at oplysninger 

om et barns forældre i en periode i 70'erne og 80'erne blev slettet fra det grønlandske personregister, når barnet blev 
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 Endelig vil en del måske overveje, hvor megen mening det giver, at problemformuleringen 

har fokus på 'dansksprogede grønlændere'. For når der nu primært er tale om børn af 

blandede ægteskaber, som oven i købet taler dansk - er der så i virkeligheden ikke tale om 

danskere, der bare bor i Grønland? Specialets normative svar er nej; hvis disse mennesker 

identificerer sig som grønlændere - og det gør de i vidt omfang, jf. kapitel 3 - så skal de have 

lov at være grønlændere. Men hele hensigten med specialets empiriske analyse er netop at 

undersøge; om de får lov at være grønlændere; i givet fald hvordan de får lov; og hvad der 

kan ske, med dem og med Grønland, hvis de ikke får lov. Figur 1.1 illustrerer hvilken 

gruppe, specialets problemformulering refererer til. 

Den sidste fælde, problemstillingen rummer, tvinger specialet til at forlade det relativt tilgængelige 

sprog, som denne indledning indtil nu har været formuleret i. 'Hvilken plads' kan forstås på mange 

måder. På den ene side er formuleringen valgt, fordi den lader sig forstå umiddelbart i et 

hverdagssprog: Er der plads til dansksprogede grønlændere; hvilken rolle er der plads til at de 

spiller; og på hvilke betingelser. På den anden side refererer formuleringen til specialets 

videnskabsteoretiske grundlag og teoretiske begribelse af, hvad identitetspolitik og identitet er, og 

hvordan muligheden for handling er: Identitet begribes som diskurs - og en diskurs udpeger ikke 

bare en position, som subjektet er tvunget til at indtage, men en vis plads eller et vist handlerum, 

som subjektet kan udnytte - blandt andet til at føre identitetspolitik, det vil sige til at påvirke den 

plads, der udpeges i fremtiden (se afsnit 3.1). 

Langgård karakteriserer 'det sproglige marked' i Grønland som uklart (2003a:227f; 2003b:233). En 

måde at sammenfatte dette afsnits uddybning af problemformuleringen er, at specialets opgave er at 

bidrage til en karakteristik af, hvordan denne uklarhed skal forstås, når det gælder dansksprogede 

grønlændere. 

Forinden specialet begiver sig i kast med det teoretiske og analytiske arbejde i kapitel 2 og 3, 

resumerer afsnit 1.3 specialets fremgangsmåde. 

 

 

1.3 Specialets fremgangsmåde 

Specialets problem søges besvaret ved en analyse af den grønlandske sprogdebat, som den 

udspillede sig i Landstinget og de grønlandske aviser i 2002.
10

 Når sprogdebatten er valgt som 

fokus for en analyse af grønlandsk identitetspolitik har det to årsager: For det første er der 

almindelig enighed om - både i den grønlandske debat og i den antropologiske og historiske 

forskning - at det grønlandske sprog er et helt centralt kendetegn for grønlandsk identitet. For det 

andet er det netop i sprogdebatten, de dansksprogede grønlændere får identiteten i klemme; når 

grønlandsk sprog er vigtigt for grønlandsk identitet, hvad stiller man så op med folk, der siger de er 

grønlændere, men som ikke taler grønlandsk? 

Specialets analyse falder i to dele i henholdsvis kapitel 2 og 3. For at kunne svare på hvilken plads, 

dansksprogede grønlændere konkret har i et Grønland under grønlandisering og modernisering, må 

specialet først foretage en generel beskrivelse af; hvad en grønlænder er; hvilken rolle sproget 

spiller i den sammenhæng; og hvad modernisering og grønlandisering er for begreber. Eller mere 

                                                                                                                                                                  
myndigt (Grønlands Statistik 2002:70). Arbejdsgruppen for sprogpolitisk redegørelse vurderer dog overensstemmelsen 

mellem fødested og sprogkompetence som rimelig god (2001:30f). 

10
 En oversigt over de partier og organisationer, der er centrale for den grønlandske sprogdebat er vedlagt som bilag A. 
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formelt; specialet skitserer i kapitel 2 grønlandsk identitet som diskursiv struktur. Parallelt med den 

teoretiske udvikling af et begreb om identitet som diskursiv struktur, bruges det udviklede 

teoriapparat til at strukturere tidligere antropologisk og historisk forskning. Kapitel 2 integrerer 

således teori og empiri, og benytter sig af sekundærlitteratur som kilde til empirien.  

På baggrund af det billede af grønlandsk identitet, der er tegnet i kapitel 2, kan grønlandsk 

identitetspolitik i kapitel 3 analyseres som diskursive handlinger; for diskursive handlinger har kun 

mening på baggrund af tidligere diskurs.
11

 Kapitel 3 er mere traditionelt opbygget end kapitel 2, idet 

der først præsenteres et teoretisk begreb for diskursiv handling, hvorefter den konkrete analytik, der 

skal anvendes i analysen, udvikles. Endelig rummer kapitlet specialets hovedanalyse, en 

diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat i 2002; materialet i kapitel 3s analyse er primær-

empiri i form af avisartikler og Landstingsreferater. 

I kapitlet analyseres hvordan konkrete indlæg i sprogdebatten placerer dansksprogede grønlændere i 

forhold til grønlandsk identitet og det fællesskab, identiteten afgrænser. Specialet udnytter det 

forhold, at når der konstrueres en trussel mod en kollektiv identitet, søges identiteten derved 

samtidig konstrueret, i den forstand at det udpeges hvilke diakritika, der er afgørende for 

identiteten, og dermed hvilken identitet, det er, der er beskyttelsesværdig - og i sidste led hvem der 

inkluderes og ekskluderes af identiteten. Når modstridende trusselskonstruktioner så holdes op imod 

hinanden, aftegnes den identitetspolitiske forhandling. 

Den opgave, specialet i første omgang stiller sig, er således empirisk; nemlig systematisk at 

beskrive et hidtil ubeskrevet terræn (den grønlandske sprogdebat anno 2002) med henblik på en 

konkret problemstilling (dansktalende grønlænderes plads). Men for at kunne besvare det empiriske 

spørgsmål, udvikles et samlet teoretisk begrebsapparat for identitet som diskursiv struktur (i kapitel 

2), ligesom der udvikles en konkret analytik til iagttagelse af identitetspolitik som diskursive 

handlinger (i kapitel 3).
12

 Samtidig med at supplere den hidtidige, antropologiske og historiske 

forskning i grønlandsk identitet empirisk, er ambitionen altså, at specialets politologiske perspektiv 

vil kunne levere en teoretisk beskrivelse af den allerede beskrevne empiri, der tilføjer nye elementer 

til begribelsen af identitet og identitetspolitik. Specialet konkluderes derfor både empirisk og 

teoretisk i kapitel 4, ligesom den normative perspektivering i kapitel 5 rummer anbefalinger til såvel 

forskning som til de identitetspolitiske aktører i Grønland. 

                                                 
11

 Enhver diskursanalyse må analytisk konstruere sin diskurs som en eller flere synkrone diskursive strukturer, endskønt 

empirisk diskurs består af en diakron strøm af interventioner. Kapitel 2s strukturelle perspektiv skitserer en håndfuld 

synkrone snit af grønlandsk identitetsdiskurs fra begyndelsen af det 20. århundrede til i dag. Kapitel 3s 

handlingsperspektiv bidrager på den ene side til at justere og forfine det mest aktuelle af disse synkrone snit - på den 

anden side beskriver analysen en diakron dynamik imellem forskellige diskursive interventioner. 

12
 En oversigt over det diskursteoretiske vokabularium, specialet udvikler i kapitel 2 og 3, er vedlagt som bilag B. 
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Kapitel 2 Grønlandsk identitet som diskursive strukturer 

 

2.0 Indledning til kapitlet: Specialets konstruktion af identitet som diskursive strukturer 

Hensigten med dette kapitel er at tegne et billede af grønlandsk identitet som diskursive strukturer. 

Et sådant billede er nødvendigt som reference for kapitel 3, hvor der foretages en analyse af 

grønlandske identitetspolitiske handlinger, og hvilken plads, dansksprogede grønlændere tildeles i 

disse handlinger. I det følgende skitseres først de videnskabsteoretiske betingelser for at se identitet 

som diskursive strukturer (2.0.1), hvorefter fremgangsmåden i kapitlet præsenteres (2.0.2). 

 

 

2.0.1 Videnskabsteoretiske betingelser for konstruktion af identitet som diskursive strukturer 

Det er en menneskelig betingelse, at verden ikke er direkte tilgængelig for os. Alt, vi har adgang til, 

er repræsentationer af verden. Når det drejer sig om identitet, giver det næsten sig selv: Selv ikke 

den mest objektivistiske nationalist vil hævde at have set en identitet.
13 

Vi har kun adgang til 

identiteter igennem repræsentation.
14

 

De repræsentationer af verden, vi har adgang til, er strukturerede: der er en vis regelmæssighed i de 

udsagn, de producerer om verden. Denne regelmæssighed i spredningen af udsagn kan med 

Foucault studeres under overskriften 'diskurs'. Foucault (1972) lader diskursbegrebet fremstå 

relativt 'nøgent' og indskrænker sin definition af diskursbegrebet til netop "regelmæssighed i 

spredningen af udsagn" (Foucault 1972:38; cf. 1972:117; Andersen 1999:51f). Udover at 

regelmæssigheden konstituerer objekter, subjekter, begreber og strategier (Foucault 1972:ch.3-6; 

Milliken 1999:229; Andersen 1999:44ff, 49ff), generaliserer Foucault ikke over, hvori 

regelmæssigheden i øvrigt måtte bestå. I stedet insisterede han på at studere konkrete 

regelmæssigheder i spredning af udsagn; konkrete historiske diskurser. 

Den generelle hensigt med Foucaults diskursanalyser er at afnaturalisere fænomener i nutiden: At 

henlede opmærksomheden på at det, der tilsyneladende er et universelt vilkår, snarere er kontingent 

- og at det derfor ikke er nødvendigt at underlægge sig den aktuelle orden. Den kunne være 

konstrueret anderledes. Hermed ikke sagt, at den aktuelle orden umiddelbart kan omkonstrueres 

efter forgodtbefindende - enhver reproduktion og enhver forandring er nødvendigvis af og med 

udgangspunkt i den aktuelle diskurs.  

Selvom identitet ikke er noget håndfast, er det et udbredt standpunkt, at identiteter er eller har en 

uforanderlig kerne; en essens. Det er specialets hensigt at bidrage til en afnaturalisering af en 

konkret identitet - den grønlandske - ved at beskrive hvordan den skabes ved forhandling af dens 

grænser. I formuleringen af denne hensigt beskrives tre måder, hvorpå identitet ikke er essens men 

konstruktion:
15

 

 For det første er identitet afhængig af dens grænser til og mødet med den Anden: Identitet er 

relationel - ikke selvberoende. 

                                                 
13

 Han vil nok mene, at man kan se fysiske udtryk for identiteten - flag, madvaner, omgangsformer - men selve 

identiteten kan man ikke se. 

14
 I hvert fald for så vidt angår andres identiteter. Nogen vil måske mene, at man har direkte adgang til sin egen 

individuelle identitet. Specialets fokus på kollektiv identitet gør dette spørgsmål irrelevant. 

15
 Tredelingen er inspireret af, men reformuleret i forhold til Frello (2003:Indledning til Del I). 
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 For det andet er identitet noget, der skabes: Identitet er processuel - ikke statisk. 

 For det tredje er identitet noget, der forhandles; både imellem Selv og Anden i et spil 

mellem selvopfattelse og anerkendelse, men også internt blandt identitetens 'medlemmer': 

Identitet er heterogen - og ikke homogen. 

Hver for sig peger de tre antiessentialismer på, at sociologisk identitet ikke er det samme som logisk 

identitet (Fink 1991). Sociologisk identitetsdiskurs er paradoksal, fordi den grundlæggende handler 

om, hvordan noget, der netop ikke kan være identisk, alligevel fremstilles som om det er. 

Når identitet ikke betragtes som essens men som konstruktion, skabes rum for identitetspolitik. 

Hermed forstås den proces, hvori det søges fastlagt, hvilke kollektive identiteter, der er relevante i 

givne situationer, og hvordan disse identiteter hver for sig og i gensidige relationer skal fastlægges. 

Det er en proces, der både har eksplicitte faser, hvor samtalen handler om, hvem 'vi' er - og 

implicitte faser, hvor vi definerer 'os selv', mens vi taler om noget andet (Frello 2003:5f).
16

 

Foucaults konkrete studier - og hans forsøg på at beskrive sin metode i disse studier - har inspireret 

til en veritabel bølge af forsøg på at opstille poststrukturalistisk teori om sociale fænomener. Af de 

mange teoribygninger kan Laclau & Mouffes diskursteori fremhæves som særligt ambitiøs og 

stringent. Samtidig er Laclau & Mouffes teori det vægtigste bud på at begribe politik som 

diskursive kampe - og diskursiv forandring som politik. Endelig inviterer den centrale placering af 

identitetsbegrebet til at lade de teoretiske overvejelser før en analyse af identitetspolitik starte hos 

Laclau & Mouffe (cf. Frello 2003:56). Hermed er teorien et oplagt udgangspunkt for et studie af 

identitetspolitik. 

Samtidig er teorien imidlertid også i særklasse problematisk: På den ene side prætenderer teorien at 

levere en beskrivelse af struktureringsmekanismer i det sociale med universel gyldighed (Frello 

2003:76ff; contra Torfing 1999:12). På den anden side er teoriens hovedpointe, at universaler kun 

findes i form af aldrig fuldendte universaliseringsforsøg; den diskursive struktur er aldrig total - og 

dermed aldrig determinerende. Diskursive strukturer kan udpege sandsynlige udfaldsrum (cf. 

Wæver 2000:294f) - men der er altid rum for fleksibilitet (cf. Eriksen 2002b:3f). 

De universelle prætentioner tjener som en advarsel mod teoriens tendentielle lukning af de 

analysestrategiske overvejelser: At en teori skulle kunne indfange alverdens mangfoldighed synes i 

strid med poststrukturalismens epistemologiske grundstandpunkt. En seriøs konstruktivistisk 

analyse må være følsom for den konkrete mangfoldighed - og ikke lade følsomheden bedøve af en 

for rigid teoretisk konstruktion (Milliken 1999:234). Laclau & Mouffes diskursteori kan ikke stå 

alene, men må suppleres og korrigeres. Specialet vil hertil søge inspiration i en række studier, der i 

et diskursteoretisk perspektiv har beskæftiget sig med identitetsspørgsmål fra forskellige vinkler. 

 

                                                 
16

 Identitetspolitik kan forstås som et særtilfælde af 'the politics of representation' (Milliken 1999:228; cf. Neumann 

2001). Rotschilds begreb 'ethnopolitics' er derimod mere begrænset; "To politicize ethnicity is (1) to render people 

cognitively aware of the relevance of politics to the health of their ethnic cultural values and vice versa, (2) to stimulate 

their concern about this nexus, (3) to mobilize them into self-conscious ethnic groups, and (4) to direct their behaviour 

toward activity in the political arena on the basis of this awareness, concern, and group consciousness." (1981:6). 

Rotschild erstatter da også i selve teksten i (1981) titlens Ethnopolitics med 'politicization of ethnicity'. Rotschild er 

opmærksom på, at "The politicization of ethnicity entails (…) irony and paradox. It stresses, ideologizes, reifies, 

modifies, and sometimes virtually re-creates the putatively distinctive and unique cultural heritages of the ethnic groups 

that it mobilizes". Men denne proces er i Rotschilds begrebsverden netop noget, der finder sted udenfor og som en 

konsekvens af politik. Rotschild reserverer således - på Eastonsk vis - politikbegrebet til at beskrive det, der foregår i et 

formaliseret, specialiseret subsystem. Dette speciale betragter netop konstitutionen af kollektive identiteter en radikalt 

politisk proces. 
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2.0.2 Kapitlets fremgangsmåde 

Hensigten med dette kapitel er at tegne et billede af grønlandsk identitet som en diskursiv struktur. 

Kapitlet former sig som en 'tragt', der ovenfor er startet bredt med at skitsere specialets 

videnskabsteoretiske standpunkt, for nedenfor at snævres ind mod det konkrete grønlandske fokus. 

Kapitlet tegner hermed det landskab, som grønlandsk identitetspolitik finder sted i, som baggrund 

for specialets hovedanalyse i kapitel 3. Fremstillingen vil sideløbende udvikle specialets teoretiske 

apparat og anvende dette til at organisere den empiri, tidligere forskning har beskrevet. 

I det følgende diskuteres diskurs og identitet med udgangspunkt i Laclau & Mouffes diskursteori. 

For så vidt angår diskursbegrebet vil teorien blive holdt op mod Foucaults vidensarkæologi, der dels 

indenfor specialets teoretiske univers fremstår som den grundlæggende formulering af, hvad diskurs 

er; dels som antydet har et diskursbegreb, der er mindre teoretisk fordringsfuldt end Laclau & 

Mouffes. For så vidt angår identitetsbegrebet, vil Laclau & Mouffe blive diskuteret i forhold til den 

række poststrukturalistiske og diskursteoretiske bidrag. Med hensyn til diskurs- og 

identitetsbegrebet er ambitionen at formulere specialets teoretiske standpunkt, uden i alle detaljer at 

redegøre de teorier, der er ophav til syntesens enkeltelementer. 

I det følgende afsnit 2.1 skitseres først Laclau & Mouffes diskursbegreb og i forlængelse heraf i 

afsnit 2.2 deres identitetsbegreb. Hermed indledes diskussionen af identitet som relationel og 

processuel. I de efterfølgende afsnit 2.3 og 2.4 udpeges en række modifikationer af 

identitetsbegrebet, der er nødvendige for at indfange den konkrete mangfoldighed i struktureringen 

af grønlandsk identitet, og dermed hvordan identitet er heterogen og paradoksal. Afsnit 2.2, 2.3 og 

2.4 illustreres med eksempler fra grønlandsk identitetspolitik, således at afsnit 2.5 kan opsummere 

og karakterisere det diskursive landskab, grønlandsk identitetspolitik finder sted i.
17

  

 

 

2.1 Diskursbegrebet
18

 

For Laclau & Mouffe er det sociale sammenfaldende med diskurs; den sociale verden giver kun 

mening for os gennem repræsentationer af verden. Der er ingen ydre determinerende instanser eller 

sfærer i forhold til diskursen: Diskursive struktureringer er kontingente og kan ses som 

essentialiseringsforsøg, der i sidste ende undergraves af deres egen umulighed. Det er denne 

umulighed, Laclau & Mouffes teoriapparat sætter på formel.
19

 

                                                 
17

 Bilag B opsummerer og forklarer specialets diskursteoretiske vokabularium. De empiriske dele af afsnit 2.2-2.4 

bygger på Gad (2003a:k.5), men det teoretiske apparat, der strukturerer beskrivelsen er udbygget og reformuleret.  

18
 Beskrivelsen af Laclau & Mouffes diskursteori i dette afsnit bygger i koncentrat på afsnittene 'Hegemoniets 

forudsætning: at tænke kontingens', 'Inspiration fra poststrukturalismen' og 'Centrale begreber i diskursteorien' i Clausen 

et al. (2002:19-26), som specialets forfatter er medforfatter til. Disse afsnit bygger igen på Laclau & Mouffe (1985), 

Laclau (1990) samt teksterne i antologierne Laclau & Mouffe (1997; 2002). Sammenligningen af Laclau & Mouffes 

diskursbegreb bygger for så vidt angår det indledende argument på overvejelser i Gad (2003a:afsn.4.1). Den 

efterfølgende kritik af antagonismebegrebets centrale status er parallel - men ikke sammenfaldende - med 

argumentationen i Gad (2002a:afsn.3.1). Beskrivelsen af Neumanns begreb om diskursens materialitet bygger på Gad 

(2002b:afsn.2.3). 

19
 Hvordan denne formel er udviklet, i og med at teorien arbejder sig ud af en marxistisk problematik, er dokumenteret i 

Laclau & Mouffe (1997), diskuteret i Jensen (1997) og repræsenteret i generel form i Laclau & Mouffe (1985:k.2). 
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I Laclau & Mouffes terminologi er diskurser de foreløbige resultater af en stadig kamp om at 

artikulere betydningselementer omkring begreber, der fungerer som knudepunkter.
20

 Knyttes et - 

teoretisk set frit svævende - element til et knudepunkt, karakteriseres det som et moment i en 

diskurs. I kraft af den nye relation modificeres såvel det nye moment som diskursens eksisterende 

momenter og selve diskursens karakter: Såvel et moments som en diskurs' identitet er altså 

relationel. 

Et knudepunkt er det samlingspunkt, der ikke kan stilles spørgsmål ved, uden at diskursen 

udfordres: Det er den enighed, diskursen bygger på; diskursens selvforklarende sidstereference (cf. 

Andersen 1994:26). Herom kan elementer knyttes som differentielle momenter i en diskurs. Men 

for at et moment kan fungere som knudepunkt, må det tømmes for eget indhold: Jo flere momenter, 

det skal 'sammenfatte', jo mindre kan det bevare en egen positivitet. Den teoretiske pointe, som 

Laclau & Mouffe overtager fra Derrida (fx 1988b:53), er, at knudepunktet - og dermed diskursen - 

er afhængig af det, der er ekskluderet og dermed truer diskursen: Disse elementer kan skydes bort 

til en kæde af ækvivalente momenter, der tendentielt kondenseres i en enkelt antagonistisk relation 

til diskursen. Antagonisme er dermed konstitutiv for diskurs. Samtidig holder det konstitutive ydre 

løbende muligheden åben for at diskurser dislokeres: Det ekskluderede overskud af mening truer 

konstant med at undergrave diskursen; og der må hele tiden ydes et stykke diskursivt arbejde for at 

opretholde diskursens grænser og identitet. Diskurs og identitet er altså processuelle.  

I forhold til billedet af diskurser i Foucaults vidensarkæologi adskiller Laclau & Mouffe sig i det 

mindste på to afgørende måder: 

For det første er Laclau & Mouffes diskursteori karakteristisk ved et fokus på regulariteten i 

spredningen af udsagn (Frello 2003:58), i forhold til Foucaults vidensarkæologis vægtning af 

regulariteten i spredningen af udsagn. Hvor Foucault ser diskursive struktureringer, hvor de 

"happen to exist" (Wæver 2002:n.14; cf. Foucault 1972:117), ser Laclau & Mouffe et terræn, der i 

store træk er struktureret - men hvor struktureringerne (blot) er ufuldstændige og i sidste ende 

umulige.
21

 

For det andet er Laclau & Mouffes politologiske teoriapparat rettet mod et studie af konkurrerende 

diskursive interventioner, hvor Foucaults vidensarkæologi er udviklet til at betragte kontinuerte 

diskursive strukturer (Frello 2003:73; cf. Neumann 2001:102f). 

Disse to forskelle i fokus dækker over at Foucaults vidensarkæologi muligvis kun deler en af de to 

antagelser, der er grundlæggende for Laclau & Mouffes diskursteori: De deler nok udgangspunktet 

om det sociales grundlæggende kontingens. Men om Foucault ville acceptere den 'motor', som 

Laclau & Mouffe installerer i deres teori, nemlig diskursens drift mod orden (Frello 2003:57, 62, 

76), er mere tvivlsomt. 

                                                 
20

 Laclau henter begrebet 'point de capitation' hos Lacan. I dansk sekundærlitteratur bruges oftest 'nodalpunkt' efter det 

engelske 'nodal point'. Specialet følger med 'knudepunkt' oversættelsen i Clausen et al (red) (2002).  

21
 Netop den à priori (og vel dermed systematisk) dislokerede struktur gør Laclau & Mouffes diskursteori mere 

struktureret end Foucaults, ifølge hvilken diskursive formationer optræder "Whenever one can describe, between a 

number of statements, such a system of dispersion" (Foucault 1972:38 kursiv tilføjet). Hos Laclau & Mouffe består 

det sociale af diskursive strukturer, der 'blot' er strukturelt dislokerede - så meget vil Foucault ikke engang på forhånd 

sige om sine diskurser; han vil blot kunne "define a regularity" mellem udsagn (1972:38). Når Wæver karakteriserer 

Foucaults 'tidlige poststrukturalisme' som relativt strukturalistisk (2002:21), hænger det altså ikke sammen med graden 

af struktur i diskursens måde at være struktureret på, men med graden af strukturens træghed. Om diskursiv træghed, se 

nedenfor og Gad (2002b). 
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Essentialiseringsdriften og antagonismebegrebet kan betragtes som polerne i en antagonistisk 

relation: Uden den ene, ville den anden vinde, og det sociale ville stivne henholdsvis fragmentere til 

meningsløshed. Men denne delikate balancegang er først og fremmest nødvendig på grund af 

teoriens paradoksale prætention om at være en poststrukturel teori med universel gyldighed. Stiller 

man sig - med Foucault - tilfreds med at levere analyser og teorier med lokal gyldighed, kan man 

uden problemer undvære denne Laclau & Mouffes essentialisme. Hermed kan man reservere 

antagonismebegrebet til at beskrive særlige empiriske situationer - og stille sig tilfreds med at 

beskrive andre situationer i termer af ækvivalente og differentielle artikulationer omkring mere eller 

mindre markerede knudepunkter.  

Samtidig åbner en nedprioritering af antagonismebegrebet for at andre struktureringer kan installere 

trægheder i diskurs. Ordet 'træghed' forsøger at begrebsliggøre, hvordan visse diskursive 

struktureringer - trods en grundlæggende kontingens - er vanskeligere at forandre end andre 

(Neumann 2001:133). Neumanns betoning af diskursens materialitet kan tjene som et eksempel, der 

samtidigt kan præcisere specialets videnskabsteoretiske standpunkt.
22

 

Neumann tager udgangspunkt i, at samfundsvidenskabens opgave efter den sproglige vending er at 

studere og forstå (sproglig) mening og (sociale) institutioner som et hele (2001:80). Men bare fordi 

diskurs samtidig er både et sprogligt og et materielt fænomen, forsvinder forskellen mellem det 

sproglige og det materielle ikke (2001:81).
23

 Har en diskurs antaget institutionel karakter og dermed 

lånt materialitet - ved at de materielle omgivelser tilpasses en social praksis - er den sværere at ændre 

på.
24

 Neumanns konklusion, som dette speciale tilslutter sig, er, at  

Materielle gjenstander er vanskelige (men, som de fleste vet av egen erfaring, ikke umulige) å 'bortforklare'. 

Enkelte representasjoner vil altså være tregere å forandre enn andre; tegn som er 'gode å tenke med' (…) og 

representasjoner af materielle gjenstander vil ofte være blant disse. (Neumann 2001:66).
25

 

                                                 
22

 Gad (2002b) analyserer en række måder, hvorpå diskurser kan indeholde trægheder - dvs. hvordan diskurser kan være 

struktureret på en måde, hvorved den modsætter sig forandringer. I Laclau & Mouffes radikale formulering ligger 

eneansvaret for træghed på nodalpunktet i antagonistisk relation til et konstitutivt ydre - mens Gad (2002b) med 

reference til Andersen (1994), Wæver (2000) og Neumann (2001) identificerer teoretisk irreducible trægheder med 

udgangspunkt i differentielle indskrivninger, rekurs til dybereliggende diskursive lag henholdsvis materialitet - hvortil 

kommer empirisk udbredte men teoretisk mere komplekse trægheder med udgangspunkt i subjektet henholdsvis 

formalisering. 

23 
Neumann understreger i øvrigt, at også sproget naturligvis har sin materialitet, blandt andet i form af trykt tekst 

(2001:80ff). 

24 
Eksempelvis kan det være vanskeligt at gennemføre andet end traditionel klassebaseret undervisning i folkeskolen 

(forstået som regelmæssigt samhandlingsmønster), hvis folkeskolen (forstået som fysisk infrastruktur) er indrettet med 

denne sociale praksis for øje. 

25 
Neumann refererer til det obligatoriske skriftsted hos Laclau & Mouffe: "De sproglige og ikke-sproglige elementer er 

ikke blot ført sammen, men konstituerer et differentieret og struktureret system af positioner - dvs. en diskurs. De 

differentierede positioner indebærer derfor en spredning af meget forskellige materielle elementer." (2002:57[1985:108]; 

jf. Thomsen 1997:76, 112n.10), og videre: "Det faktum, at ethvert objekt er konstitueret som et diskursivt objekt, har intet 

at gøre med, hvorvidt der er en verden udenfor tanken, eller med realisme/idealisme oppositionen. (...) Det er ikke 

eksistensen af sådanne begreber udenfor tanken, der benægtes, men derimod den ganske anderledes antagelse, at de kunne 

konstituere sig som objekter uden for al diskursiv betingelse for fremkomst." (2002:56[1985:108]). Så snart et - materielt 

eller ikke-materielt - element 'møder' en diskurs, objektgøres den og diskursiveres. Som udgangspunkt kan elementet 

uproblematisk indskrives som moment i diskursen - i modsat fald sker der en dislokation i diskursen, der tvinges til at 

redefinere sig selv (cf. Torfing 1999:148) Alternativet er logisk set det, som Douglas Adams beskriver i sin Hitchhikers 

guide to the Galaxy (1996:329), at elementer (særligt genstande; fx. rumskibe), der ikke kan rummes indenfor en diskurs, 

simpelthen i kraft af, at de er SEP - Someody Else's Problem - forbliver usynlige for betragteren. (Undtagen, at man kan 

være heldig at skimte dem ud ad øjenkrogen, hvis man er u(!)opmærksom nok.) 
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Laclau & Mouffes diskursbegreb - med dets vægt på antagonisme og umuligheden af lukning - 

synes at være en god ramme for at beskrive identitet som relationel og processuel. Teoriapparatet er 

imidlertid utilfredsstillende, når det kommer til at beskrive identitet som forhandlinger. Det 

fornødne begrebsapparat hertil søges udviklet i de følgende afsnit. 

 

 

2.2 Identitet konstitueret ved relationen til radikal Andethed 

Laclau og Mouffes identitetsbegreb er på sin vis en underkategori af diskursbegrebet; en identitet er 

også en diskurs, og den er grundlæggende struktureret af de samme mekanismer som andre 

diskurser. Men det gør alligevel en forskel, når man ændrer perspektivet og betragter en diskurs 

som en identitet. 

Som en logisk følge af diskursbegrebet (Frello 2003:67) er antagonisme grundlæggende for 

identitet: Identiteten tom, i den forstand at den centralt har en mangel, der forhindrer den i at være 

komplet (Žižek 1992:195; Hall 1996:3f; Wæver 1994:18; 2003:28). Denne mangel kan og må der 

forhandles om at forklare gennem en relation til en radikalt Anden (Žižek 1992:194; Hall 1996:3f) - 

og det ligger i identitetsbegrebets paradoksale natur, at forhandlingerne aldrig kan afsluttes endeligt 

(Hall 1996:2; Žižek 1992:197; Wæver 1994:18f). Identitet konstitueres gennem eksklusionen af 

nogen eller noget, som samtidig - i kraft af dets konstituerende status - er nødvendigt for 

identitetens opretholdelse (cf. Derrida 1988b:52).
26

 Historisk og antropologisk har denne eksklusion 

haft karakter af et møde med en Anden. 

En første opgave i studiet af identitet er altså at studere, hvordan identitet konstitueres i relation til 

en radikal Andethed. I forhold til praktisk identitetspolitik giver det anledning til et fokus på de 

diskursive kampe om, hvad det er, der skal ekskluderes - og dermed om hvilken identitet, der skal 

være gældende (Connolly 1991:ix; 65). 

I de følgende delafsnit beskrives det grønlandske møde med den Anden (2.2.1), den daglige 

afgrænsning i forhold til den interne Anden (2.2.2) og det overvejes, om man kan overskride 

grænsen mellem Anden og Selv og blive grønlænder (2.2.3). Afsnittet opsummeres kort i delafsnit 

2.2.4. I afsnit 2.3 og 2.4 nuanceres billedet af identitet, således at betydningen af relationen til en 

enkelt radikalt Anden nedtones. 

 

 

                                                 
26

 Connolly anser i sit arbejde om forholdet mellem identitet og forskel som udgangspunkt kun forskel som nødvendig 

for identitet. Imidlertid presser grænseopretholdelsesmekanismer forskellene sammen i en radikal Andethed (1991:64f), 

fordi identitetens kontingens må holdes skjult, for at afgrænsningen skal virke (1991:68). Campbell konkluderer 

tilsvarende på sin analyse af USA's Andenrelationer (1998a:ix-x). Hansen (1998:50-55) og Neumann (1996:157) 

bemærker, at den kritik, der har været af Campbells studie af USA, måske er mere velanbragt i forhold til de teoretiske 

implikationer, andre har draget af Campbells empiriske konklusion. Det er ikke forbeholdt poststrukturalismen at se 

identitet som afhængig af den Anden; tankegangen er eksempelvis beslægtet med Schmitts tænkning om 

ven/fjenderelationer (Schmitt 1996:26ff; Mouffe 2002). 
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2.2.1 Mødet med den Anden 

En kollektiv grønlandsk identitet synes fremprovokeret af mødet med qallunaat
27 

(Sonne 1996:245; 

Lennert 2001:54). Grønlænderne havde igennem århundrederne mødt europæiske hvalfangere og 

opdagelsesrejsende af flere nationaliteter (Gad 1984). Men dén Anden, grønlænderne mødte, og 

som har sat sig spor, var danskeren (Sørensen 1994:109; Dorais 1996:29). Ordene kalaaleq/kalaallit
 

blev tilsyneladende introduceret af danskerne (Thomsen 1998:27f).
28

 

 

 

Figur 2.1. Grønlandsk identitetsdiskurs konstitueret i relation til danskhed som radikal Andethed. 

 

Og danskeren er fortsat den Anden, som illustreret i figur 2.1.
29

 Sørensen konkluderer sit 

grønlandske feltarbejde med at konstatere, at "[g]rønlandskhed og danskhed erfares og anvendes 

som hinandens negation i dette etnopolitiske univers." (Sørensen 1991:48). Sørensens karakteristik 

gælder dagliglivet for almindelige mennesker i Nuuk, men den samme modstilling kan ses i 

'storpolitikken', hvor danskerne/Danmark ses som 'dem, der hindrer os i at udfolde vor sande 

identitet' (cf. Žižek 1992:197; Wæver 1994:18). Eksemplarisk er den holdning, der især var udbredt 

- i det mindste indtil daværende Landsstyremedlem for Udenrigsforhold Tuusi Motzfeldt sammen 

med den danske udenrigsminister i december 2002 mødte deres amerikanske kollega - nemlig at 

'det er danskerne, der forhindrer os i at tale Thule med amerikanerne; amerikanerne vil gerne'. 

 

 

2.2.2 Den interne Anden - den daglige afgrænsning  

Et komplicerende element er, at den Anden helt eller delvist kan være territorielt intern, men socialt 

ekskluderet.
30

 Når skellet mellem 'territorielt interne' og 'territorielt eksterne' Andre gør en forskel, 

er det fordi en territorielt intern Anden selvsagt konfronteres mere direkte til hverdag - og dermed er 

                                                 
27

 Ordet qallunaat er på grønlandsk gledet fra at betyde hvide mennesker/ikke-inuit i almindelighed (Langgård 

1999:175; Dorais 1996:30) til at betyde danskere, i en grad, så Danmarki af og til betegnes Qallunaat Nunaat (egentlig: 

De hvides/Danskernes land). I andre inuitsprog er betegnelsen i vekslende grad reserveret til 'deres' lokale hvide; 

englændere, russere osv.  

28
 Grønlænder/grønlændere. Der er forskellige teorier om ordets etymologi: Nogle mener, at oprindelsen er 'kareler', 

eftersom en geografisk misforståelse i nogle hundrede år gjorde Grønland landfast med Rusland (Gad 1984:92, 94, 

106), andre mener at ordet stammer fra nordboudtrykket 'skrælling' (Kleinschmidt 1871, affotograferet i Gynther & 

Møller (red) 1999:290). (Cf. i øvrigt udvekslingen mellem Finn Lynge og Jørgen Fleischer i Sermitsiaq februar-marts 

2002). Før mødet med europæerne betegnede grønlænderne sig, ligesom andre eskimoiske folk, blot som inuk/inuit 

(menneske/mennesker) - en betegnelse, der siden 50'erne har fået en renæssance, jf. delafsnit 2.3.3. Sonne argumenterer 

for, at inuit oprindeligt så hvide mennesker som skabninger på niveau med hunde; i modsætning til andre dyr, var det 

muligt at lære hunde og qallunaat sila/isuma (ånd) på samme måde som børn kan opdrages til at være mennesker 

(1996:241ff). 

29
 Udviklingen af specialets teoriapparat illustreres løbende af figurer. Figurernes elementer introduceres gradvist, 

hvorved kompleksiteten øges; derfor et antal relativt simple figurer indledningsvist.  

30
 Hansen karakteriserer den territorielt interne men socialt ekskluderede som "still spatially constructed by its location 

'outside' the community." (1998:115). Dette afhænger naturligvis af at containermetaforen for samfundet accepteres, jf. 

Lakoff & Johnson 1980:29f. 

grønlandsk dansk 
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mere uomgængeligt truende såvel som udsat. En territorielt ekstern Anden kan derimod nemmere 

ignoreres, i det mindste indtil den banker på døren og holder op med at være ekstern. I forlængelse 

af diskussionen i afsnit 2.1 kan man sige, at en materielt tilstedeværende person, der diskursivt er 

karakteriseret som Anden, er sværere at bortforklare end en person, der befinder sig langt væk. 

Sørensen konkluderer som nævnt, at modstillingen af 'det grønlandske' og 'det danske' i høj grad 

definerer det sociale rum i Grønland. Men denne modsætning "trækker også dybe spor ned gennem 

de grønlandske rækker" (Sørensen 1994:121). Der er nemlig ikke enighed om, hvem der er hvem. I 

den form, konflikten oprindeligt tog, var fokus på afkommet af blandede dansk/grønlandske forhold 

- og afgrænsningen var, så vidt de primært danske kilder siger, fortrinsvist et problem for 

danskerne: Blandingernes retsstatus var uklar; på forskellige områder faldt de under henholdsvis 

dansk og grønlandsk ret (Gad 1984:197f; Thomsen 1998:n.12). 

Som Barth understreger, kan det skifte, hvilke diakritika der udpeges som afgørende for skellet 

mellem Selv og Anden (1969:38). Et eksempel herpå findes i kalaaliussuseq-debatten
31

 i starten af 

århundredet. Debatten handlede om, hvorvidt grønlandskhed skulle defineres som hidtil ved 

sælfangererhvervet (Thomsen 1998:n.12) eller - som kateketerne plæderede for - ved sproget 

(Thomsen 1996:270; 1998:28; Sørensen 1994:108; Sejersen 1999:126ff; Langgård 2002:77; cf. 

Dorais 1996:31): Herved ville også den nye intelligentsia kunne regne sig for rigtige grønlændere. 

Debatten er markeret i figur 2.2. 

 

 

Figur 2.2 Forhandling mellem diakritika i grønlandsk identitetsdiskurs. Fed stiplet dobbeltpil markerer konstitutiv 

Andenrelation. Linier markerer positiv artikulation. Stiplet dobbeltpil markerer spænding. 

 

Synspunktet om sproget gik på ét niveau sejrrigt ud af debatten (Thomsen 1996:270; 1998:34ff): I 

dag går konflikten primært på, i vor høj grad ikkegrønlandsktalende grønlændere er inkluderet eller 

ekskluderet af identiteten.  

Men grænsen er i det daglige endnu mere subtil: Et individs gang og holdning kan være årsag til at 

man bliver udpeget som dansk (Sørensen 1991:n.11); går man oprejst tages det som tegn på, at man 

er vant til velpolerede fortove; er man vokset op på en bygds klippegrund, giver det sig udslag i en 

mere vuggende og rullende gangart (From et al. 1963:46ff). Og endnu i dag må veluddannede 

grønlændere med mellemrum markere deres grønlandskhed, for ikke at blive beskyldt for at være 

                                                 
31

 Kalaaliussuseq-debatten om, hvad det vil sige at være grønlænder, kørte i de grønlandske aviser over 12 år først i det 

tyvende århundrede. Aviserne Atuagagdliutit og Avangnâmiok' var endnu på det tidspunkt - sammen med Bibelen - 

stort set det eneste læsestof på grønlandsk, og dermed formodentlig stærkt diskursivt strukturerende (Langgård 

1999:176). 

dansk grønlandsk 
 

grønlandsk 
sprog 

grønlandsk 
erhverv 

Grønlands 
natur 
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for danske (Sørensen 1991:50; 1994:143; cf. Bryld 2002b:15). På et andet niveau er hele det 

moderne liv i byerne altså fortsat ekskluderet (Thomsen 1996:265, 270; 1998:21f). Debatten 

mellem sprog og erhverv/livsform som diakritikon fortsætter dermed.
32

 

 

 

2.2.3 Kan man overskride grænsen og blive grønlænder? 

Barth (1969:15, 21f) og Neumann (1996:142, 145) anbefaler, at man for at studere 

Andethedsprocesser fokuserer på socialt marginaliserede og grænseoverskridere. Specialets 

hovedanalyse i kapitel 3 følger anbefalingen på én måde, idet en god del af sprogdebatten handler 

om dansksprogede grønlænderes status. En mere direkte måde at følge anbefalingen, er at stille 

spørgsmålet: Kan man blive grønlænder? 

Ét svar på det spørgsmål udgøres af en fanger i Qaanaaq, der er indvandret fra Japan og 100% 

assimileret (Saxgren 2003). I kombination med beherskelse af det grønlandske sprog, kan 

erhvervsdefinitionen altså vinde.  

Men de fleste, for hvem spørgsmålet melder sig, stammer fra Danmark. I debatten fokuseres ofte 

på, at mange danske gæstearbejdere i Grønland aldrig når at få den mentale bagage pakket ud; i 

jargonen karakteriseres de som 'badegæster'. Samtidig har et substantielt antal danskere boet fast i 

Grønland, i nogle tilfælde siden 60'erne. De er ofte gift og har børn og fast ejendom i Grønland. 

Kan en sådan dansker blive grønlænder? Kan man krydse grænsen fra Anden til Identitet? 

Der findes en del bortadopterede og børn af blandede ægteskaber, der er opvokset i Danmark, som 

flytter til Grønland og lærer grønlandsk. De falder herefter indenfor kategorien grønlændere. 

Indplaceringen er ikke altid uproblematisk; en relativt udbredt forestilling i debatten er, at en del af 

Grønlands problemer skyldes dansk tankegang, og det kan man godt have, selvom man taler 

grønlandsk. Hvad angår 'rigtige' etniske danskere uden 'grønlandsk blod i årerne', er spørgsmålet 

vanskeligere at besvare. Det er ikke mange danskere, der behersker grønlandsk.
33

 

Men selvom sproget på sin vis udpeges som et afgørende kriterium, bliver danskere, der lærer sig 

grønlandsk, ikke til grønlændere af den grund. Grænsen forskydes, eksempelvis når Asii Chemnitz 

Narup og Aqqaluk Lynge, begge Landstingskandidater for IA, er refereret for at spørge, om 

dansksprogede blot har et ønske om at lære grønlandsk som et praktisk redskab i hverdagen, eller 

der er tale om et oprigtigt ønske om at blive en del af den grønlandske identitet og kultur (SER 

2002.11.01:4). 

Og grænsen forskydes, når særligt symbolske træk af den traditionelle, materielle kultur vender 

tilbage som nye eksaminer, der skal bestås: Ligesom nordmændene klapper, når indvandrere tager 

deres første skridt på ski, så nikkes der anerkendende, når en dansker tager for sig af kalaalimerngit; 

grønlandsk mad som mattak (hvalhud) eller rå sællever (cf. Kleivan 1996; Petersen 1991:18). 

Måske kan en dansker aldrig blive grønlænder; målstregen må forskydes, fordi en overskridelse vil 

undergrave den grænse, der stiller danskheden op som konstitutivt ydre for grønlandskheden?  

Hvis det er forekommet, at en dansker er assimileret både hvad angår sprog og erhvervsvalg - og 

altså lever som fanger i en bygd - er det ikke et eksempel, der indgår i den offentlige debat; det er 

                                                 
32

 Elementer af debatten præsenteres i afsnit 2.3 og 2.4 - og debatten spiller i forskudt udgave en hovedrolle for 

analysen i kapitel 3. 

33
 Jf. note 7. 
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ikke et tilfælde, der har udfordret diskursen og afkrævet den en stillingtagen. Specialets vurdering 

er, at det ikke er muligt for en etnisk dansker i første generation at overskride grænsen og blive 

accepteret som grønlænder.
34

 

 

 

2.2.4 Opsummering 

Empirisk har dette afsnit beskrevet 

 hvordan grønlandsk identitetsdiskurs grundlæggende er konstitueret med danskheden som 

radikal Andethed; 

 hvordan der er sket et skifte i afgørende diakritika for skel mellem Selv og Anden fra 

erhvervsvalg til sprog, men samtidig hvordan dette skifte ikke er entydigt, hvorfor der ikke 

er noget entydigt diakritikon for skel mellem grønlændere og ikke grønlændere; 

 og hvordan det nok på visse betingelser er muligt at blive grønlænder, men næppe er muligt 

at krydse grænsen direkte fra Anden til Selv. 

I forhold til kapitlets indledende beskrivelse af identitet som relationelt, som processuelt og som 

heterogent konstrueret, har vægten været på de to første aspekter. I det følgende afsnit etableres en 

teoretisk og empirisk beskrivelse af grønlandsk identitet som en heterogen forhandlingsproces. 

 

 

2.3 Identitet i relation til knapt-så-radikalt-Andre 

Identitet konstitueres, som beskrevet i afsnit 2.2, i relation til en radikalt Anden. Men det er 

begrænset, hvor meget man kan lære om en identitet ved at studere dens relation til én radikalt 

Anden. 

Although it is undoubtedly true, that identities are often engaged in such contrasting games, it definitely does 

not follow from a poststructuralist starting point that antagonisms should be the main source of meaning. 

Quite the contrary - pure dichotomies are not very information rich in contrast to differentiated systems of 

difference. (Wæver 2002:24). 

Som det allerede er antydet af overvejelserne i delafsnit 2.2.2 og 2.2.3 om afgrænsning og 

identitetsskift, er antagonismebegrebet alt for absolut til at kunne beskrive en virkelighed, der er 

langt mindre entydig (Hansen 1998:53). "Difference only collapses into opposition in special 

situations (the ultimately impossible limit case)."
 
(Wæver 2002:24; cf Hansen 1998:50, 112). Et for 

ensidigt fokus på den radikalt Anden fremstiller modsætningerne som konstante - og på den måde 

gøres politik umulig (Milliken 1999:246).
35

 

I forlængelse heraf ligger en kritik, særligt formuleret af Hall, der gør opmærksom på, at etnisk 

essentialisering har den bieffekt, at andre antagonismer og dominansrelationer undertrykkes 

(1991:57; Frello 2003:31). I en grønlandsk sammenhæng har Sørensen sammenfattet dét problem 

således, at "[d]en overordnede etnopolitiske kontekst omfatter og transformerer den interne sociale 

                                                 
34

 Specialet vender i hovedanalysen i kapitel 3 tilbage til spørgsmålet om andengenerationsindvandrere og børn af 

blandede ægteskaber betragtet gennem spørgsmålet om deres sprogkundskaber. 

35 
Indenfor den poststrukturalistiske tradition for analyse af international politik er især Campbells studie af USA's 

Andenrelationer (1992) blevet kritiseret tilsvarende af blandt andre Hansen (1998:50-55) og Neumann (1996:157). 
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ulighed mellem grønlændere og tenderer mod at gøre den til et spørgsmål om grønlandskhed." 

(1991:46). En entydig fokusering på skellet dansk/grønlandsk flytter opmærksomheden fra andre 

modsætninger og nedtoner eksempelvis bygdebeboere og lavtlønnedes forhold til den 

dobbeltsprogede elite (cf. Andersen & Tonsgaard 2003:75). 

Denne kritik er naturligvis som udgangspunkt en kritik af essentialiserende identitetspoltitisk 

praksis. Men analyser af identitetspolitik med enøjet fokus på den konstitutive Andenrelation kan 

ende med at reproducere essentialiseringen ved at underbelyse sprækker og alternative 

diskursiveringer. 

Teoretisk kan kritikken sammenfattes således, at et entydigt fokus på én relation til radikal 

Andethed, nok præsenterer identiteten som paradoksal i dens eksterne relation; identiteten er 

afhængig af sin Anden. Men denne prioritering af det eksterne paradoks, skjuler det interne 

paradoks: Et fokus på den antagonistiske relation til identitetens konstitutive ydre fremhæver, at 

identitet er relationel og processuel - men et sådant fokus giver ikke rum til en beskrivelse af 

identitetens heterogenitet og de forhandlinger, den giver anledning til. 

Frello konkluderer, at "man ikke kan slutte direkte fra en abstrakt forståelse af identitet til 

identitetspraksis." Gør man det, så "inviterer [man] til en reduktionisme, som truer med at amputere 

analysen" (2003:80). Frello vælger derfor at lade det være et empirisk spørgsmål, om identitet er 

karakteriseret ved antagonisme (2003:81).
36

  

I de følgende to delafsnit skitseres to forsøg på at løse op for antagonismens monopol på at 

konstituere identitet. Først Hansens beskrivelse af identitet i relation til kæder af knapt-så-radikalt-

Andre (2.3.1) og siden Frellos overvejelser om identitet i relation til konkurrerende (og dermed 

knapt-så-radikalt) Andre (2.3.2). På baggrund af Hansens typologiske overvejelser og Frellos 

overvejelser om konkurrerende Andre skitseres i de efterfølgende delafsnit (2.3.3 til 2.3.7) 

grønlandsk identitetspolitisk historie - en skitse, der udkondenserer sig i to hovedrepræsentationer i 

den grønlandske identitetspolitik. I det efterfølgende afsnit 2.4 forlades fokus på Andenrelationer 

for at se, hvordan strukturer i grønlandsk identitetsdiskurs er opbygget positivt. 

 

 

2.3.1 Identitet i relation til kæder af knapt-så-radikalt-Andre 

Identitet formuleres ikke (blot) i relation til én radikalt Anden. Hansens bud på en nuancering består 

i en beskrivelse af, at identitet i praksis (også) konstitueres i kraft af forskellige relationer til less-

than-radical Others (1998:112). Identiteter optræder i kæder bestående af Selv, ikke-så-radikalt 

Andre og mere-radikalt Andre (1998:113).
 

For at analysere disse Andenrelationer beskriver Hansen; 

 dels muligheden for henholdsvis interne og eksterne Andre (jf. delafsnit 2.2.2); 

 dels muligheden for at Selvet i fortidig eller nutidig udgave kan optræde som Anden; 

                                                 
36

 Specialet tilslutter sig dette valg, ikke blot af teoretiske grunde, men i lige så høj grad efter politiske overvejelser: 

Hvis alle identiteter er kendetegnet af et forhold til en yderside, vil der i hvert enkelt tilfælde påligge enhver analyse at 

afveje værdien af eksistensen af denne identitet i forhold til omkostningerne ved eksklusionen. Eller formuleret i 

forhold til den grønlandske identitet: Ét er, at det er af værdi for Grønland som et fællesskab med sociale og politiske 

opgaver, at der findes en grønlandsk identitet. Men spørgsmålet er om den måde, denne identitet er afgrænset på, er 

hensigtsmæssig. 
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 dels en omformulering af Todorovs typologisering af 'the problematics of alterity' til et skema 

over mulige strategier over for den Anden (1998:117-127; Todorov 1999:ch.4, særligt p.185), 

præsenteret i figur 2.3 herunder. 

 

 

* Praxeologisk niveau (Strategier i forhold til  den 

Anden) 

 

Ontologisk niveau 

 

Den Anden er Identisk 

med Selvet 

 

Den Anden er Forskellig 

fra Selvet 

 

Axiologisk niveau 

(Valorisering af den 

Anden) 

 

Den Anden er 

mindreværdig i forhold til 

Selvet 

 

- 

 

* assimilation 

* trælbinding 

* udryddelse 

 

Den Anden er på lige fod 

med Selvet 

 

 

* assimilation 

* selvassimilation 

 

* aktiv neutralitet 

 

Den Anden er overlegen i 

forhold til Selvet 

 

- 

 

* selvassimilation 

* underkastelse 

* selvdestruktion 

Figur 2.3. Strategier overfor den Anden, modificeret efter Hansen (1998) og Todorov (1999).
37

 

Pointen er altså; dels at der ikke er én diskursiv figur for relationen til den Anden, men at der er en 

række mulige relationer; og dels at disse relationer kan opløses i mere basale figurer, baseret på den 

ontologiske og den axiologiske akse.
38

  

Med Hansens fokus på identitetens relation til differentielle kæder af knapt-så-radikale-Andre, er 

det klart, at antagonismen ikke længere har monopol på at konstituere identitet. Sådanne kæder, der 

indplacerer andre inuit, nordiske lande og USA som buffere, forskellige steder på kæden mellem 

                                                 
37

 Hansens viderebearbejdning består af fem væsentlige elementer: For det første udskiller Hansen det ontologiske 

niveau fra Todorovs axiologiske med reference til Todorovs egen analyse (1998:117f). For det andet tilføjer Hansen den 

axiologiske mulighed for, at den Anden kan vurderes som Selvet overlegen (1998:118f). For det tredje opdeler Hansen 

den strategi, Todorov kalder "neutrality, or indifference" (1999:185) i; dels en (passiv) ligegyldighed (som 

karakteriseres som mindre interessant og ikke får plads i skemaet); dels en aktiv neutralitet, som tillægges stor etisk 

betydning (Hansen1998:121ff). For det fjerde ser Hansen bort fra Todorovs epistemiske niveau med henvisning til, at 

"When dealing with contemporary international security what is at stake is not a massive difference in factual 

knowledge but competing interpretations of factual knowledge articulated around different sets of ideas of how we can 

speak about security, community, history, responsibility and identity" (1998:125). Det er i Hansens formulering uklart, 

om det epistemiske niveau blot konkret er irrelevant, eller det generelt er meningsløst under postmoderne betingelser - i 

modsætning til for antipostmodernisten Todorov (jf. Pagden 1999:xii). Endelig tilføjer Hansen med reference til 

Campbell udryddelse som ekstrem strategi for Selv-opretholdelse (1998:122). For fuldstændighedens skyld er feltet 

nederst i højre hjørne yderligere kompletteret med strategierne underkastelse og selvdestruktion - hvis relevans vil blive 

bemærket i delafsnit 2.3.5. Cf. i øvrigt Frellos kritik af Hansens bearbejdning af Todorov (2003:95ff). 

38
 Den opgave, Hansen opstiller, er ikke at plotte diskurser ind i skemaet over Andenstrategier, men at beskrive, hvordan 

diskurser narrativt fremstiller en pakkeløsning af ontologi, axiologi og praxeologi som et meningsfuld, organisk hele 

(1998:127). 
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Selv og (radikalt) Anden, findes i grønlandsk identitetspolitik (se bilag C; cf. 1998 113, 139f). 

Kædernes betydning synes dog begrænset til en status som hjælpehypoteser i forhold til mere 

grundlæggende diskursive figurer, der bedre iagttages med et fokus på konkurrerende knapt-så-

radikalt Andre. 

 

 

2.3.2 Identitet i relation til konkurrerende Andre  

Hvor kædebegrebet og den Todorovinspirerede typologi over Andenstrategier nok løsner op for 

antagonismens monopol på at definere identitet, så levnes der ikke fornøden plads til at 

tvetydigheder kan være permanente og funktionelle for diskursen (Frello 2003:99ff): Der kan 

tænkes mange relationer mellem Selv og Anden, men Selv og Anden er på forhånd adskilte og 

entydige størrelser.
39

  

Denne svaghed genfindes hos Laclau & Mouffe, hvis teori - i kraft af den forudsatte drift mod orden 

(jf. afsnit 2.1) - er en teori om entydiggørelse (Frello 2003:73). Og fordi entydighed/flertydighed 

opfattes digitalt - enten er noget entydig, eller også er det flertydigt - er der ikke plads til mere eller 

mindre opblødning, uden at det automatisk bliver til en eksistentiel trussel (2003:74). Laclau & 

Mouffes diskursteori indeholder godt nok begrebet 'flydende betegnere', om elementer, hvis 

betydning forskellige diskurser kæmper om at fastlægge. Men i Laclau & Mouffes forståelse kræver 

det netop, at betydningen af den flydende betegner er fastlagt indenfor hver af de stridende 

diskurser (2003:82). 

I relation til empiriske studier af identitetsforhandlinger er hensigten at åbne en mulighed for 

tvetydighed ved at lade flere konkurrerende Andre være på spil indenfor samme diskurs. Med 

Frellos fokus på konkurrerende Andenrelationer, er det endnu en gang understreget at antagonismen 

ikke længere har monopol på at konstituere identitet. Opgaven er hermed at studere, hvordan 

forskellige relationer mellem Selvet og forskellige Andre 

 udkondenseres i en identitet; 

 eller netop ikke udkondenseres i en identitet, men i flere konkurrerende fortolkninger, hvis 

forskellighed muliggør enighed om eksistensen af identiteten; 

 eller udkondenseres i flere identiteter (cf. Frello 2003:450). 

Frello argumenterer igen teoretisk for at se denne opgave som empirisk: Hvilke elementer 

fastlægges hvordan og hvor meget i forhold til hvilke diskurser (2003:80).
40

  

Laclau & Mouffe mangler imidlertid begreber for, hvordan forskellige diskurser kæmper om at 

"monopolisere" betydninger af de samme knudepunkter uden nødvendigvis at fiksere dem 

(2003:82f).
41

 Dette speciale søger inspiration til teoretiseringen af tvetydigheden i de såkaldte 

                                                 
39

 Såvel Hansen (1998:117f) som Frello (2003:100) bemærker, at Todorovs analyse er mere nuanceret end hans 

typologi lægger op til - men Todorovs beskrivelse af en hybrid identitet former sig ikke desto mindre som 

konstitutionen af en ny, selvberoende tredje position med kun eksterne relationer til de oprindelige Selv og Anden (jf. 

Todorov 1999:217). 

40
 Som argumenteret for ovenfor har valget også et politisk/strategisk aspekt: Alt efter karakteren af den aktuelle 

identitet og den eksklusioner er det politisk mere eller mindre påtrængende at åbne for alternativer. 

41
 Frello overvejer blandt andet, om Faircloughs begreb om diskursorden kan løse problemet (2003:n.39), men ender 

med at operere med et dobbelt diskursbegreb, der således både kan betegne en konkret position og på foucauldiansk vis 

kan betegne et helt felt (2003:82). 
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diskurspsykologers (Potter & Wetherell 2001:199; Wetherell 1998:400) begreb om diskursive 

repertoirer (Edley 2001:197ff).
42 

Pointen med begrebet er, at aktøren aldrig er entydigt determineret 

i én subjektposition, men - netop fordi det sociale ikke er én sammenhængende diskursiv struktur - 

vil blive stillet i ideologiske dilemmaer, hvor det for at skabe sammenhæng og mening i situationen 

må vælge mellem at trække på forskellige diskursive repertoirer (2001:202ff). I forhold til Laclau 

søger specialet altså at begrebsliggøre, at aktøren - i en situation, hvor strukturen ikke længere 

determinerer - alligevel har strukturer at holde sig til: Det er ikke et spørgsmål om enten/eller.
43

 

Forinden afsnittet giver sig i kast med den grønlandske empiri, kan de teoretiske overvejelser 

opsummeres: For nuanceret at kunne analysere praktisk identitetspolitik er det nødvendigt at 

udvikle et begrebsapparat, der kan fastholde fokus på ikke bare relationen til én radikalt Anden, 

men på et helt spejlkabinet af Andenrelationer. Hansens begreb om identitetskæder og Frellos 

betoning af konkurrencen mellem flere Andenrelationer er bidrag hertil. Dels giver de et mere 

nuanceret blik på, hvad det er, der skal ekskluderes for at konstituere identiteten. Dels giver de 

muligheden for at studere hvordan der kan differentieres mellem forskellige ekskluderede elementer 

og dermed skabes flere koncentriske eller overlappende vi-identiteter. 

I de følgende delafsnit beskrives den grønlandske identitetspolitik som en proces præget af 

skiftende og konkurrerende Andenbilleder, der i dagens debat udkrystaliserer sig i to diskursive 

repertoirer: moderniserings- og forfaldsfiguren. Hansens pointer om at selvet i nutidig og fortidig 

udgave kan fungere som Anden, er i den sammenhæng central.  

 

 

2.3.3 Selvassimilation til den overlegne modernitet - moderniseringsfiguren 

Knud Rasmussen var i kraft af sin baggrund som veluddannet 'blanding' autoriseret til at tale såvel 

til grønlænderne om dansk kultur som til danskerne om grønlænderne (cf. Kleivan 1999a:42). 

Rasmussen forklarede i Silarssuarmiulerssârutit (1912-13) kulturdarwinismen for grønlænderne 

(Thomsen 1996:279; 1998:29): som andre folk må grønlænderne lægge jæger-/samlerstadiet bag sig 

og give sig det moderne liv i vold (1998:36; Thorleifsen 1992:22f). 

Mor/barn-metaforen var dominerende, såvel i officiel dansk grønlandspolitik som blandt den 

grønlandske elite: Grønlænderne skulle modnes til at blive en ligeværdig del af Danmark (Thomsen 

1996:269ff; 1998:37f). Den grønlandske politiker Augo Lynges formulerede det i 30'erne sådan: 

"Vi ønsker af grønlænderen at gøre en god dansk borger". Thorleifsen refererer Augo Lynge for i 

den forbindelse eksplicit at have villet fjerne "det eskimoiske" (Thorleifsen 1992:23). I Augo 

Lynges roman Trehundrede år efter [Hans Egedes ankomst, -/upg] (Lynge 1989[1931]) tegnes et 

billede af et Grønland, der har udviklet sig efter dansk forbillede (Langgård 2002:79; Thomsen 

1996:271) - i en grad så også sproget er udskiftet. 

                                                 
42 

Den originale formulering er interpretative repertoire, hvilket yderligere understreger hensigten: At betone aktørens 

behov for at skabe mening ved aktivt at fortolke situationen, hvor den diskursive struktur viser sin ufuldendthed. Når 

specialet bruger diskursivt repertoire i stedet for den alternative danske oversættelse fortolkningspakke, er det for at 

betone aktørens afhængighed af de eksisterende - men modstridende - meningsstrukturer, der generelt i specialet 

betegnes i termer af diskurs. Yderligere konnoterer 'pakke' noget relativt fastlåst, mens 'repertoire' bedre signalerer 

noget, der indeholder muligheder for variation - en variation, der udspilles i de temaer, kapitel 3 organiserer den 

grønlandske sprogdebat i (jf. delafsnit 3.3.3.2). 

43
 Forholdet mellem struktur og aktør behandles i afsnit 3.1, i og med at der der gøres plads til det handlende subjekt i 

den diskursive struktur. 
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Translatøren Guldborg Chemnitz fortæller om, hvordan danskerne i 40'erne på en gang stod som 

skræmmebillede og ideal; "næsten alt, hvad vi fik af spændende ting i vores dagligdag, stammede 

fra Danmark, og mange af os blev opdraget til at stræbe efter at ligne danskerne" (Sørensen 

1994:143; 1991:44f). Dansk bliver "modernitetens sprog" med den tiltrækningskraft, alt det nye 

giver (Larsen 1992a:378). Med Hansen og Todorov kan man sige, at den Anden er anderledes og 

overlegen; strategien bliver selvassimilation til danskheden (Thorleifsen 1992:23; Thomsen 

1996:271; Sejersen 1999:128). Denne forestilling lever videre som et diskursivt repertoire, der kan 

sammenfattes som moderniseringsfiguren. 

Figur 2.4. Moderniseringsfiguren som selvassimilation til den moderne danskhed. Fed stiplet dobbeltpil markerer 

konstitutiv Andenrelation. Fede pile markerer dynamiske elementer.  

Hvor ønsket om modernisering i sin rene form dækker over decideret kulturel selvassimilation 

(figur 2.4 ovenfor), blev den mest udbredte forståelse (Larsen 1992a:374f), om ikke før så i hvert 

fald i 50'erne (From et al. 1963:84ff) et ønske om ligestilling af dansk og grønlandsk kultur indenfor 

Rigsfællesskabet (figur 2.5 nedenfor). 

dansk grønlandsk 
 

modernisering = 
assimilation 

dansk 
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Figur 2.5. Moderniseringsfiguren som ligestilling af en moderne grønlandskhed med den moderne danskhed. Fed stiplet 

dobbeltpil markerer konstitutiv Andenrelation. Fede pile markerer dynamiske elementer. 

 

 

2.3.4 Afvisning og skuffelse 

Siden er Andenrelationerne blevet mere komplicerede. Med amerikanernes ankomst under anden 

verdenskrig mødte Grønland en anden Anden. Denne anden Anden fik sin plads i galleriet af Andre 

(jf. bilag C), men de væsentligste forandringer skete i relationen til Danmark: For det første blev 

selve monopolet på kontakt brudt; "Grønlands lukkede reservatstatus" afsluttedes (Petersen 

1992:185). 

For det andet blev assimilationen med integrationen som dansk amt i 1953 formelt nået - men 

realiteterne skuffede (Petersen 1992:185; Sørensen 1991:48; Thomsen 1996:271): De sociale skel 

faldt fortsat sammen med de etniske (Thomsen 1996:272; Larsen 1992b:387; Kleivan, H. 1969; 

From et al. 1963:43). Situationen er illustreret i figur 2.6. Reaktionen blev den egentlige 

grønlandske nationalisme (Langgård 2002:79), der i første omgang blev til hjemmestyrebevægelsen 

Siumut; hellere unik grønlænder end andenrangsdansker (Sørensen 1994:177).
44

 

                                                 
44

 Petersen bemærker, at den danske administration undgik enhver form for registrering efter etniske kriterier - i stedet 

anvendtes fødestedskriteriet (1992:186), efter hvilket grønlændere fik mindre i løn en danskere der arbejdede i 

Grønland med samme uddannelse. Fødestedskriteriet blev symbolet på skuffelsen (Janussen 1995; Petersen 1992:185; 

Thomsen 1996:272; 1998:39, 41; Forchhammer 2001:173; Sørensen 1994:136; Lennert 2001:56). En stor del af den 

grønlandske elite - dengang som nu - er dobbeltsproget (Kleivan 1999b:100), og den nationalistiske vending kan ses 

som et direkte svar på, at denne gruppes interesser ikke længere kunne varetages indenfor en assimilationsstrategi 

(Thomsen 1998:42). I et sociologisk perspektiv passer det grønlandske tilfælde således med Andersons beskrivelse af, 

hvordan en af de konkrete mekanismer bag nationalisme historisk har været indfødte eliter, der har stødt hovedet imod 

diskriminerende grænser for deres administrative pilgrimsrejser, når de ville følge i deres hvide kollegers 

dansk grønlandsk 
 

modernisering = 
ligestilling 

ligestilling mellem 
dansk og grønlandsk 
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Figur 2.6. Moderniseringsfiguren møder sin grænse (markeret ved barren) - resultat: skuffelse. Fed stiplet dobbeltpil 

markerer konstitutiv Andenrelation. Fede pile markerer dynamiske elementer.  

 

 

2.3.5 Selvunderkastelse som andenrangsdansker 

Inden beskrivelsen af den grønlandske nationalisme, er det på sin plads at tøve et øjeblik ved 

dilemmaet 'unik grønlænder eller andenrangsdansker'. For der findes faktisk i dagens debat en 

strategi, der kunne rummes under overskriften andenrangsdansker; det synspunkt, at Grønland 

permanent er henvist til afhængighed, med henvisning til den (for) lille befolkning og/eller 

geografiske forhold. 

Denne "afhængighedsmentalitet med rødder i kolonitiden" (Sørensen 1994:135; cf. Petersen 

1991:17; 1992:186ff) har været relativt marginaliseret i den offentlige debat, men kan af og til 

findes formuleret eksplicit (fx i Lynge 1999). Opfattelsen kan dog være mere udbredt end den 

offentlige debat antyder: Opinionsundersøgelser viser, at det borgerlige parti Atassut væsentligst får 

stemmer fra danskere, der for en dels vedkommende kan formodes at have et kolonialt syn på 

Grønland (fx Brandt SER 2002.01.18:21), og ældre grønlændere, der må formodes at være præget 

af moderniseringsfiguren. Senest har det nye parti Demokraatits leder Per Berthelsen argumenteret i 

tråd med strategien i selvstyredebatten. 

En sådan strategi for selvunderkastelse fanges ikke af Hansens oprindelige skema over Todorovs 

typologi over Andenrelationer, men kan karakteriseres som en underkastet identitet; en 

identitetsform, der diskursivt er konstrueret i en 'naturlig' underkastelse i forhold til en Anden - eller 

                                                                                                                                                                  
karrierefodspor (1991:53ff) - og med Hrochs beskrivelse af intelligentsiaens fremtrædende rolle i forskellige faser af 

nationalistiske bevægelser (1985:ch.4). 

dansk grønlandsk 
 

modernisering 

dansk fortsat dominerende 
grønlandsk fortsat domineret 
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måske snarere en ikke-identitet, der kun får realitet som en underordnet del af denne Anden (cf. 

Hansen 2000:287, 297ff). Forholdet er illustreret i figur 2.7. 

 

 

 

Figur 2.7. Selvunderkastelse som strategi. Linien markerer positiv artikulation - ingen konstitutiv Andenrelation. 

 

 

2.3.6 Den ædle vilde - fangere og bygder 

Hovedlinien blev imidlertid - i hvert fald fra 1970 - en egentlig grønlandsk nationalisme. På den ene 

side afløstes mor/barn-metaforen af en os/dem-diskurs (Thomsen 1996:272; 1998:42); "Vi er et helt 

andet folk (…) Hvordan kan [man] få den uhyrlige idé, at man kan 'normalisere', 'danisere' 

Grønland og grønlænderne, så det heroppe bliver et reelt 'Norddanmark' eller 'Lille Danmark', uden 

at begå vold mod folk og land?" (Olsen 1976:6). Og man kan på den ene side sige, at danskerne var 

trådt i karakter som radikalt Anden i perioden efter 1953:
45

 Beslutninger i København
46

 betød 

arbejdskraftimport,
47

 befolkningskoncentration og EF-medlemskab (Thomsen 1996:272; 1998:40, 

43; Pedersen 1997:158).  

På den anden side gør Hansen opmærksom på, at en identitet kan have sig Selv som Anden. For 

Grønlands vedkommende tegner såvel Thomsen (1996; 1998) som Sørensen (1994) et billede, hvor 

den Anden er det grønlandske Selvs nutid: Opfattelsen bygger på europæiske forestillinger om den 

ædle vilde, som lever fredeligt i pagt med natur og mennesker - en myte som grønlænderne har taget 

til sig (Sørensen 1994:97; 103; Thomsen 1996:272; 1998:43, 125; cf. Briggs 1996:436).
48

 I 

hverdagen signaleres tilslutningen ved hjælp af udvalgte symboler (Sejersen 1999:129) - 

eksempelvis bensmykker med symboler fra fangerkulturen.
49

  

                                                 
45 

Samtidig med at den dagligdag, grønlændere og danskere oplevede - den materielle kultur, de levede i - i stadigt 

højere grad var den samme (Thomsen 1996:272; 1998:40).  

46 
Forchhammer gør opmærksom på, at de fleste beslutninger om industrialisering og befolkningskoncentration skete 

med fuld tilslutning fra det daværende Landsråd, og citerer Landsrådsmedlem udstedsbestyrer Jacob Nielsen for 

argumentationen: "Man kan jo ikke leve af en udsigt.". Dette faktum anerkendes i grønlandsk identitetspolitik, men 

betydningen nedtones, da Landsrådsmedlemmerne 'jo reelt var under dansk påvirkning' (2001:172). 

47
 Larsen gør opmærksom på, at danskere stadig besatte de fleste ledende stillinger - men at der i perioden blev langt 

flere ledende stillinger at besætte med danskere. Samtidig gjorde danskernes større antal, at det var mindre presserende 

for dem at lære grønlandsk (Larsen 1992a:387).  

48 
Pedersen beskriver, hvordan figuren 'den ædle vilde' benyttes som politiske redskab i oprindeligefolksamfund under 

pres (1997:154ff). Fienup-Riordan har analyseret, hvordan europæerne mødte indianerne i krig, mens de mødte inuit 

som hjælpere i forbindelse med polarekspeditioner - og hvordan disse forskellige møder har givet eskimoen pladsen 

som den mest rendyrkede ædle vilde (Fienup-Riordan 1990; Sørensen 1994:97). 

49 
IA har således valgt et logo, der udgøres af en ulo (kvindekniv) og en tuukkaq (harpunspids). 

dansk 
(grønlandsk som 
underkastet ikke-

identitet) 
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Den ægte grønlænder er hermed placeret i fortiden (Sørensen 1994:103, 124; Thomsen 1996:273). 

Hvor Utopia i 20'ernes og 30'ernes grønlandske litteratur fandtes i en moderne fremtid
50

 - findes 

litteraturens gyldne tider i 70'ernes i fortiden (Thomsen 1996:273).
51

  

Ægtheden findes i bygderne og yderdistrikterne
52

 - hvor der i en slags nutidig fortid (Thomsen 

1996:265; 1998:21f; Sejersen 1999:130) stadig findes grønlændere, der lever af fangst.
53

 Og 

"dagens fangere bliver i denne udlægning selve den kropsliggjorte kulturelle tradition." (Sørensen 

1991:189; Pedersen 1997:166). En af Sørensens informanter udtrykker det således, at "de unge i 

bygderne () er mere rige i sjælen." (1994:110; cf. Sørensen et al. 2003). 

 

 

2.3.7 Korruption af den ædle vilde - forfaldsfiguren 

Den ædle vilde er - særligt siden 1950'erne - blevet vildledt (Thomsen 1998:21) og Udviklingen har 

korrumperet de essentielle kvaliteter (Pedersen 1997:165; Thomsen 1996:269f; 1998:44; Sørensen 

1994:96, 100, 104, 151; Sejersen 1999:128). For Udviklingen er "ikke blot et neutralt teknologisk 

maskineri, der følger egne love. Udvikling refererer også til danskhed. Det antages, at Udvikling 

fører til udhuling af det særligt grønlandske" (Sørensen 1994:101).
54

 "Efterhånden som den 

europæiske kultur og samfundsstruktur trængte ind i den eskimoiske levemåde, blev grønlænderen 

fremmedgjort overfor sine egne værdinormer, sin egen tankegang og sit eget sprog." (Alaufsen & 

Lyberth 1979:11). Dette diskursive repertoire om den korrumperede ædle vilde kan sammenfattes 

som forfaldsfiguren. 

Sørensen bemærker på den ene side, at forestillingen er blevet blåstemplet af tidligere 

antropologiske arbejder.
55

 På den anden side, tilføjer Sørensen efter et feltarbejde fokuseret på vold 

                                                 
50

 Jf. Augo Lynges roman, omtalt i delafsnit 2.3.3. 

51
 For mere detaljerede analyser, se (Pedersen 1997:159-64, 167f; Langgård 2002). Forfatteren Ole Korneliussen 

udtrykker det sådan, at "Den tunge liglugt af nostalgi hænger stadig som en tung og kvalmende dyne over den 

grønlandske prosa og poesi. () Grønlandsk litteratur er stadig karakteriseret ved, at jo ældre begivenheder, den 

beskæftiger sig med, desto bedre er det. () Man flygter fra nutiden og dyrker fortiden, arven og de gode gamle dage." 

(Knippel 1999). 

52
 Kalaalliit-identiteten var oprindeligt sammenfaldende med inuit-i-modsætning-til-qallunaat, men afgrænsedes hurtigt 

til at omfatte Vestgrønland - med gråzoner mod nord og øst (Langgård 1999:177). Langgård demonstrerer ved en 

diskursanalyse på baggrund af avisen Atuagagdliutit i årrækken 1861-1916, hvordan østgrønlænderne systematisk blev 

fremstillet som primitive hedninge; først i perioden farlige (1999:180ff); siden i et mor/barn-forhold til 

vestgrønlænderne svarende til det mellem danskere og vestgrønlændere (1999:184). Samtidig blev inughuit i Thule 

fremstillet som den ædle vilde forfader (1999:183ff, 194f). Langgård konstaterer en tendens til at stereotypierne - 

negative om østgrønlænderne; positive om inughuit - er videreført i moderne litteratur og grønlandsk presse (1999:175, 

197f). Men en del tyder på, at de er ved at smelte sammen. Således citerer Sørensen en østgrønlandsk pige for, at "Alle 

vil så gerne være rigtige eskimoer nu. På mig virker det lidt kunstigt, efter at de i Vestgrønland så længe har syntes, vi 

var lidt bagefter derovre på Østkysten." (1991:48). 

53
 Cf. Dorais, der konstaterer en opfattelse af umiddelbar kontinuitet i canadiske inuits identitet; de går stadig på jagt 

(1996:28, 31).  

54 
Thomsen opregner en forfaldshistorie koblet til erhvervsudviklingen: Oprindeligt var grønlænderen mester på sit felt 

(sælfangst); siden blev han danskerens lærling i fiskeriet (1996:268ff; 1998:34); for ved industrialiseringen at ende som 

stik-i-rend-dreng (1998:39). 

55 
Denne videnskabelige blåstempling har to led; dels den konkrete specifikation af eskimoen som 'den ædle vilde', 

skitseret i dette delafsnit; dels en underliggende forestilling om kultur som en reificeret, homogen enhed, der kan 
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mod kvinder, kan det være svært at finde belæg i dagens Grønland for at eskimoer skulle være 

specielt ædle og fredelige (1994:110). "Imidlertid kan sådanne uoverensstemmelser 'forklares' netop 

med henvisning til, at den gamle kultur er gået stadig mere i opløsning." (1994:110; cf. Frello 

2003:106). Figuren kan altså i næste led bruges som (bort)forklaring på alle mulige problemer 

(Sørensen 1994:151; Thomsen 1996:273; 1998:44). "Grønlændere kan set i dette perspektiv 

opfattes som deres egne værste fjender" (Sørensen 1994:180). 

 

 

2.3.8 Opsummering 

Afsnit 2.2 indledte beskrivelsen af, hvordan identitet kan begribes som relationel og processuel. De 

identitetsstrukturer, der er beskrevet i delafsnit 2.3.3-.7 er begrebsliggjort med den Todorov-

inspirerede typologi over Andenstrategier kombineret med Hansens overvejelser om Selvet-i-andre-

tider som Anden. Men for begrebsliggørelsen af relationerne mellem disse Andenrelationer synes 

Frellos fokus på konkurrerende Andre mere frugtbar end Hansens fokus på kæder af Andre. 

Et fokus på konkurrerende Andenrelationer har hjulpet til at identificere to grundlæggende 

opfattelser af, hvad det vil sige at være grønlænder. De to selvforståelser kan karakteriseres ved, at 

identiteten konstrueres i forhold til to forskellige Andenrelationer: 

 På den ene side står en forfaldsfigur, som er fortidsorienteret og ser grønlændernes nutid 

som den Anden, der skal bekæmpes til fordel for den oprindelighed, der efter inuits kontakt 

med den hvide mand er gået tabt. 

 På den anden side står en moderniseringsfigur, som er fremtidsorienteret og ser 

grønlændernes fortid som den Anden, der skal bekæmpes til fordel for en civilisation, 

grønlænderne udestår at opnå. 

De to figurer kan karakteriseres som to diskursive repertoirer, identitetspolitiske aktører kan trække 

på. De to repertoirer er imidlertid ikke ligeværdige. Hansen beskriver en situation, hvor en 

dominerende diskurs "influences the debate, sometimes to the point where there might not even be a 

debate." (1998:81, cf. Laclau & Mouffe 2002:61f[1985:111f]), mens Frello overvejer flere 

forskellige måder, hvorpå en diskurs kan være dominerende (2003:448).  

På mange måder udgør forfaldsfiguren grundlaget for, hvordan man taler om grønlandsk identitet 

(Thomsen 1996; 1998). Figuren er først og fremmest svær at modsige, fordi selve det faktum, at 

man artikulerer et andet standpunkt, risikerer at ekskludere den artikulerende pr. definition (cf. 

Sørensen 1991:49); artikuleringer af moderniseringsfiguren angribes med noget nær automatik som 

'danske'. Forfaldsfiguren synes ydermere at være "mest udbredt" (Frello 2003:448) blandt 

'almindelige mennesker'. Men at udtale sig om, hvorvidt diskursen er "de magtfuldes diskurs" 

(2003:448) vil kræve en nuanceret analyse af magt og institutionaliseringer.
56

 

Forfaldsfiguren er altså på mange måder dominerende i grønlandsk identitetsdiskurs - men den 

væsentligste er, at den synes at udgøre grundlaget for, hvordan man overhovedet taler om 

grønlandsk identitet; grundlaget for grønlandsk identitetsdiskurs er en reference til en oprindelig 

grønlandsk kultur. 

                                                                                                                                                                  
indehaves og dermed mistes (Sørensen 1993; Pedersen 1997:166), antydet i delafsnit 1.0.2 og konkretiseret i delafsnit 

2.4.1. 

56
 En analyse, der vil blive skitseret i delafsnit 3.3.1.3 som optakt til hovedanalysen i kapitel 3. 
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Men allerede i forfaldsfigurens opråb om genrejsning af den forfaldne oprindelighed ligger en 

accept af elementer af Udviklingen: Inuit "are no more blindly holding on to an outdated past than 

they are forsaking the past to just as blindly embrace 'modernity'" (Fienup-Riordan 1990:231). 

Grønlandsk identitetsdiskurs søger at kombinere det bedste af alle verdener, og har over årene 

kombineret en grundtone af forfaldsfiguren med en række elementer fra moderniseringsfiguren. 

Afsnit 2.4 beskriver hvordan en sådan kombination tager sig ud, ved at skitsere den basale 

begrebskonstellation i grønlandsk identitetsdiskurs.  

 

 

2.4 Identitet opbygget som positiv konfiguration af basal begrebskonstellation 

Studiet af identitet er ikke slut med studiet af konstitution i relation til Andre. Udover ved at 

fokusere på det relationelle aspekt af identitetsdannelse - det være sig til den radikalt Anden (afsnit 

2.2) eller til kæder af eller konkurrerende Andre (afsnit 2.3) - kan identitet studeres ved at fokusere 

på, hvordan identitet opbygges positivt i form af en basal begrebskonstellation. 

Wæver og Holm opbygger en teori herom med en generel reference til Foucault og Laclau & 

Mouffe (Wæver 2002:23).
57

 Laclau & Mouffes diskursteori kan levere redskaberne til 

begrebsliggørelse af artikulation af diskursive elementer ind i differentielle relationer til en diskurs 

(jf. afsnit 2.1). Men i forhold til dette speciales fokus er det væsentligt at holde sig Frellos 

modifikation in mente; at en monopoliserende artikulation ikke nødvendigvis fikserer 

meningsindholdet (jf. delafsnit 2.3.2); bare fordi diskursen bestemmer, at vi er nødt til at tale om 

'bygdeliv', når vi taler om 'grønlandsk', er det ikke sikkert, at diskursen fastlægger, hvad det er, vi 

forstår ved bygdeliv. 

Wæver formulerer opgaven således, at den er "to find small constellations of concepts that produce 

a nucleus of meaning from which much of national discourse can be generated" (Wæver 2002:24). 

Tanken er, at en identitet består af forskellige elementer, der i forskellig grad er sedimenteret. 

Udfordres identiteten - af internt (Neumann 2002:125) eller eksternt pres (Wæver 2002:32) - vil 

korrektioner i første omgang søges foretaget i de mindst sedimenterede lag, mens kun mere 

alvorlige udfordringer vil nå de mest sedimenterede elementer af identitetsdiskursen. 

En række analyser af national identitet har taget udgangspunkt i, at det dybest sedimenterede lag har 

bestået af konstellationer af begreber som stat, nation og folk (Holm 1997; 2001a; 2001b; Hansen 

2002; Neumann 2002). Wæver understreger, at såvel udpegningen af begreberne stat og nation, som 

deres tyske og franske idealtypiske konstellationer, og overvejelserne om andre relevante begreber - 

fx. patrie, volk, samhälle og folk (2002:34-7) - i andre empiriske sammenhænge blot er at betragte 

som heuristiske redskaber.
58

 Samtidig er det klart, at grønlandsk identitetsdiskurs foregår på en 

                                                 
57 

Foucault skriver om diskurser på forskellige niveauer: "This whole group of relations forms a principle of 

determination that permits or excludes, within a given discourse, a certain number og statements: these are conceptual 

systematizations, enunciative series, groups and organizations of objects that might have been possible (and of which 

nothing can justify the absence at the level of their own rules of formation), but which are excluded by a discursive 

constellation at a higher [dvs. i Holm og Wævers formulering; dybere eller mere sedimenteret -/upg] level and in a 

broader space." (1972:67). 

58
 Det vil således være "necessary to embark on a historical evaluation of how the current basic constellation was 

produced."(Wæver 2002:37) - en opgave, hvis systematiske besvarelse ligger udenfor rammerne af specialet. Dette 

afsnit kan således - i lighed med afsnit 2.2 og 2.3 - kun levere en skitse på baggrund af tidligere forskning. Skitsen i 

dette afsnit er imidlertid mere løs end skitsen i de tidligere afsnit, al den stund at opgaven her er mere specifik og 

detaljeret - og problemstillingen ydermere mere politologisk - hvorfor målstregen så at sige er længere fra de input til 

skitsen, som tidligere, primært historisk og antropologisk, forskning kan levere. 
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baggrund af vestlige filosofiske og samfundsvidenskabelige diskurser om kultur, etnicitet og 

nationalitet.
59

 Empirien har taget den videnskabelige diskurs' begreber til sig (Eriksen 1993:15f). 

Der er altså en vis ræson i at have disse heuristiske redskaber i beredskab, når man begiver sig i kast 

med at beskrive, hvordan et 'nyt' stykke empiri forstår sig selv. 

På baggrund af de identificerede grundlæggende begrebskonstellationer har en række analyser søgt 

at udpege hvilke Europaforståelser, der kunne rummes indenfor disse identiteter (Wæver 2002:37)
60

 

- og hvilke europæiske projekter, der kunne rummes indenfor disse identiteter og Europabilleder 

(2002:33, 38). Neumann betoner - i forhold til Wævers fokus på den begrænsende funktion, 

diskursens dybere sedimenterede lag har - stærkere konstellationens funktion som ressource 

(2002:90). Hermed nærmer begrebet om en grundlæggende begrebskonstellation sig det begreb om 

diskursive repertoirer, der blev introduceret i afsnit 2.3.2. Ligheden bliver yderligere understreget, 

med Wævers betoning af, at en analyse som udgangspunkt vil skulle holdes åben for konkurrerende 

konstellationer selv på det dybeste lag.
61

  

I dette afsnit er fokus på den basale begrebskonstellation, der hos Wæver og Holm befinder sig på 

dybeste niveau. Denne basale begrebskonstellation danner så grundlag for - ikke konkurrerende 

Europabilleder og -projekter - men for kapitel 3s analyse af identitetspolitiske forhandlinger mellem 

positioner med referencer til henholdsvis forfalds- og moderniseringsfiguren. 

Den basale begrebskonstellation bærer præg af, at der til konstellationen er artikuleret en række 

elementer, der indledningsvis er introduceret via moderniseringsfiguren. Grønlandsk identitet er 

således - udefra betragtet - i høj grad paradoksal og heterogen (cf. Edley 2001:202; Hall 1996:4).  

 

 

2.4.1 Den basale begrebskonstellation i grønlandsk identitetsdiskurs 

Den basale begrebskonstellation i grønlandsk identitetsdiskurs synes - måske ikke overraskende, 

Andenrelationerne taget i betragtning - at ligne den danske (cf. Thorleifsen 1992:26). En 

grundlæggende forudsætning for grønlandsk identitetsdiskurs er, at begreber som identitet, kultur, 

stat og nation findes og giver mening. 

Trods antropologiens anstrengelser (jf. delafsnit 1.0.2) for at nuancere kulturbegrebet, kan Sørensen 

konstatere, at en forudsætning for hele den etnopolitiske diskussion i Grønland er et billede af 

kulturen som tingsliggjort tradition i stedet for levet liv (1991:185f; 1994:169). Grønlandsk 

identitetsdiskurs refererer altså til begreber om kultur og etnicitet, der hører hjemme på grænsen til 

primordialisme (cf. Sørensen 1994:168f).
62

 Ydermere bekræftes Andersons idé om nationalisme 

                                                 
59

 Påstanden om at vestlige diskurser udgør et dybere lag for grønlandsk identitetsdiskurs, vil virke provokerende på 

tilhængere af forfaldsfiguren, som i stedet ønsker jagten sat ind på en oprindelig inuit metafysik. Påstanden kan på en og 

samme gang ses bekræftet og søgt dementeret i og med det arbejde, Grønlands Universitet Ilisimatusarfik har iværksat 

med henblik på at identificere og udbyde undervisning i Inuit Filosofi (Thorleifsen 2000; Colding-Jørgensen 2002; 

Kahlig 2002; cf. Gad 2002a). 

60
 En lignende mulighed formuleres mere abstrakt af Milliken (1999:234).  

61
 Således som Wæver konstaterer for tysk vedkommende (2002:35). Tilsvarende har Ulla Holm - på baggrund af 

Giscard d'Estangs udtalelser om, at Tyrkiet som et islamisk land umuligt kan blive medlem af EU - været i overvejelser, 

om den grundlæggende konfiguration af stat, nation og patrie for Frankrigs vedkommende (1997:131) er udfordret, jf. 

Holm (2001b:39). 

62 
Hutchinson & Smith (1996:8) opererer i deres oversigtsartikel over etnicitetsteorier med to typer primordialisme; den 

biologiske, der vel nærmest må betegnes som en kuriositet (Van den Berghe 1996) og den kulturelle. Det rendyrkede 

kulturelt-primordialistiske standpunkt er, at etnicitet er en af de helt grundlæggende og uundgåelige 
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som en modulær idé, der kan omplantes og indgå i nye forbindelser (1991:ch.5): Idéen om et 

nationalt fællesskab har slået rod i Grønland (cf. Petersen 1991:20). 

Den fortsatte samtale om, hvad grønlandsk identitet er, kan betragtes som en diskurs, der bygger på 

enighed om, 

 at det er nødvendigt at have en identitet; 

 at etnicitet/nationalitet er et element i denne identitet; 

 at dette etnisk/nationale element er grønlandsk; 

 at det er attråværdigt for en etnisk identitet at opnå status som national identitet; 

 at grønlandskheden konstitueres i modsætning til danskheden; 

 og at grønlandsk identitet hænger sammen med en reificeret grønlandsk kultur. 

Identiteten som grønlænder synes primært at kræve minimum én grønlandsk forælder (Kleivan 

1999b:98; Sejersen 1999:130; Petersen 1991:17) og sekundært at være knyttet til det 

sprogligt/kulturelle (Dorais 1996:29, 31; Sejersen 1999:130). For sproget er ikke bare et spørgsmål 

om kommunikation, det har også en identitetskomponent: sproget er en "grundlæggende værdi" 

(Lennert 2001:57; cf. Kleivan 1999b:98). "Sproget står i direkte forbindelse med den (…) 

grønlandske tankegang. Sproget er andet og mere end redskab for kommunikation af ord. (…) 

Sproget er grønlandskhed, og sproget er følelse." (Sørensen 1994:109).
63

 Grønlandsk sprog er altså 

ikke bare diakritikon i forhold til dansk, det indtager også en plads som positivt element i 

grønlandsk identitet (cf. Dorais 1991:20).
64

  

Herudover har grønlandskhed at gøre med en langvarig tilknytning til landet og havet (Sørensen 

1994:108).
 
Grønlænderne står i en romantisk, intim relation til den stedlige natur. Sørensen 

begrebsliggør forholdet med betegnelsen økofunktionalisme (1994:125ff; 1991:187; cf. Dorais 

1996:29).
 
Denne økofunktionalisme dækker over en forestilling om balance og harmoni mellem de 

materielle betingelser og den oprindelige kultur (1994:103).
65

 

                                                                                                                                                                  
identitetskomponenter, ethvert barn fødes ind i - på linie med familie, lokalsamfund og religion (Grosby 1994). 

Primordialismens status i dag kan måske lignes med neorealismens indenfor IP;
 
alle bruger den som skræmmebillede og 

til at slå hinanden i hovedet med, men det er stort set umuligt at opdrive en selvproklameret primordialist. Særligt har 

Geertz måttet lægge ryg til mange 'anklager' om primordialisme (fx Eller & Coughlan 1993:186) - anklager, der ret 

beset er urimelige, idet han eksplicit og konsistent taler om bånd, der af de implicerede opfattes som primordiale 

(Hutchinson & Smith 1996:8). 

63 
Et berømt foto viser økonomiprofessor Mogens Boserup - der som formand for den kommission, der barslede med 

G60-betænkningen, havde foreslået at udfase det grønlandske skriftsprog af effektivitetshensyn - med en model af et 

kajakskelet uden skind, som han fik overrakt under en konference i Sisimiut i 1970 som symbol på, hvordan Grønland 

ville se ud, "hvis vi berøves vort sprog" (Kleivan 1999b:98). 

64
 Med koblingerne til ophav, sprog og kultur, hælder nationsbegrebet hælder altså til den tysk-danske side (cf. 

Brubaker 1992:k.6; Hansen 2002:80). 

65 
Langgård analyserer, hvordan grønlandske salmedigtere og andre forfattere har brugt natur-billeder til at modstille og 

valorisere dansk og grønlandsk. I de sange, der kan ses som indlæg i kalaaliussuseq-debatten (jf. delafsnit 2.2.2) findes 

en forhandling mellem valoriseringer, der bygger på moderniseringsfiguren og valoriseringer, der - i tråd med 

synspunktet om erhverv som definerende for grønlandskhed, og lægger op til økofunktionalismen og dermed 

forfaldsfiguren (2002:77ff, n.12-14, n.16, n.19). I 70'ernes protestdigtning har økofunktionalismen vundet (2002:80). 

Neumann bruger i en analyse af Norge begrebet soil-people-nexus om en parallel forbindelse (2002:110). 

Koncentrationspolitikken, som kom til udtryk i G50- og G60-betænkningerne, med intellektuelle arvtagere i blandt 

andet et par landsplanredegørelser fra 90'erne og Strukturpolitisk Handlingsplan (af og til spydigt kaldet G90 og 
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Thuesen (1988) og Thomsen (1998:27f, 32) beskriver en proces, hvorved Grønlandskheden 

målbevidst blev opdyrket først i århundredet efter grundtvigiansk forbillede. Det er imidlertid et 

åbent spørgsmål, om knudepunktet i den danske grundtvigianske diskurs - 'folket' (Hansen 2002:58; 

cf. Neumann 2002:95) - findes som selvstændig kategori internt i den basale grønlandske 

begrebskonstellation. 

I Danmark overtog folket staten efter demokratiseringen midt i 1800-tallet, og fortiden kunne 

konstrueres, så det samme folk tidligere havde stået i forhold til 'sin' konge. I Grønland har 'staten' 

ikke været knyttet til folket, men til naalagarsuit
 
(de store bestemmere), danskerne og Danmark. Og 

skellet mellem myndighed og mennesker var i høj grad etnisk: De stedlige danskere var staten, som 

når det kom til stykket bestemte over grønlænderne (cf. Thorleifsen 1999b:229). I mangel af en 

egen stat er den grønlandske identitets basale begrebskonstellation helt domineret af den 

grønlandske kulturnation. 

Det er imidlertid klart, at grønlænderne bør have deres egen stat - og dermed blive et rigtigt folk. 

Dette 'bør' er et fingerpeg om, at et eller flere afgørende elementer i den basale begrebskonstellation 

i grønlandsk identitetsdiskurs er dynamiske. 

Hjemmestyrets grønlandske navn namminersornerullutik oqartussat peger - i to oversættelser - i 

retning af to dynamikker. For det første kan oversættelsen lyde 'de, der er på vej til at styre sig selv' 

- hvori ligger en bevægelse mod statslig suverænitet. For det andet kan oversættelsen lyde 'de, der 

er på vej til at stå på egne ben og dermed (være i stand til at) styre' - hvori den afgørende dynamik 

er forskudt til spørgsmålet om økonomisk selvbårenhed. De to dynamikker udpeger to foci for 

selvstændighedsdebatten: En debat om Grønlands (juridiske) ret til selvstændighed - en ret, som 

Grønland har (Selvstyrekommissionen 2003:27) i kraft af sin etniske og kulturelle egenart. Og en 

debat om Grønlands (økonomiske) evne til selvbårenhed - en evne, Grønland arbejder hen imod. De 

to debatter lægger op til henholdsvis forfaldsfiguren og moderniseringsfiguren.
66

 

Udover Hjemmestyrets navn er 'grønlandisering' et dynamisk begreb, der forekommer 

uomgængeligt i enhver tale om Grønlands fremtid: Hjemmestyrets raison d'être er processuel: at 

                                                                                                                                                                  
G2000), ligner den trussel, et EU-medlemskab konstrueres til at udgøre mod 'Norge'. "There is an inevitable nexus 

between 'Norway' understood as the Norwegian people, and 'Norway' understood as Norwegian territory. If the people 

do not cover all of the territory, Norway cannot be Norway. (...) 'Norway' is the countryside, and if that countryside is 

not populated, Norway is no longer Norway. (...) 'Concentration' or 'centralisation' (...) will inevitably lead to a drop in 

rural population, and then the entire idea of Norway will be in danger. Thus (...) fisheries are about much more than 

simply money. Inasmuch they uphold current demographics, they are institutional mechanisms which sustain a certain 

representation of Norway. (...) This explains how (...) parts of the economy which in terms of productivity were rather 

peripheral (...) could become so central to the debate." (2002:115). 

Som eksempler fra den grønlandske debat kan nævnes; at Daniel Skifte under Landstingets åbningsdebat i 2000 

kritiserede, at Landsstyret kunne lave en Strukturpolitisk Handlingsplan uden at satse på sælfangsten som landets 

bærende erhverv; og da Mikael Petersen under Finanslovsdebatten samme år krævede, at fiskeriet som landets bærende 

erhverv blev støttet(!). Når et 'bærende erhverv' kan behøve støtte, er det altså ikke økonomisk bærende - men 

identitetsbærende. 

Neumanns figur har yderligere den fordel, at den kan forklare en vælgeradfærd, der er vanskeligt forståelig med 

traditionel interessematematik: En række udprægede bygde- og yderdistriktsrepræsentanter har ved de to sidste 

landtingsvalg (hvor Grønland har været én valgkreds, i modsætning til den tidligere opdeling i en række mindre) fået 

lige så mange stemmer i Nuuk som i deres hjemstavn. 

66
 Blandt Landstingspolitikerne - og Selvstyrekommissionsmedlemmerne - har viljen til at diskutere retten til selvstyre 

syntes størst, mens Landsstyrerne under ledelse af Jonathan Motzfeldt og Lars-Emil Johansen frem til 2002 i højere 

grad har fokuseret på evnen til selvbårenhed. Selvstyrekommissionens betænkning (2003) vier de to dele omtrent lige 

stor opmærksomhed i volumen - vægten af de inkluderede forslag er det selvsagt vanskeligt at kvantificere. 
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hjemtage ansvaret for Grønlands fremtid (Tobiassen 1995:40f). Men beslutningerne skal ikke bare 

geografisk flyttes fra København til Nuuk; de skal også grønlandiseres. Grønlandisering er nok et 

centralt, men samtidig et uklart begreb (Tobiassen 1995:52ff). Det betyder, at der skal tages 

udgangspunkt i grønlandske forhold. Men hvad er det for forhold? Det betyder, at beslutningerne 

skal tages af grønlændere. Men hvem kvalificerer sig til at være grønlænder? Betyder det, at 

beslutningsprocessen skal foregå på grønlandsk? Eller er sproget ikke tilstrækkelig garanti for, at en 

grønlandsk tankegang får gennemslag? 

Grønlandisering er dynamisk og uomgængeligt, men i sig selv er det en tom betegner (jf. Laclau 

2002a). Som sådan er begrebet en ideel etikette for forsøget på at kombinere de to figurer - 

modernisering og forfald - der som udgangspunkt er uforenelige. Når en politiker siger 

'grønlandisering', kan han på en gang referere til en genskabelse af den forfaldne oprindelighed og 

samtidig inkludere træk af modernisering og udvikling, der skal til for at give genoprejsning - uden 

at være tvunget til at sige noget som helst konkret om hvilke elementer af oprindelighed og hvilke 

elementer af udvikling, der sigtes til. 

Hermed passer grønlandiseringsbegrebet fint ind i en nationalistisk figur: Når Selvet er den Anden, 

der skal bekæmpes, er det i følge Hansen mest udbredt, at den Anden udgøres af identitetens fortid, 

mens de tilfælde, hvor den Anden udgøres af identitetens nutid angiveligt er "less common" 

(Hansen 1998:113, 115f). Men væsentlige dele af A.D. Smiths nationalismeteori er bygget op over, 

at 'myths and memories' om en gylden fortid er med til at 'vække' de slumrende etnier til ny storhed 

(1991:161). Det er oplagt at oversætte denne teori til termer af Andethed, hvorefter Hansens 'mindre 

udbredte' tilfælde ifølge Smiths teori bliver hovedreglen. I hvert fald i grønlandsk sammenhæng 

gælder det - som illustreret i figur 2.8 - at "[t]he ideal past is used simultaneously as a foil to point 

out the emptyness of the present and as a springboard into the (…) vision of a fuller future." 

(Fienup-Riordan 1990:227). 

 

Figur 2.8. Forfaldsfigurens strategi: Genskabelse af forfalden oprindelighed ved hjælp af elementer af modernisering. 

Fed stiplet dobbeltpil markerer konstitutiv Andenrelation. Fed pil markerer dynamisk element. 
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2.4.2 Opsummering af den basale begrebskonstellation i grønlandsk identitetsdiskurs 

Den basale begrebskonstellation i grønlandsk identitet er opsummeret i figur 2.9 nedenfor: 

Grundlæggende er en antagonistisk relation til den danske stat og nation. Der findes naturligvis en 

række specifikke modsætninger, der italesættes som modsætninger mellem dansk og grønlandsk - 

fx biologer/fangere (Sejersen 2003:85), dansk/grønlandsk tankegang (From et al. 1963:47, 49, 63f; 

Sørensen 1994:181) og dansk sprog/grønlandsk sprog (se kapitel 3). I figuren er disse for 

overskuelighedens skyld - og i tråd med Laclau & Mouffes idé om, at disse mindre modsætninger 

kan bringes til at kollapse til ækvivalenskæder - repræsenteret ved den konstitutive relation mellem 

dansk og grønlandsk.  

 

Figur 2.9. Skitse af den basale begrebskonstellation i grønlandsk identitetsdiskurs. Fed stiplet dobbeltpil markerer 

konstitutiv Andenrelation. Fede pile markerer dynamiske elementer. Linier markerer positiv artikulation. Når figuren 

fremstiller selvstyreprocessens udgangspunkt som staten og nationen Danmark, er det fordi formel suverænitet primært 

ses som et spørgsmål om anerkendelse - modsat fremstilles den grønlandske kulturnation selv som 

selvbårenhedsprocessens udgangspunkt, fordi man netop ikke er selvbærende, hvis kræfterne ikke kommer indefra. 

 

Den grønlandske kulturnation er karakteriseret ved dels det grønlandske sprog, dels grønlandsk 

erhverv og derigennem forholdet til Grønlands natur. I konstellationen er indeholdt et antal 

dynamiske elementer: 

 Selvbårenheds- og selvstyreprocesserne peger frem mod et selvbårent grønlandsk folk i en 

selvstændig grønlandsk nationalstat. 

 Grønlandiseringsprocessen betegner, hvordan udgangspunktet for kombinationen af 

selvbårent grønlandsk Folk i  
selvstændig grønlandsk stat 

med udgangspunkt i grønlandske forhold 
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elementer fra forfaldsfiguren og moderniseringsfiguren skal være bestemt af 'grønlandske 

forhold'; hér i foreløbigt karakteriseret ved sprog, erhverv og natur. 

 

 

2.5 Konklusion på kapitlet: Grønlandsk identitet som diskursiv struktur 

Hensigten med dette afsnit er at opsummere kapitlets skitse af grønlandsk identitet som diskursiv 

struktur, for herefter at foretage en overordnet karakteristik af denne diskursive struktur som ramme 

for identitetspolitik. På den baggrund konkluderes normativt hvilket udgangspunkt, specialet skal 

have for den empiriske hovedanalyse, der i kapitel 3 besvarer specialets problemformulering.  

Afsnit 2.2 beskrev teoretisk, hvordan identitet kan studeres med udgangspunkt i identitetens relation 

til den konstitutive Anden, som Laclau & Mouffe begrebsliggør under rubrikken antagonisme. 

Empirisk blev det vist, hvordan grønlandsk identitets Anden er danskheden. Videre blev det 

beskrevet, hvordan der er sket et skifte i diakritika for skel mellem Selv og Anden fra erhvervsvalg 

til sprog, men også hvordan der ikke findes ét entydigt diakritikon. Endelig var vurderingen, at det 

kan være muligt at blive grønlænder - men næppe, hvis udgangspunktet er den Anden side af 

grænsen mellem dansk og grønlandsk. 

Afsnit 2.3 overvejede hensigtsmæssigheden af forskellige analysestrategiske valg i relation til en 

begrebsliggørelse af konstitution af identitet i relation til forskellige knapt-så-radikale Andre. 

Teoretisk begrebsliggjordes konkurrerende Andenrelationer som forskellige 'diskursive repertoirer'. 

Empirisk identificeredes to diskursive repertoirer; forfaldsfiguren og moderniseringsfiguren, hvoraf 

den første karakteriseredes som dominerende.  

Afsnit 2.4 tilføjede overvejelser om og konkrete empiriske eksempler på, hvordan 

betydningselementer er artikuleret ind i differentielle relationer til en diskurs, således at en positiv 

grundlæggende begrebskonstellation opbygges. Det fremgik, at denne artikulationsproces - mod en 

baggrund af essentialistiske begreber om kultur, etnicitet og nation - har knyttet en 

begrebskonstellation omkring en kerne bestående af sprog, erhverv og natur. Hertil kom væsentlige 

dynamiske elementer; dels selvstyre- og selvbårenhedsprocesserne; dels grønlandiseringsprocessen, 

der artikulerer elementer af moderniseringsfiguren, legitimeret af hensigten om at genrejse 

forfaldsfigurens tabte oprindelighed. Målet for de dynamiske elementer er et selvbårent grønlandsk 

folk i en selvstændig grønlandsk nationalstat med udgangspunkt i 'grønlandske forhold', der i første 

omgang karakteriseredes ved den grønlandske kulturnation. 

I specialet betragtes diskurs som sammenfaldende med det sociale. Socialt liv er ikke statisk, men 

består af essentialiseringsprocesser og af udfordringer af disse processer. Identiteter søges fikseret 

ved henvisning til essenser, men "[f]orskellige bud på fiksering og essentialisering konkurrerer og 

undergraver hinanden - for slet ikke at tale om eksplicitte bestræbelser på afessentialisering." 

(Frello 2003b:34; cf. Laclau 2002b). 

Etnisk identitet er en måde at essentialisere på; "attempts to naturalise 'ethnicity' are best regarded 

as efforts to remove the question of identity/difference and its materialisations from the realm of 

politics." (Campbell 1998:92; cf. Connolly 1991:ix; Sørensen 1991:n.10; Neumann 2002:89). 

Wæver beskriver, hvordan (2003:18), hvordan forsøg på at essentialisere identitet ved hjælp af 

trusselsudpegninger har sin egen dynamik, der - og hvordan denne dynamik, i kraft af identitetens 

paradoksale karakter (jf. afsnit 2.2), er selvopretholdende: Identitet er aldrig realiseret, derfor må 

man forstærke forsvaret for den - hvilket blot understreger identitetens skrøbelighed. 
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Grønlandsk identitetspolitik er præget af, at den antagonistiske relation til danskheden tenderer mod 

at hegemonisere andre modsætninger; al politisk tale må forholde sig til skellet mellem grønlandsk 

og dansk. Men antagonismen formår ikke at kollapse det politiske rum til to modstillede 

ækvivalenskæder, al den stund at i det mindste to diskursive repertoirer konkurrerer om at levere 

indholdsudfyldning til grønlandiseringselementet. 

Eller formuleret på en anden måde; grønlandsk identitetsdiskurs monopoliserer en række diskursive 

elementer, der ellers ville kunne være fortolket ind i andre diskursive universer - det være sig 

klasseidentiteter eller en identitet som nordisk velfærdssamfund i modsætning til amerikansk laissez 

faire-økonomi. Men elementerne kan ikke fikseres i grønlandsk identitetsdiskurs, fordi der ikke er 

en hegemonisk fortolkning af centrale elementer i, hvad grønlandsk identitet er. 

Kapitel 3 beskriver, hvordan trusselsudpegninger er et redskab i den identitetspolitiske forhandling, 

der finder sted i det rum, der er åbnet op af de konkurrerende figurer; moderniseringsfiguren og 

forfaldsfiguren. I beskrivelsen af disse processer vil specialet referere til forfalds- og 

moderniseringsfigurerne som diskursive repertoirer. Det følger af de to repertoirers konfiguration, 

at de stiller sig forskelligt til at se identitet som essens. Der er ikke tale om et et-til-et-forhold, 

således at essentialisering udelukkende forekommer i forbindelse med forfaldsfiguren og 

afessentialisering er bundet til moderniseringsfiguren. Men for så vidt angår etnisk identitet - som er 

den dominerende måde at fortolke identitet på i Grønland - lægger forfaldsfiguren op til 

essentialisering, mens moderniseringsfiguren tenderer mod afessentialisering. Med specialets 

normative udgangspunkt (jf. afsnit 1.2) foreligger der altså en bias til ugunst for forfaldsfiguren.
67
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 Laclau & Mouffe opstiller en typologi over hvordan disse essentialiserings- og afessentialiseringsprocesser kan 

strukturere det politiske rum: Politik kan dels have folkelig karakter, og være præget af, at en enkelt antagonisme 

hegemoniserer andre modsætninger og kollapser det politiske rum til to modstillede ækvivalenskæder - det er den 

typiske revolutionære situation. Dels kan politik have demokratisk karakter, hvor en række antagonismer organiserer 

mindre dele af det politiske rum - den typiske situation i vestlige velfærdssamfund. (1985:131ff; Torfing 1999:33, 

126ff; Laclau 1997:130f). I Laclau & Mouffes optik fra (1985) fremstår opgaven primært som at finde veje hvortil 

demokratiske kampe kan forenes til en lang folkelig ækvivalenskæde. Det fordrer en grundlæggende tillid til, at 

knudepunktet for denne ækvivalenskæde genererer en diskurs, man kan stå inde for etisk/politisk; at 

artikuationsprocessen har et progressivt resultat. Nationalisme og etnisk chauvenisme har empirisk sjældent været et 

sådant progressivt knudepunkt. Det er baggrunden for, at Laclau nu blæser til kamp for en ny, venstreorienteret 

populisme for at udkonkurrere den i store dele af verden udbredte højreorienterede populisme, der langt hen ad vejen 

formulerer sig i etnisk/nationale termer (Clausen 2001). I det mindste indtil en sådan ny, progressiv populistisk strategi 

foreligger med en vis appel, må den etisk/politiske opgave være at kæmpe for, at det politiske rum præges af 

demokratiske artikulationer i stedet for folkelige essentialiseringer. 
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Kapitel 3 Identitetspolitik som diskursive handlinger 

 

3.0 Indledning til kapitlet: Specialets konstruktion af identitetspolitik som diskursive 

handlinger 

Hensigten med dette kapitel er at besvare specialets problemformulering, og beskrive hvilken plads, 

dansktalende grønlændere har i et Grønland under grønlandisering og modernisering, ved en 

analyse af sprogdebatten. Forinden udvikles den analytik, specialet anvender til at iagttage, hvordan 

grønlandsk identitetspolitik - forhandling om konstruktion og reproduktion af identitet - føres i form 

af diskursive handlinger. Baggrunden er det billede af grønlandsk identitet som diskursive 

strukturer, som kapitel 2 aftegnede. 

Ligesom kapitel 2 former kapitlet sig som en 'tragt', der nedenfor skitserer de videnskabsteoretiske 

betingelser for, at specialet kan skifte fra kapitel 2’s strukturperspektiv på identitet til kapitel 3’s 

handlingsperspektiv, for efterfølgende at snævres ind mod det konkrete grønlandske fokus.  

I 3.1 genskabes en plads til subjektet i den diskursive struktur ved at introducere elementer af 

Austins, Derridas, Butlers og Laclaus arbejde med diskursive handlingers performativitet og 

subjektets status. 

Afsnit 3.2 præsenterer Wævers teori om sikkerhedsliggørelse af kollektive identiteter. 

Sikkerhedsliggørelser er en bestemt type diskursive handlinger, hvor en afsender udpeger et 

referentobjekt - her en identitet - som eksistentielt truet og foreslår et ekstraordinært middel til at 

afhjælpe truslen. 

Diskussionen af Wævers teori i forhold til den grønlandske empiri leder i afsnit 3.3 fra 

sikkerhedsliggørelsesbegrebet til formuleringen af et begreb om trusselsudpegninger som den 

analytik, der konstruerer genstanden for selve analysen. Videre redegøres der i afsnit 3.3. for, 

hvordan konkrete trusselsudpegninger bringes i relation til hinanden i form af diskursive temaer. 

Afsnit 3.3 indeholder herudover overvejelser over analytikkens begrænsninger og skævheder, der er 

nødvendig, inden selve analysen kan afrapporteres i afsnit 3.4. 

Afsnit 3.4 besvarer empirisk specialets problemformulering om hvilken plads, dansktalende 

grønlændere har i et Grønland under grønlandisering og modernisering ved at beskrive den plads, 

der tilbydes af de diskursive temaer, som konstrueres af sprogdebattens trusselsudpegninger. Der 

konkluderes på analysen i kapitel 4.  

 

 



 37 

3.1 Det handlende subjekt og subjektets handlinger
68

 

Hensigten med dette afsnit er at skitsere de videnskabsteoretiske betingelser for at iagttage 

identitetspolitik som diskursive handlinger. Det sker ved at skabe plads for subjektet og dets 

handlinger i den diskursive struktur (3.1.1) - og ved at introducere talehandlingsteorien (3.1.2). 

Afsnittet opsummeres i delafsnit 3.1.3. 

 

 

3.1.1 Det handlende subjekt 

Kapitel 2 indledtes med en konstatering af, at alt, vi har adgang til, er repræsentationer af verden. 

Regelmæssigheder i disse repræsentationer kan studeres under overskriften 'diskurs'.  

En identitet kan betragtes som en diskursiv struktur, men denne struktur består (blot) af en 

regelmæssighed i diskursive handlinger, der udpeger identiteten. En struktur, der består af 

diskursive handlinger, opretholdes kun som struktur, så længe den genudsiges (Butler 1997:139f). 

Identiteten udgøres, reproduceres og modificeres af konkrete diskursive handlinger; ytringer eller 

talehandlinger, men også gestik, fysisk ageren og andre former for materiel diskurs.  

Men man kan ikke konstruere ny identitet ud i det blå; referencer til eksisterende selvforståelser er 

nødvendige, for at en diskursiv handling kan være succesfuld, fordi omgivelsernes accept er 

nødvendig (Edley 2001:192; Hall 1996:4; Potter & Wetherell 2001:199).
69

 

Kampen mellem forskellige strategier for reproduktion og modifikation af identiteter er 

identitetspolitik. I kapitel 2 defineredes identitetspolitik som den proces, hvori det søges fastlagt, 

hvilke kollektive identiteter, der er relevante i givne situationer, og hvordan disse identiteter hver 

for sig og i gensidige relationer skal fastlægges. Og det blev bemærket, at denne proces både har 

eksplicitte faser, hvor samtalen handler om, hvem 'vi' er - og implicitte faser, hvor vi definerer 'os 

selv', mens vi taler om noget andet.  

Identitetspolitiske handlinger er diskursive handlinger. Diskursive handlinger er oprindeligt 

teoretiseret i sprogfilosofien af Austin.
70

 Men hvor kommer disse handlinger fra? Hvad er det, der 

handler? I Foucaults vidensarkæologi og hos Laclau & Mouffe (1985) var Subjektet - som 

illustreret i figur 3.1 - reduceret til subjektpositioner (Laclau & Mouffe 1985:115; Žižek 1990a:250; 

cf. Laclau & Zac 1994:37).
71

 Dette perspektiv kan kritiseres for at gøre al forandring enten umulig, 

uforklarlig eller i bedste fald at ligne med tektoniske pladers langsomme sammenstød (Neumann 

2001:85; cf. Wæver 2000:286f). 
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 Bilag B opsummerer og forklarer specialets diskursteoretiske vokabularium. 

69
 Debatten blandt nationalismeforskere om national identitets (manglende) relation til fortiden kan ses som en uenighed 

om, hvor stor mulighed historiske aktører har for at ændre den struktur, der udgøres af kollektiv identitet. Specialets 

perspektiv gør det til en empirisk opgave at se, om aktør eller struktur lokalt er stærkest (cf. Edley 2001:223f). 

70
 Dreyfus & Rabinow refererer (1983:46, n.1) en brevveksling, hvor Austins selvproklamerede arvtager Searle (Derrida 

1988b:37), får aftvunget Foucault tilslutning til, at de talehandlinger, Austin og Searle studerer, er de samme som de 

udsagn i hvis spredning, Foucault søger regelmæssighed.  

71
 Ligesom ideologi hos Althusser uomgængeligt envejs interpellerede subjektet (Mouffe 1997:33; Butler 1997:24). 
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Figur 3.1. Subjektet reduceret til subjektposition i den diskursive struktur.  

 

For at give rum for forandring, må der gøres plads til et handlende subjekt; for at politisk 

artikulation kan finde sted, må der være 'noget' der artikulerer (Clausen et al. 2002:26f). Men 

hvordan undgå, at dette handlende subjekt helt undslipper strukturen og bliver et modsatrettet, 

voluntaristisk – og dermed ligeså essentielt - princip?  

Laclaus løsning blev at genindsætte subjektet i den diskursive struktur. Ikke som en substans med 

positive kvaliteter, men - med inspiration fra Lacan - som en mangel (Laclau & Zac 1994:31).
72
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 En del identitetsteoretikere (fx Brubaker & Cooper 2000:1, 14ff; Hall 1996:2) anbefaler at nedtone begrebet 'identitet' 

til fordel for 'identifikation', med den hensigt hermed at flytte fokus fra essens til konstruktion og proces. Laclaus svar 

må ses i sammenhæng med inspirationen fra Lacan: På den ene side er Laclau enig i det rimelige i, med begrebet 

identifikation at sætte fokus på proces - men samtidig reserveres begrebet til den psykologiske mekanisme, der gør, at 

subjekter identificerer sig med bestemte positioner - eller med andre ord: med bestemte identiteter (1994:31f; cf. Frello 

2003:n.31). 

Denne mekanisme beskrives i lacanianske termer; at subjektets mangel søger udfyldning (Laclau & Zac 1994:32; Žižek 

1990a:254; Torfing 1999:295n.4; Jørgensen & Phillips 199:55); subjektets funktion er at tilsløre, at det eksisterer som et 

forsøg på at dække over dets egen fiktion; at det kun findes som konkrete, historiske diskursive handlinger (Butler 

1997:50). Subjektet eksisterer altså kun i forsøget på at udfylde denne mangel (Torfing 1999:295n.4). Hermed 

understreges den essentialisme - viljen til orden - der driver Laclau & Mouffes diskursteori (jf. afsnit 2.1; cf. Laclau & 

Zac 1994:34).  

Konkrete identitetsprocesser kan imidlertid kun studeres på niveauet for diskursiv praksis: Diskursanalytikerens adgang 

til psykiske processer er afhængig af diskursiv repræsentation (Frello 2003:n.31). På niveauet for diskursiv praksis 

Strukturen 
udpeger 
entydig 
subjektposition 

x 
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Subjektet defineres herefter hos Laclau som afstanden mellem strukturen og den politiske 

beslutning i uafgørbart terræn; strukturen udpeger nok et sandsynlighedsrum, men determinerer 

ikke beslutningen. Subjektet er - som illustreret i figur 3.2 - det ikke-teoretiserbare stykke vej fra 

den diskursive struktur til den faktiske handling (Butler 1997:129; Laclau 1990:30, 60; Žižek 

1990a:251; Torfing 1999:150; Clausen et al. 2002:27). 

 

Figur 3.2 Subjektet som mangel; som afstanden fra strukturen til handlingen 

 

Set fra strukturens synsvinkel er subjektet konstitueret af strukturen (Butler 1997:16; 27); af de 

talehandlinger, der har fundet sted: Subjektet er "an inherited set of voices, an echo of others who 

speak as the 'I'." (1997:25). Set fra subjektets synsvinkel er øjeblikket for den diskursive handling 

imidlertid påvirket af ikke bare fortiden, men også fremtiden (1997:25); af de forventninger, andre 

har til, hvordan man handler. Identifikation sker således i et komplekst spil af selvopfattelse og 

anerkendelse (cf. Barth 1969:11, 13; Jørgensen & Phillips 1999:55; Frello 2003b:32; Laclau & Zac 

1994:31f).  

Performativiteten, virkningsfuldheden, er nemlig ikke bestemt af talerens intention. Subjektet er 

afhængigt af – og dermed sårbar i forhold til - den Andens accept, når subjektet antager at kunne 

handle. Og når subjektet er afhængig af den Anden, er radikal autonomi umuliggjort (Butler 

                                                                                                                                                                  
anvender Laclau begrebet 'politisk identitet', som i hans definition "requires the visibility of the acts of identification" 

(Laclau 1994:4). 
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1997:26):
73

 Subjektet er genopstået, men det er ikke længere suverænt (1997:139). For at kunne 

udføre en bestemt handling, er subjektet nødt til at forudsætte en accept af, at det udfører denne 

bestemte handling (cf. 1997:27).  

Butler refererer den lacanianske tradition for, at indstiftelsen af subjektet adskiller subjektet fra det 

uudsigelige; der produceres en uudsigelighed som forudsætning for dannelsen af subjektet 

(1997:135). Som for diskurs (afsnit 2.1) og identitet (afsnit 2.2) må der etableres et konstitutivt 

ydre, for at subjektet kan afgrænses. At blive et subjekt betyder altså at underlægge sig et sæt 

implicitte og eksplicitte normer, der afgrænser, hvad der er uudsigeligt (1997:133).
74

 Og denne 

proces fornys løbende i interpellerende talehandlinger (1997:27).  

Subjektet er altså ikke herre over sin egen subjektposition; andres tale placerer det diskursivt ved at 

udtrykke forventninger. Men da diskursen ikke er entydig, er det ikke sikkert, man selv mener at 

forventningerne er rimelige: "One is still constitued by discourse, but at a distance from oneself." 

(1997:33f). Denne situation er illustreret i figur 3.3. 

 

Figur 3.3 Subjektet konstitueret på afstand af sig selv, idet strukturen ikke er entydig. 
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 Butler bemærker, at dette er en figur, der findes hos såvel Freud som Hegel (1997:26). Žižek har udviklet den 

hegelianske forbindelse (fx i bidragene til Butler et al. 2000). 

74
 Små kroppe formes fra fødslen til subjekter med bestemte forventninger tilknyttet; de bliver 'gendered' - fx. 'girled' 

eller 'boyed' - og 'raced' fra fødslen (Butler 1997:49). Butler nævner, hvordan stater som en del af 

nationsbygningsprocesser medvirker til at forme subjekter ved at afgrænse, hvad der legitimt kan siges af hvem (Butler 

1997:132). 
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Hvis ens selvforståelse ikke passer til omverdenens forståelse, kan et af resultaterne blive tavshed. I 

første omgang fordi man kan opleve, at man ikke er autoriseret til at tale (i en bestemt 

sammenhæng); "one can be 'put in one's place by such speech, but such a place may be no place" 

(1997:4, 137). I anden omgang fordi det er risikabelt at yde modstand, idet samfundet har 

institutionaliseret en række midler til at håndtere afvigere; folk, der ikke gør som forventet 

(1997:139).  

Det er imidlertid vigtigt at holde fast i, at der ikke kan sættes en skarp grænse omkring subjektets 

plads, med hvilken der kan dømmes strukturel determination eller fri vilje. På den ene side er 

strukturen ikke entydig (jf. kapitel 2), så spillerummet er ikke nøjagtigt afgrænset. Dette forhold er 

illustreret i figur 3.4. I og med diskursen ikke er entydig, så er identitetspolitisk modstand og 

forhandling mulig: Gennem diskursive handlinger kan subjektet søge at udpege nye eller forandrede 

subjektpositioner til sig selv og andre.
75

 

 

Figur 3.4 Subjektets plads som ikke nøjagtigt afgrænset af en uklar struktur. 
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 Et eksempel: En (diskursivt konstitueret) aktør mener sig berettiget til at betragte sig som en del af et fællesskab, til at 

have en bestemt identitet – hun mener at være grønlænder. Men den diskursive strukturs ufuldstændighed tillader 

samtidig en anden (lige så diskursivt konstitueret) aktør at mene, at den første aktør mangler et afgørende diakritikon for 

at kunne være med i klubben – hun taler nemlig ikke grønlandsk. Identitetspolitik er forhandlingen mellem sådanne 

virkelighedsforståelser - og hensigten med afsnit 3.4 er at analysere, hvordan denne forhandling foregår i form af 

diskursive handlinger i den grønlandske sprogdebat. 
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På den anden side findes der, på subjektets plads, strukturer i form af diskursive repertoirer (jf. 

delafsnit 2.3.2), der tilbyder sig og som subjektet, frit, kan vælge til og fra - og dermed reducere 

usikkerheden om omgivelsernes reaktion. Subjektets plads og valgmuligheder er opsummeret i figur 

3.5. 

 

Figur 3.5. Diskursive repertoirer byder sig til, når subjektet skal fortolke sin ikke nøjagtigt afgrænsede plads i en uklar 

struktur. 

 

 

3.1.2 Diskursive handlingers performativitet 

Afsnit 3.1.1 beskrev hvordan subjektet har en plads i strukturen. Dette afsnit beskriver, hvordan 

subjektet kan udnytte denne plads. 

Før Austin betragtedes sprog altovervejende som referentielt: Ord betegnede ting og faktiske 

forhold. Austin henledte opmærksomheden på, at ord er virkningsfulde (1997[1962]): Ord skaber i 

en vis forstand de faktiske forhold, de ser ud til at betegne; derfor betegnelsen talehandlinger.
76

  

Austin beskrev, hvordan man, når man siger noget, på én gang udfører en række forskellige 

handlinger (1997:153, 164f): 

                                                 
76

 En tilsvarende bevægelse gennemførtes stort set samtidig, men tilsyneladende uafhængigt, af Wittgenstein (Potter 

2001). Allerede Austin bemærker, at talehandlinger og handlinger uden ord kan virke på samme måde (Austin 

1997:141); i det følgende skelnes derfor ikke teoretisk. 

Diskursive repertoirer 
tilbyder sig til subjektet 
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 Grundlæggende udføres en lokutionær handling, der blot består i, at der siges noget 

(1997:123). 

 Samtidig kan talehandlingen have en illokutionær kraft; man kan udføre en handling "i og 

med at man siger noget" (1997:123f). Illokutionære handlinger forekommer, når man 

"fremsætter ytringer, som har en konventionelt betinget kraft." (1997:132);
 77

 det vil sige når 

de diskursive baggrundsstrukturer i kombination med talehandlingens retoriske struktur 

udløser almindelig enighed om, at noget er sket.
78

  

 Endelig kan handlingen have en perlokutionær effekt; man kan "ved at sige noget" udløse en 

effekt eller handling hos publikum (1997:132). Selvom det i praksis kan være vanskeligt at 

skille handling fra effekt (1997:134), så er netop dét det teoretiske skel mellem illokution og 

perlokution.
79

 

Austin præsenterer en række vellykkethedsbetingelser
80

 for illokutionære talehandlinger (1997:44ff; 

Buzan et al.1998:32f; Wæver 2003:14). Disse omfatter, oversat til specialets diskursteoretiske 

vokabularium: 

 hvor understøttende eller hæmmende en diskursiv struktur, talehandlingen kan referere til;
81

  

 hvor understøttende eller hæmmende de almindelige og specifikke diskursive omgivelser er 

for afsenderens position;
82

 

 hvor formfuldendt og hvor komplet, den retoriske figur er udført.
83

 

Austin nævner desuden – udgrænset som en særligt subjektiv kategori - to betingelser, der vedrører 

afsenderens intention om og faktiske opfølgning på talehandlingen; talehandlingen skal være 

alvorligt ment (1997:40) i den forstand, at afsenderen skal have til hensigt i fremtiden at opføre sig i 

overensstemmelse med talehandlingen (1997:41, 46) og rent faktisk gøre det (1997:46; Potter & 

Wetherell 2001:200). Denne fjerde vellykkethedsbetingelse gør Derrida op med, idet ikke bare 

modtageren, men også afsenderen(s intentionalitet) kan være fraværende, uden at illokutionaritet 

eller perlokutionaritet påvirkes (Derrida 1988a:8; 1988b:46). Ikke desto mindre må en 

uoverensstemmelse - ikke så meget mellem intentionalitet og handling, som mellem den enkelte 

diskursive handling og efterfølgende diskursive handlinger - udløse et behov for et diskursivt eller 

narrativt arbejde (Chase 1995:13, 22; Czarniawska 1998:5f). Eller sagt på en anden måde; siger 

eller gør man to ting, der ikke synes at passe sammen, kræver det en god forklaring.  

                                                 
77

 Austins formulering af forholdet mellem konvention og talehandling er umiddelbart foreneligt med specialets billede 

af diskursiv struktur og diskursiv handling: For at en talehandling kan være succesfuld, må der findes en konvention, 

den kan referere til - men omvendt er det "at slippe af sted med noget (...) faktisk et væsentligt fænomen", hvorved der 

skabes ny konventioner (Austin 1997:59). 

78
 Det typiske eksempel er præsten, der erklærer en mand og en kvinde for gift - det er de så, fordi sådan er det nu 

engang i vores samfund. 

79
 At advare nogen behøver ikke at have en perlokutionær effekt; talehandlingen er fuldført i og med den illokutionære 

handling. At forskrække nogen, derimod, er først fuldført, når der er udløst en effekt hos publikum. 

80
 Buzan et al. anvender 'facilitating conditions' i stedet for Austins 'felicity conditions' (1997:83f). 

81
 Præstens erklæring virker kun, fordi ægteskabet findes som institution. 

82
 Det er kun præstens - og i vore dage giftefogedens - erklæring, der kan indstifte ægteskab. 

83
 Politimanden skal tre gange i kongens og lovens navn erklære en demonstration opløst, før man kan straffes for at 

fortsætte. 
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Derrida bruger videre udelukkelsen af perfekt intentionalitet til at undergrave muligheden for 

perfekt vellykkethed. Perfekt vellykkethed vil nemlig kræve en fuld beskrivelse og fuld kontrol med 

talehandlingens kontekst - og denne kontekst indbefatter afsenderens intention og bevidsthed 

(1988a:14). 

Derrida hæfter sig ved, at dette forhold - at intentionaliteten er til stede som noget, der ikke kan 

opnås fuldt og helt; men som noget, der til stadighed udsættes - er det, der muliggør skellet mellem 

de forskellige aspekter af talehandlingen; "this differental/defering [différentielle] structure of 

intentionality alone can enable us to account for the differentiation between 'locutionary', 

'illocutionary' and 'perlocutionary' values of the 'same' marks or utterances." (Derrida 1988b:58). 

Skellet mellem illokution og perlokution er altså begrebet for afsenderens manglende kontrol over 

konteksten (Butler 19997:15, 93).
 84 

 

Den centrale pointe er, at hvis en talehandling betragtes som rent illokutionær, så er intet svar 

muligt. Men i kraft af perlokutionariteten, hvis effekt, afsenderen ikke kan kontrollere, åbnes for et 

gensvar, der kan bruges til at påpege afsenderens ansvar for den position, modtageren sættes i 

(1997:12). Er der plads til gensvar, kan et ord 'vindes' og vendes 180 grader gennem resignifikation; 

den manglende kontrol åbner mulighed for handling (1997:14, 39). Ikke ved at genindsætte et 

suverænt subjekt, som der blev redegjort for i delafsnit 3.1.1, men ved at skabe et spillerum for 

handling i den diskursive struktur (1997:15). Herved opstår muligheden for, at en talehandling, der 

som udgangspunkt ikke var autoriseret, ikke desto mindre antager autoritet ved at (om)skabe den 

diskursive struktur, den fremover vil forstås i (1997:145; 161); muligheden for identitetspolitisk 

modstand er åbnet. 

Og selv om subjektet griber til et af de tilbudte diskursive repertoirer (jf. delafsnit 2.3.2 og 3.1.1), 

kan grebet ikke reduceres til struktur. For et genudsagt udsagn indtager ikke samme plads i 

strukturen som det udsagn, det citerer; konteksten har altid forskudt sig (Derrida 1988a:15f). En 

talehandlings mening og kraft stammer netop fra, at den bryder med den konventionelle kontekst og 

genindskrives i en ny (Butler 1997:145). Der findes - med Bourdieus ord - en social magi i 

talehandlingen, der ikke kan reduceres til noget andet (Butler 1997:ch.4; Buzan et al. 1998:46n.5). 

 

 

3.1.3 Opsummering 

Afsnittet har gjort plads til subjektet og dets handlinger i den diskursive struktur. Denne plads er 

afgørende for overhovedet at betragte identitetspolitik som forhandlinger, hvor individuelle aktørers 

handlinger gør en forskel - og dermed afgørende for specialets analyse i afsnit 3.4. Afsnittet har 

tegnet et billede af subjektets plads som ikke entydigt afgrænset, hvilket giver rum for 

identitetspolitik. Dette billede er forudsætningen for at forstå specialets problemformulering. 

Samtidig med at det fremgik, at diskursive strukturer tilbyder sig til subjektets frie valg, er det klart, 

at der forbliver en irreducibel performativitet knyttet til handlingen som sådan. Endelig er det 

fremgået, hvordan illokutionaritet og perlokutionaritet beskriver handlingens performativitet som 

henholdsvis dens lukning af diskursive strukturer, henholdsvis dens åbning for nye diskursive 

                                                 
84

 Austins tre vellykkethedsbetingelser er hermed kun relative mulighedsbetingelser. Man vil aldrig teoretisk kunne 

udelukke at selv den mest undselige aktørs mest kiksede forsøg på at italesætte den (i en given diskursiv kontekst) mest 

fortænkte sammenhæng lykkes; "it is clearly possible to speek with authority without being authorized to speak" (Butler 

1997:157). Eller omvendt: at den mest diskursivt privilegerede aktørs mest formfuldendt koreograferede italesættelse af 

til den (diskursivt) mest oplagte sammenhæng vil mislykkes. Blot vil man, efter behørig analyse af den diskursive 

situation, kunne påpege det usandsynlige i det ene og det sandsynlige i det andet (cf. Derrida 1988a:15). 
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handlinger. De to aspekter af talehandlingen er altid til stede, men kan i udførelse og analyse vægte 

forskelligt. Afsnit 3.2 og 3.3 beskriver, hvordan specialets analytik udvikles fra 

sikkerhedsliggørelsesteorien som en forskydning i fokus fra illokutionaritet til perlokutionaritet. 

 

 

3.2 Sikkerhedsliggørelse som identitetspolitik
85

 

Hensigten med dette afsnit er at introducere Wævers teori om sikkerhedsliggørelse af identitet 

(1989; 1994; 1995; 1997a; 1997b; 1999; 2003; Wæver & Buzan 1996; Wæver et al. 1993; Buzan et 

al. 1998). Præsentationen leder op til udviklingen af den analytik (afsnit 3.3), der anvendes til 

diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat (afsnit 3.4). 

Sikkerhedsliggørelsesteorien udvikledes oprindeligt med henblik på at begribe sikkerhed som en 

logik, der ikke er begrænset til international politik, men som en mere omfattende logik, der handler 

om overlevelse (Buzan et al. 1998:21). I første omgang forstås sikkerhed som en talehandling, hvor 

en aktør udpeger et referentobjekt som eksistentielt truet - og det relevante publikum accepterer, at 

ekstraordinære midler kan tages i brug for at afværge truslen. I anden omgang undersøges det, 

hvordan denne retoriske figur udløser forskellige dynamikker, når den udsiges i relation til 

forskellige referentobjekter og i forskellige diskursive kontekster. 

I international politik, som teorien er udsprunget af, er logikken præget af en relativt stærk 

sedimentering: Der er i kraft af suverænitetsforestillingen udpeget et centrum (Bartelson 1995) - 

regeringen - der er autoriseret til at sikkerhedsliggøre; der er en relativt fast præcedens for, hvad der 

kan fortolkes som trusler; og de ekstraordinære midler er i relativt høj grad institutionaliseret i form 

af blandt andet militær og efterretningstjenester, mere eller mindre undtaget fra normale, herunder 

demokratiske, spilleregler (cf. Wæver 2002b; 2003:33 n.9; Huysmans 2002:57). Med andre 

referentobjekter og i andre diskursive kontekster, er logikkens diskursive kontekst og virkninger 

mindre formaliserede (cf. Buzan et al. 1998:21). 

Buzan et al. sammenfatter en empirisk kategori under overskriften samfundsmæssig sikkerhed 

(1998:ch.6), der inkluderer sikkerhedsliggørelser med kollektive identiteter som nation, etnisk eller 

religiøs gruppe som referentobjekt. "Survival for a society is a question of identity, because this is 

the way a society talks about existential threats: if this happens, we will no longer be able to live as 

'us'." (Wæver 1993:26).
86

 Denne kategori har sin egen dynamik i kraft af andre diskursive 

kontekster - først og fremmest i kraft af identitetsfigurens paradoksale karakter (2003:18). 

Teoriens beskrivelse af denne dynamik udgør - med dens fokus på, hvordan identitetsdiskurser 

relaterer sig til trusler - et apparat til begribelse af identitetspolitik, der falder godt i tråd med det 

begreb for identitet som diskursive strukturer, der udvikledes i kapitel 2. Teoriens fokus på 

talehandlinger lægger op til at studere, hvordan subjektet udnytter den plads, der blev gjort til det i 

den diskursive struktur (afsnit 3.1). 
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 Referatet af teoriapparatet bygger på kortere referater i Gad (20031:k.5; 2003b:afsn.2.2). En rudimentær udgave af 

kritikken af teoriapparatet findes i Gad (2003c:k.3, 5, 6 & 7).  

86 
Hvert individ har en række identiteter, der vil kunne søges sikkerhedsliggjort, men empirisk har nationalstaten - 

sammensmeltningen af stat og nation (i forskellige konfigurationer af kulturelt og politisk fællesskab) - været det 

identitetsbærende fællesskab, der oftest og mest succesfuldt har været sikkerhedsliggjort, i hvert fald i en europæisk 

sammenhæng (Wæver 1993:27f). 
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Dynamikken i sikkerhedsliggørelse af identiteter, er karakteristisk på flere måder. Umiddelbart er 

det mere åbent, hvem der kan slippe af sted med sikkerhedsliggørelse af kollektive identiteter; der 

er ikke på samme måde som i forbindelse med statslig sikkerhed et relativt autoritativt centrum 

(Buzan et al. 1998:41). I den moderne vestlige verden har afsenderrollen, i kraft af fusionen mellem 

nation og stat, været søgt monopoliseret af staternes regeringer (Wæver 1995:69f), men etniske 

konflikter i Europa og andre steder, modstanden mod integrationen i EU og særligt kulturelle 

globaliseringsprocesser, religiøse og 'civilisatoriske' konflikter har vist, hvordan dette 

monopoliseringsforsøg er svækket. 

I grønlandsk sammenhæng er den danske stat ikke (længere) en relevant afsender af 

sikkerhedsliggørelser i relation til identitet.
87

 Landsstyret har - trods hjemtagelse af stort set alle 

sagsområder, og dermed også de identitetspolitisk mest interessante; sprog, kultur, fangst, fiskeri og 

naturbeskyttelse - ikke monopoliseret fortolkningen. Tværtimod vrimler det med 

trusselsudpegninger fra alle mulige aktører, såvel i debatterne mellem biologer og fangere (cf. 

Sejersen 2003), som i specialets fokus: sprogdebatten. 

Samfundsmæssige sikkerhedsliggørelsers egentlige særkende er imidlertid ikke decentreringen men 

den særlige dynamik, der følger af identitetsfigurens indbyggede paradokser (cf. afsnit 2.0-.1). 

Identitetsbegrebet dækker som nævnt over en umulighed; der er aldrig noget, der er identisk med 

sig selv - om ikke andet har omgivelserne forskudt sig, og så er identiteten i dens relationer også 

forandret. Det gør, at det altid er muligt at udpege en forandring - stor eller lille - som en 

eksistentiel trussel: 'Hvis denne forandring ikke bliver modvirket, så vil vi ikke længere være 

identiske med os selv.' (Buzan et al. 1998:23). Sikkerhedsliggørelsesteorien anbefaler et fokus på 

hvilke ekstraordinære tiltag, der legitimeres - og hvilken dynamik, der i øvrigt udløses - når en 

sådan trussel mod en identitet udpeges. 

På et mere grundlæggende plan er denne dynamik nemlig vanskelig at håndtere: Udpeges en 

identitet som truet, sker to ting samtidig; identiteten stabiliseres, som antydet i afsnit 2.1, ved at få 

forklaret sin mangel af en truende Andethed; men samtidig udstilles selve identitetens 

problematiske karakter og dens usikkerhed (Wæver 1994:18f; 2003:18). Det er baggrunden for, at 

trusselsudpegninger mod identiteter, med de tilhørende forsøg på at sikre identiteten, er en 

selvundergravende dermed selvreproducerende proces (1994:18f; 2003:18).  

Grønlandsk identitetspolitik er imidlertid ikke præget af sikkerhedsliggørelser - i hvert fald ikke af 

fuldstændige sikkerhedsliggørelser, hvor ekstraordinære midler accepteres af publikum. Derimod 

kan der iagttages en mængde trusselsudpegninger og mere eller mindre vellykkede forsøg på 

sikkerhedsliggørelser (cf. Buzan et al. 1998:25), hvor et eller flere elementer i 

sikkerhedsliggørelsens retoriske figur mangler. 

Typisk mangler en eksplicit udpegelse af et middel, og kun i ganske få tilfælde, kan et udpeget 

middel karakteriseres som ekstraordinære.
88

 Den nøjagtige grænse mellem ordinære og 

ekstraordinære midler
89

 er imidlertid mindre væsentlig for så vidt angår specialets empiri, eftersom 
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 I lange perioder legitimeredes KGHs monopol med henvisning til en beskyttelse af den eskimoiske kultur (se 

delafsnit 3.4.3.3). Kammeradvokaten forsøgte sig under sin procedure i Hingitaq'53's retssag mod Staten med et forsøg 

på at udpege Hjemmestyret og det grønlandske folks enhed som truet af opsplitning i flere oprindelige folk. 

Fortolkningen havde ingen særlig resonans i Grønland. 

88
 Rent bortset fra at det ordinære naturligvis ville være at fortsætte som tidligere uden at foretage sig noget i relation til 

den udpegede trussel. 

89
 Kazan bemærker, at spørgsmålet om ekstraordinære midler er underbelyst i teoriudviklingen (2002:314) og i sin 

opsummering af sikkerhedsliggørelsesperspektivet betragtet som forskningsprogram skriver Wæver at 

operationaliseringen af den bevægelige grænse mellem 'normal' og 'ekstra ordinær' "remains insufficient" idet "[i]n the 
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de sikkerhedsliggørelsesforsøg, hvor de udpegede midler nærmer sig det ekstraordinære, bliver 

eksplicit afvist af publikum.
90

 

En direkte anvendelse af sikkerhedsliggørelsesteorien som analytik i forhold til konkrete 

talehandlinger i den grønlandske sprogdebat vanskeliggøres yderligere af, at enhver trussel på sin 

vis synes at være eksistentiel - hvis blot referentobjektet specificeres tilstrækkeligt.
91

 Og i kraft af 

identitetsfigurens paradoksale karakter, er det umuligt at afvise på forhånd, at et konkret udpeget 

referentobjekt konstrueres som afgørende for identiteten. Afgørelsen kan kun aflæses i publikums 

reaktion.
92

 

Sikkerhedsliggørelsesteorien er imidlertid bygget op om talehandlingens illokutionære kraft: en 

sikkerhedsliggørelse er lykkedes, hvis den diskursive baggrund - i og med at sikkerhedsliggørelsens 

retoriske figur er udsagt - sørger for, at trusselskonstruktionen og det udpegede ekstraordinære 

middel er så rimeligt, at publikum accepterer det. Publikum er altså på en gang afgørende (Wæver 

2003:11) og passivt; først hvis det melder sig med en eksplicit ikke-accept, kan 

sikkerhedsliggørelsen dømmes mislykket.
93

 

                                                                                                                                                                  
application on concrete cases, quite hopeless debates often emerge on whether something is 'ordinary' or 'extra-

ordinary'." (2003:26). Werner overvejer med et juridisk udgangspunkt det teoretisk vigtige skel mellem regelbunden 

suspension af og deciderede uregelbundne brud på 'secundary rules' (1998:7), der defineres som "rules providing for the 

criteria of validity" - herunder suspensionskriterier - for andre regler (1998:5ff). Dette skeler er imidlertid ikke meget 

bevendt i relation til specialets analyse af grønlandsk identitetspolitik. 

90
 Nærmest kommer forslaget om indskrænkning af ikke-grønlandsk talendes politiske rettigheder i strid med diverse 

menneskeretlige skriftsteder. Men ved bedømmelsen af, om dette middel er ekstraordinært, er målestokken afgørende: 

Problemet er hér, at der næppe kan opstilles alment anerkendte principper og værdier – i hvert fald ikke principper og 

værdier, der anerkendes af alle (tænkelige) publikummer. Ikke engang hvis man indskrænker sig til at beskæftige sig 

med de publikummer, der indgår aktivt i grønlandsk identitetsdiskurs: Eksempelvis vil en nægtelse af stemmeret til 

dansktalende se ud som en ekstraordinær knægtelse af demokratiske rettigheder, hvis man tager udgangspunkt i en 

demokratiopfattelse, der fokuserer individets rettigheder – mens det vil være en naturlig og ordinær hensyntagen til et 

folks kulturelle særegenhed, hvis man tager udgangspunkt i en etnokulturel demokratiopfattelse. 

91
 En malariamyg er en eksistentiel trussel mod et menneskes liv, hvis den bider. En almindelig myg er en eksistentiel 

trussel mod et menneskes tilstand af velbefindende, hvis den bider. En myggesværm er en eksistentiel trussel mod 

muligheden for at nyde naturen - og mod turisternes ønske om at besøge Grønland - og mod turisterhvervet. 

92
 Som eksempel udpegedes det forhold, at der på grønlandsk anvendes danske betegnelser for tal fra 13 og op eksplicit 

som en trussel mod grønlandsk identitet (LT 2002.04.19:60). Principielt kan er der kun publikum, der kan afgøre, om 

denne trussel accepteres som eksistentiel og dette referentobjekt beskyttelsesværdigt (Buzan et al. 1998:31).  

93
 Samtidig er det en selvstændig pointe, at publikums accept ikke behøver at være eksplicit og at de ekstraordinære 

midler ikke behøver at blive taget i brug: En sikkerhedsliggørelse er succesfuld, hvis publikum ville have accepteret, 

hvis midlet var blevet taget i brug (Buzan et al. 1998:26). Kombineret med, at der i et givet spørgsmål kan være flere 

forskellige publikummer, udsætter det i de fleste tilfælde det tidspunkt, hvor analytikeren kan 'dømme 

sikkerhedsliggørelse' på ubestemt tid.
 
Et forhold, sikkerhedsliggørelsesteorien tager skyldigt hensyn til med referencen 

til Derrida, som netop for at sætte fokus på den principielt uendelige udsættelse af sådanne afgørelser udvikler 

différance-begrebet (Derrida 1982:8). Austin bemærker i øvrigt, at man "aldrig [kan] vide sig helt sikker på at man er 

nået til vejs ende med bestemmelsen af en procedure." (1997:65). Da publikums accept kan være såvel aktiv (fx i form 

af en vedtagelse ved afstemning) som passiv (blot undlade at gøre indsigelser/forhindre), kan man principielt heller ikke 

afgøre, hvem publikum er, før det ikke accepterer et givent sikkerhedsliggørelsesforsøg. Der er sikre cases i den ene 

ende af spektret: Du prøver at sikkerhedsliggøre; et publikum melder sig på banen og udtværer forsøget; forsøget 

mislykkedes. Og i den anden: Du prøver at sikkerhedsliggøre ved at foreslå et ekstraordinært middel; du tager midlet i 

brug med høj og klar røst; ingen protesterer; forsøget er lykkedes. Men derimellem findes et helt spektrum af tilfælde, 

hvor analytikerens konklusioner må forblive foreløbige og skrøbelige: Du kommer med et sikkerhedsliggørelsesforsøg; 

et publikum protesterer spagt; men det er tvivlsomt, om dette publikum reelt ville kunne forhindre brugen af det 

foreslåede ekstraordinære middel, hvis du reelt skulle vælge at tage det i brug; samtidig er det uvist, om et mere 

magtfuldt publikum ville melde sig på banen med en ikke-accept, hvis du skulle træffe et sådant valg. Er der hér tale om 
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Buzan et al.s primære interesse er at studere, hvordan denne sikkerhedslogik udfolder sig med 

forskellige referentobjekter og i forskellige diskursive sammenhænge (1998:5). For denne 

problematik er vellykkede sikkerhedsliggørelser derfor mere interessante end forskellige former for 

fejlslagne sikkerhedsliggørelsesforsøg (1998:39). Specialets hensigt er at studere en konkret 

identitetspolitisk forhandling. Her ville vellykkede sikkerhedsliggørelser selvsagt have været 

interessante.
94

 Men i en situation som grønlandsk identitetspolitik, hvor de diskursive strukturer er 

præget af delvist modstridende diskursive repertoirer, vil en sikkerhedsliggørelse have svært ved at 

finde nødvendig konventionsbetinget opbakning til at dens illokutionære kraft rækker til en 

tilstrækkeligt stor del af de relevante publikummer.
95

 

I stedet for et fokus på sikkerhedsliggørelsers illokutionære kraft, betragter specialets analytik en 

beslægtet talehandling; 'trusselsudpegning'. En trusselsudpegning findes, når en afsender udpeger et 

referentobjekt som truet.
96

 Analytikkens fokus vil være tvedelt: Dels vil den registrere de 

sammenhænge mellem forskellige elementer, den enkelte trusselsudpegning konstruerer, som 

udtryk for de diskursive strukturer, den måtte referere til - og som efterfølgende, hvis den 

illokutionære effekt er tilstrækkelig, fremstår som diskursive strukturer for senere talehandlinger.
97

 

Dels vil analytikken registrere talehandlingens eventuelle perlokutionære effekt i form af publikums 

tilslutning eller afstandtagen fra trusselsudpegningen. Hermed søges diskursens heterogenitet 

indfanget. Analytikken beskrives i detaljer i afsnit 3.3. 

 

 

3.3 Analytik: Trusselsudpegning
98

 

Hensigten med dette afsnit er at beskrive, hvordan specialet iagttager identitetspolitik gennem 

konkrete trusselsudpegninger. Analytikken falder i to dele: For det første beskrives, hvordan en 

diskursiv handling kvalificerer sig som en trusselsudpegning. For det andet beskrives, hvordan de 

                                                                                                                                                                  
en sikkerhedsliggørelse? Vedtager Landstinget et ekstraordinært tiltag, kan vælgerbefolkningen vise sig som relevant 

publikum, ved at udskifte politikerne ved næste valg og dermed afvise det ekstraordinære tiltag og dermed måske 

truslens eksistentielle karakter og/eller referentobjektets karakter af centralt identitetsmæssigt diakritikon. Eller den 

danske stat (i form af fx Højesteret) kan vise sig som relevant publikum, ved at kende en vedtagen ekstraordinær 

lovgivning (fx om at fratage ikke-grønlandsksprogede valgretten) ugyldig - og skulle en sådan underkendelse føre til 

grønlandsk løsrivelse, kunne det internationale samfund (institutionaliseret i form af fx FN eller Europarådet) melde sig 

som publikum, ved at kræve overholdelse af internationale normer for minoritetsbeskyttelse som betingelse for 

anerkendelse (cf. Wæver 2003:26). 

94
 Havde det ligefrem vrimlet med sikkerhedsliggørelser, ville det have været problematisk; både for analytikken, der i 

givet fald ville have være for bredt fokuseret og indfange for mange tilfælde af noget, der pr. definition burde være en 

undtagelse (Buzan et al. 1998:188); og for den politiske praksis i Grønland (og rigsfællesskabet), der i givet fald ville 

være domineret af eksistentielle trusler og ekstraordinære midler (Wæver 1995:47, 76). 

95
 Det er ikke nødvendigt at have en demokratisk majoritet bag sig for at sikkerhedsliggøre; et lille stålsat publikum kan 

være tilstrækkeligt, jf. etniske separatistbevægelser og yderliggående miljøaktivister (Buzan et al. 1998:ch.4, 6); men 

der er ikke tegn på at små grupper på egen hånd griber til yderligheder i Grønland (cf. for underholdningens skyld 

Themsen 1995, der i romanform beskriver en grønlandsk befrielseshærs kup). 

96
 Det er ikke nødvendigt, at der også udpeges et middel til afværgelse af truslen - men sker det, er det endnu en relevant 

oplysning, jf. delafsnit 3.3.2. 

97
 "Der skal være en virkning på tilhøreren for at man kan tale om at den illokutionære handling er udført. (..) Den 

illokutionære handling 'træder i kraft' (..) ved at ændre tingenes gang. (...) Det medfører at visse derpå følgende 

handlinger så ikke er på deres plads" (Austin 1997:137). 

98
 En række af afsnittets empiriske eksempler er hentet fra (Gad 2003b). 



 49 

iagttagne trusselsudpegninger kædes sammen i en række diskursive temaer, der hver især tildeler 

dansktalende grønlændere en plads i grønlandsk identitetsdiskurs.  

En række forhold ved såvel sikkerhedsliggørelsesteorien som den grønlandske empiri gør det, som 

beskrevet i afsnit 3.2, uhensigtsmæssigt at anvende sikkerhedsliggørelsesteorien som sådan som 

analysestrategi i studiet af konkrete diskursive interventioner i grønlandsk identitetspolitik. 

Specialet vil i stedet udnytte det forhold, at når der konstrueres en trussel mod en kollektiv identitet, 

søges identiteten derved samtidig konstrueret, i den forstand at det udpeges hvilke diakritika, der er 

afgørende for identiteten, og dermed hvilken identitet, det er, der er beskyttelsesværdig (cf. Wæver 

1989:43; Buzan et al. 1998:120). 

Forskydningen fra fokus på sikkerhedsliggørelsesfiguren til fokus på truslen som sådan bringer 

analytikken i endnu tættere kontakt med forestillingen om, at diskurs og identitet konstitueres i 

relation til noget-det-ikke-er og som ved sin potentialitet truer det (jf. afsnit 2.1 og 2.2): Fokus er nu 

på truslen og på det, der trues. Herved udpeges identitetens forandringstolerancegrænse; hvornår 

konstrueres noget som identisk og dermed acceptabelt - hvornår er en truende forandring ikke 

acceptabel, fordi resultatet ikke er identisk med udgangspunktet (cf. Buzan et al. 1998:23). En 

eventuel udpegning af et middel til afværgelse af truslen betragtes i første omgang som en ekstra 

oplysning, hvis relevans vil fremgå af delafsnit 3.3.2. 

Opgaven i et identitetspolitisk studie vil herefter være at analysere, hvordan forskellige trusler mod 

forskellige referentobjekter - og forskellige midler til truslernes afværgelse - af forskellige aktører 

søges artikuleret, således at identitet konkret konstrueres ved at prioritere henholdsvis ekskludere 

forskellige elementer af tidligere (identitets)diskurser - og (om muligt) disse forsøgs reception og 

dermed deres performativitet. Ved at studere ved hvilke diakritika, grænserne trækkes - og dermed 

hvilke diakritika, der udpeges som centrale for identiteten - belyses det samtidigt hvad og hvem, der 

ekskluderes af fællesskabet (Hall 1996:4). Hermed bidrages til besvarelsen af specialets problem; 

beskrivelsen af dansksprogede grønlænderes plads. 

Konkret vil specialet i første omgang registrere trusselsudpegninger i sprogdebatten, fordi sproget i 

kapitel 2s sammenfatning af tidligere forskning udpegedes som et centralt element i grønlandsk 

identitetsdiskurs. Hvordan disse trusselsudpegninger konstrueres analysestrategisk med 

udgangspunkt i den retoriske figur 'sikkerhedsliggørelse' beskrives i delafsnit 3.3.2.  

I delafsnit 3.3.3 beskrives, hvordan dynamikken i sprogdebatten konstrueres analysestrategisk ved 

at indfange publikums reaktioner på de forskellige trusselsudpegninger i form af tilslutning, 

modifikation af den oprindelige trusselsudpegning, afdramatisering henholdsvis 

modtrusselsudpegninger. Videre indeholder delafsnit 3.3.3 en beskrivelse af, hvordan sprogdebatten 

begribes som en række temaer, der sammenfatter trusselsudpegningerne, og hvordan disse temaer 

hver især udpeger diakritika for grønlandsk identitet og dermed en plads for dansksprogede 

grønlændere.  

Endelig redegør delafsnit 3.3.4 for den konkrete metode, der er anvendt ved dataindsamlingen og 

sammenfatningen af debattens diskursive temaer. Forinden foretages i delafsnit 3.3.1 en 

afgrænsning af det materiale, der indgår i analysen, og en præsentation af de tavsheder og 

skævheder, materialet måtte indeholde. 

 

 

3.3.1 Hvad og hvem ser og hører analytikken? 
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Indledningsvis foretager delafsnit 3.3.1.1 en afgrænsning af analysens arkiv, idet der redegøres for 

hvilket materiale, der indgår i analysen. Herefter beskriver delafsnit 3.3.1.2, hvem der overhovedet 

kan optræde som afsendere af trusselsudpegninger i den grønlandske sprogdebat. Delafsnit 3.3.1.3 

skitserer de diskursive privilegeringer og begrænsninger, den grønlandske sprogdebats aktører er 

underlagt. Delafsnit 3.3.1.4 overvejer hvilken betydning, det har for specialets problemstilling og 

analyse, at det empiriske materiale stammer fra et tosproget samfund, hvoraf kun det ene er 

tilgængeligt for analysen. Delafsnit 3.3.1.5 overvejer, om der findes identitetspolitiske handlinger af 

betydning for specialets problemformulering, som ikke finder retorisk eller tekstuelt udtryk, og 

derfor ikke indfanges af den valgte analytik.  

 

 

3.3.1.1 Arkivet - hvor foregår 'sprogdebatten'? 

Den grønlandske sprogdebat foregår i mange fora: ved køkkenbordet, i frokostpausen, i de 

elektroniske medier, i avisernes spalter og fra Landstingets talerstol. Debatten finder i visse tilfælde 

sted under rubrikken 'sprogdebat', men sproget popper også op, når helt andre emner er på 

dagsordenen. 

I det følgende afgrænses sprogdebatten bredt, således at ikke bare 'trusselsudpegninger med det 

grønlandske sprog som referentobjekt', men også 'debat, hvor sproget optræder som trussel' og 

'debat, hvor sproget optræder som middel' omfattes. Hermed undgås det, at det grønlandske sprog i 

analysen bliver fremstillet som det eneste element i grønlandsk identitet - tværtimod opnås det at 

belyse en række spændinger mellem det grønlandske sprog og andre centrale identitetselementer. 

Da diskursen ikke selv synes at have udpeget en relevant afgrænsning, der samtidig er realistisk 

ressourcemæssig, vælger specialet - for at kunne foretage en analyse af et systematisk afgrænset 

tekstkorpus - arbitrært at begrænse analysen til året 2002.
99

 Analysen i det følgende omfatter den 

del af sprogdebatten, der fandtes i de to grønlandske aviser A/G og Sermitsiaq i 2002 og i 

Landstingets forhandlinger samme år.
100

  

Selv med en tidsmæssig afgrænsning kan en analyse aldrig dække hele diskursen. Rent praktisk er 

det umuligt at få adgang til den del af diskursen, der foregår 'ved køkkenbordet og i frokostpausen'; 

simpelthen fordi det ikke er muligt for analytikeren at være til stede overalt samtidig, og fordi denne 

del af sprogdebatten ikke er registreret og fastholdt. Tabet ved en sådan udeladelse synes imidlertid 

begrænset; dels har udsagn under private former selvsagt begrænset udbredelse og de er derfor i 

                                                 
99

 Hverken den aktuelle selvstyrekommissions arbejde (Selvstyrekommissionen 2002; 2003), eller Landsstyrets 

sprogpolitiske redegørelse (Arbejdsgruppen 2001) fremtræder - endnu - som diskursivt 'monument' (Andersen 1994:50) 

i en sådan grad, at det er rimeligt at lade dem fungere som argument for afgrænsninger af det analyserede materiale. Det 

optimale materiale for en fremstilling af den aktuelle sprogdebat begynder med det internt grønlandske 

hjemmestyreudvalgsarbejde, der fra 1973 gik forud for nedsættelsen af den bilaterale hjemmestyrekommission - men et 

sådant projekt ville ikke kunne rummes indenfor et speciale. 2002 er - som mange andre - et godt år, der bød på mange 

anledninger til identitetsdebat: missilforsvar og forsvarsaftale var oppe og vende; Selvstyrekommissionen barslede med 

en principbetænkning; der var Landstingsvalg med regeringsskifte; og sprogdebatten var igen på en bølgetop. 

100
 Referencer til indlæg i Landstingets forhandlinger er indsat i fodnoter i denne form: "Motzfeldt LT 2002.04.19:52", 

hvor 2002.04.19 angiver debattens dato og 52 dagsordenspunktet; punkt 52, i dette tilfælde på Landstingets 

forårssamling 2002. Referencer til de analyserede aviser er indsat i fodnoter i denne form: "Hansen SER 2002.01.01:3", 

hvor SER henholdsvis A/G refererer til Sermitsiaq henholdsvis Atuagagdliutit/Grønlandsposten, og 2002.01.01:3 

angiver udgivelsesdato og side. Efterfølgende referencer til samme år angives ".11.18:3", samme måned angives 

".23:5"; og samme dato angives ":7", hvor "7" altså angiver henholdsvis dagsordenspunkt eller sidetal. Som bilag E er 

vedlagt oversigt over de citerede debatindlæg. 
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hvert enkelt tilfælde kun strukturerende for et relativt mindre antal efterfølgende talehandlinger; 

dels når kun en begrænset del af disse private udsagn dermed frem til undersøgelsens genstand, de 

dansksprogede grønlændere.
101

 

En mere alvorlig mangel udgør udeladelsen af de elektroniske medier - i praksis KNRs radiokanal 

og den begrænsede andel grønlandsk producerede udsendelser på KNR-TV. Denne udeladelse sker 

udelukkende af ressourcemæssige årsager. Tilsvarende ville det have været en fordel, hvis 

ressourcerne havde strakt til at inddrage større mængder trykt materiale; fag- og skønlitterære 

bogudgivelser, administrative og videnskabelige rapporter og lignende. 

Når afgrænsningen i sidste ende har ladet analysen omfatte de to valgte elementer, er det fordi; 

 Wæver anbefaler parlamentsdebatter som et godt materiale at studere identitetspolitik i, 

eftersom politikerne i deres mundtlige diskussioner tilbagevendende aktiverer 

grundlæggende forestillinger (2002a:42); 

 mens en udeladelse af avisdebatterne ville svække legitimiteten af specialets påstand om at 

undersøge 'sprogdebatten'; når nogen i Grønland siger, at 'sprogdebatten' raser, så refereres 

der typisk til avisdebatten. 

Den analyse, der afrapporteres i afsnit 3.4, bygger således på et systematisk afgrænset tekstkorpus 

på cirka 2500 sider fortryk af Landstingets forhandlinger
102

 og cirka 5000 sider fra de tre ugentlige 

aviser.
103

  

De følgende delafsnit 3.3.1.2-.5 overvejer de tavsheder, materialet måtte indeholde, og de 

skævheder, afgrænsningen af materialet måtte afstedkomme. 

 

 

3.3.1.2 Afsendere 

For at en talehandling skal virke, må afsenderen være diskursivt autoriseret til at foretage 

handlingen.
104

 Når det drejer sig om sikkerhedsliggørelse af identitet er kriterierne for diskursiv 

                                                 
101

 Det er naturligvis problematisk for specialets analyse, hvis 'køkkenbordsdiskursen' systematisk er anderledes end den 

offentlige. Principielt ville det være af værdi for besvarelsen af problemstillingen at følge en eller flere dansksprogede 

grønlænderes hverdag som observatør, for at registrere hvilke offentlige og private udsagn, der faktisk subjektiverede 

vedkommende. Det har der imidlertid ikke været ressourcer til i forbindelse med dette speciale. 

102
 Forud for Landstingets møder omdeles til tingets medlemmer forskelligt materiale. I forbindelse med større sager 

omdeles redegørelser fra Landsstyret - i de fleste sager forbereder Landstingsudvalg betænkninger. Dette materiale 

indgår ikke i analysen, der kun omfatter talen fra Landstingets talerstol. En væsentlig del af de indlæg, der holdes fra 

Landstingets talerstol er forinden omdelt skriftligt til tingets medlemmer (de såkaldte forelæggelses- og svarnotater). 

Analysen baserer sig ikke på disse, men på de fortryk af referater af Landstingets forhandlinger, Landstingets Bureau 

publicerer på www.nanoq.gl. Disse fortryk består imidlertid for en stor dels vedkommende af af Landstingets tolke og 

referenter tilrettede udgaver af elektroniske udgaver af forelæggelses- og svarnotater. Delafsnit 3.3.1.3 overvejer 

Landstingets arbejdsform som en del af de sedimenterede diskursive omgivelser for talehandlingerne fra Landstingets 

talerstol. 

103
 Hele materialet er skimmet, men særligt for så vidt angår aviserne kunne en del umiddelbart lægges til side om 

irrelevant for sprogdebatten. Landstingsreferaterne krævede større opmærksomhed, idet sproget hér dukkede op i 

uventede sammenhænge (fx Petersen, Grønvold LT 2002.04.08:14 - førstebehandlingen af forslag til Landstingslov om 

ændring af Landstingslov om havneafgift). Der er en udbredt tradition for at Hjemmestyret, virksomheder og andre 

organisationer udsender reklame- eller debataviser som tillæg til A/G og Sermitsiaq. Disse indstiksaviser indgår ikke i 

analysen. 
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privilegering ikke knivskarpe. Buzan et al. (1998:ch.6) beskriver, hvordan (national)statens 

institutionaliserede udtryk - regeringen - der traditionelt har monopoliseret optræden i nationens 

navn, kan udfordres af andre. 

Specialets skift i fokus fra talehandlingens illokutionære kraft til dens (mulige) perlokutionære 

effekt gør, at en lang række afsendere, der kun meget vanskeligt ville kunne være ophav til en 

succesfuld sikkerhedsliggørelse, bliver aktuelle: Der er ingen altoverskyggende autoritet på 

området, så snart sagt enhver kan udtale sig om, hvad grønlandsk identitet er, og hvordan den måtte 

være truet (Huysmans 2002:55). 

Hvilke typer afsendere, der konkret accepteres, afhænger af de aktuelle sedimenterede diskursive 

sammenhænge. I Landstingets debatter er kun Landstingets medlemmer autoriserede til at tale. I 

avisdebatter kan principielt alle personer, men også foreninger, partier osv. stå som afsender for et 

indlæg.  

 

 

3.3.1.3 Tavse og stemte stemmer 

Specialets rammer levner ikke plads til en selvstændig analyse af de sedimenterede diskursive 

privilegeringer og hæmninger
105

 for sprogdebattens deltagere. Overvejelserne i dette delafsnit må 

altså tage udgangspunkt i traditionelle politologisk og sociologiske arbejder. Men for så vidt angår 

dansksprogedes stilling, giver et diskursteoretisk udgangspunkt en anden vægtning af 

privilegeringer og hæmninger end en traditionel politologisk eller sociologisk analyse, der typisk 

ikke inddrager identitetsmæssige faktorer, men har tendens til at fokusere på kvantificerbare 

faktorer (som indkomst og uddannelse). Der er derfor i det følgende inddraget pointer fra den 

diskursanalyse, der i øvrigt afrapporteres i afsnit 3.4. 

De basale objektive ressourcer, man normalt analyserer for at studere fordelingen af politisk 

indflydelse - fx uddannelse og beskæftigelse - er skævere fordelt i Grønland end i det øvrige Norden 

(Andersen & Tonsgaard 2003:69). Og skævheden i de subjektive politiske ressourcer - særligt 

information og viden om politik og samfundsforhold - følger skævheden i de basale objektive 

ressourcer (Andersen & Tonsgaard 2003:71). Disse forhold har selvsagt betydning for, hvorvidt en 

aktørs diskursive intervention er succesfuld - og ikke mindst for, om aktøren overhovedet forsøger 

sig med en diskursiv intervention. 

I moderne demokratier er det åbenbart, at i toppen af pyramiden har journalister ved landsdækkende 

medier stor gennemslagskraft – ligesom regeringsmedlemmer, parlamentarikere og formænd for 

forskellige organisationer har nem adgang til medierne. Tilsvarende har forskellige former for 

eksperters ord vægt. 

Grønland adskiller sig imidlertid fra eksempelvis Danmark i denne sammenhæng ved en række 

træk: 

                                                                                                                                                                  
104

 Austins mest fremtrædende eksempel er, som nævnt, at i den kristne verden virker kun ordinerede præsters 

formularer til ægteskabers indstiftelse. 

105
 Institutioner betragtes som diskurs, der er sedimenteret, fx ved at antage materialitet (jf. afsnit 2.1 og Gad 2002b). 

Derrida understreger, at talehandlinger har indbygget muligheden for fejl; man kan ikke være sikker på, at en diskursivt 

privilegeret aktørs talehandling virker hver gang; omvendt kan man heller ikke være sikker på, at en uprivilegeret aktørs 

handling ikke accepteres (Derrida 1988b:57). Ikke desto mindre er det værdifuldt at vide, hvordan den institutionelle 

situation påvirker deltagerne i sprogdebatten; hvordan de hver især er hæmmede eller privilegerede af diskursen. 
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 For det første er samfundet så lille, at en ganske stor del af befolkningen kan kende en given 

journalist, politiker eller ekspert – enten personligt eller af mere uformel omtale. Den 

diskursive position, man umiddelbart kunne tilskrive vedkommende, kan hermed være både 

undergravet eller understøttet, alt efter modtagernes vurdering.
106

  

 For det andet gør samfundets størrelse, at relativt mange vil have emotionelle, økonomiske 

eller andre interesser i klemme – hvilket kan tendere mod at svække ellers diskursivt 

privilegerede positioner; man ønsker ikke at blande sig i debatten for ikke at lægge sig ud 

med et familiemedlem, en forretningsforbindelse eller bare udstille sig i et lille samfund i 

almindelighed. 

 Den aggregerede effekt af denne tilbageholdenhed kan - for det tredje - være en større 

diskursiv uklarhed; færre eksplicitte beslutninger og mindre velaftegnede uenigheder at 

manøvrere efter for aktøren. 

 For det fjerde udgør dansksprogede grønlændere, danske immigranter og danske 

korttidstilkaldte særlige grupper, der har det til fælles, at værdien af deres udsagn devalueres 

af, at afsenderen er kategoriseret som dansk.
107

  

 For det femte kan værdien af et udsagn fra en grønlandsksproget devalueres, hvis udsagnet 

fremsættes på dansk.
108

  

 For det sjette gælder det for de korttidstilkaldte, der i vidt omfang er relativt veluddannede, 

og derfor for en umiddelbar betragtning kunne synes diskursivt privilegerede, at deres 

position svækkes af dels deres reelle ukendskab til samfundet, dels i mange tilfælde af en 

deraf følgende usikkerhed overfor at skulle blande sig i debatten. 

 For det syvende er avisernes debatsider – men også radioens sendeflade og TVs 

nyhedsudsendelse - relativt åben for almindelige borgere; en tendens, der demokratiserer de 

diskursive positioner yderligere.
109

  

 For det ottende kan en del af disse 'almindelige borgere' indplaceres i en yderligere 

stratifikation, ved at deres uddannelsesbaggrund, modersmål, 'grønlandserfaring' og historie 

i øvrigt fremgår af sammenhængen eller i sine tilfælde vil være kendt i offentligheden, som 

nævnt ovenfor for så vidt angår eliten. 

Overordnet kan det grønlandske samfund siges at være præget af relativt store skævheder i 

fordelingen af diskursive ressourcer. Men samtidig er der en række faktorer (særligt manglende 

                                                 
106

 Fx kan det påvirke vurderingen, hvis man har mødt afsenderen på et værtshus. 

107
 Som eksempel kan nævnes, at det er en tilbagevendende anke mod de to aviser, at deres redaktører er dansksprogede 

eller danskere - endskønt de begge har boet i Nuuk i årtier (fx Berthelsen, Brønden A/G 2002.02.19:12). 

108
 Et eksempel kan illustrere forholdet: I forbindelse med den første Landstingssamling efter valget i 1999 omdeltes en 

række forslag fra to nyvalgte Landstingsmedlemmer fra IA. Sådanne forslag omdeles på grønlandsk og dansk - men for 

at give bedst mulig tid til forberedelse af besvarelser, omdeles det indkomne forslag i originaludgaven umiddelbart, 

hvorefter oversættelsen følger, når den foreligger. De to nyvalgte, hvis parti traditionelt har været fortalere for sproglig 

grønlandisering, havde imidlertid underskrevet den danske udgave af deres forslag og overladt det til tolke og 

sekretærer at sørge for den grønlandske udgave. Allerede ved næste samling var der bragt orden i sagerne: Her var 

enten begge eller i det mindste den grønlandske udgave underskrevet. 

109
 Eksempelvis bringer tv-avisen Qanorooq relativt ofte interviews med 'en vælger i Nunaqarfik', som helt tydeligt selv 

har henvendt sig. 
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kendskab til det grønlandske sprog henholdsvis nære forbindelser til andre aktører), der kan tænkes 

at hæmme trangen til diskursiv udfoldelse hos de i øvrigt uddannelsesmæssigt privilegerede. 

De diskursive interventioner i Landstingssalen er særligt struktureret af to institutionaliseringer: For 

det første partierne og deres program og historie.
110

 For det andet arbejdsgangen i Landstinget: 

Formen for Landstingets behandling af hvert enkelt dagsordenspunkt har en række træk, der former 

de enkelte interventioner og ikke mindst debattens dynamik: 

 Forretningsordenen foreskriver en fast rytme, hvorefter forslagsstilleren forelægger 

forslaget, efterfulgt af besvarelser fra Landsstyret og hvert af partierne. Det betyder, at i det 

mindste en repræsentant for hvert parti nødes til at forholde sig til hvert forslag. Hermed 

skabes ofte en række gentagelser, hvor en række partier refererer Landsstyrets svar. 

 Når reproduktionen af Landsstyrets svar kan forekomme mekanisk, skyldes det 

formodentlig den praksis, at forslagsstillerens såvel som Landsstyrets og partiernes indlæg 

forinden forhandlingen af dagsordenspunktet omdeles i form af forelæggelses- og 

svarnotater.
111

 Det er således som regel først efter den første ordførerrunde, at en egentlig 

mundtlig ordveksling kan tage form.
112

 

Endelig er det værd at bemærke, at der i Landstingsdebatterne kan iagttages den samme 

rollefordeling, som er konstateret i analyser af andre politiske systemer: Nemlig at 

oppositionspolitikere er mere tilbøjelige til at udpege trusler som eksistentielle og ekstraordinære 

midler som nødvendige - mens regeringspolitikere systematisk søger at afdramatisere situationen 

(cf. Buzan et al. 1997:186; 123f).
 113

  

Landstingsåret består som regel af en Efterårssamling og en Forårssamling. I 2002 blev 

Efterårssamlingen afbrudt, da Landstingsformanden udskrev valg.
114

  

Den grønlandske presse består to dobbeltsprogede aviser; det traditionsrige og kritiske A/G og det 

mere borgerlige Sermitsiaq.
115

  

                                                 
110

 Se Bilag A, der indeholder en oversigt over politikere, partier og organisationer i den grønlandske sprogdebat i 2002. 

111
 Denne praksis er så sedimenteret, at Landstingsmedlemmerne påtaler, hvis de ikke kender Landsstyrets svar i god tid 

- men ikke desto mindre er den ikke kodificeret i Forretningsordenen. Formodentlig er praksissen opstået af hensyn til 

tolkningen. Herudover har praksissen - som antydet - for Landsstyret den fordel, at partierne kan søge inspiration i 

Landsstyrets svarnotet, når de formulerer deres holdning. 

112
 Hvilket samtidig er det tidspunkt, hvor simultantolkningens kvalitet falder mærkbart. 

113
 Det bemærkes, at man i grønlandsk politik som Landstingsmedlem ofte kan være i opposition i konkrete sager, 

selvom man er medlem af et regeringsparti. 

114
 Behandlingen af en række sager blev hermed afbrudt - hvilket forklarer, hvorfor der er registreret langt færre 

interventioner i sprogdebatten på Efterårssamlingen (18) end på Forårssamlingen (99): Man nåede simpelthen ikke at 

debattere ligeså meget. De fleste forslag bortfaldt, mens vedtagelsen af Finansloven for 2003 blev dermed udskudt til en 

ekstraordinær samling i starten af 2003. Kort inden nytår indkaldtes det nyvalgte Landsting til en kort konstituerende 

samling, hvor der registreredes 6 interventioner. 

115
 A/G dannedes i 50'erne som en fusion af det grønlandsksprogede Atuagagdliutit (Noget til læsning) og det 

dansksprogede Grønlandsposten. Avisen udkommer to gange om ugen med Ekstra Bladet som erklæret forbillede for 

den kritiske journalistik. Avisen når - i kraft af traditionen fra Atuagagdliutit, der spillede en uomgængelig rolle for 

folkeoplysningen allerede midt i 1800-tallet, meget langt ud på kysten. Sermitsiaq er opkaldt efter Nuuks vartegn; 

Saddelbjerget. Sermitsiaq udviklede sig i 80'erne fra en lokalavis i Nuuk til et landsdækkende blad og udkommer en 

gang om ugen. Avisen, der - blandt andet i kraft af et større sidetal - i højere grad end A/G formår at skabe en løbende 

dækning af et bredt spektrum af sager, har en gennemgående erhvervsvenlig profil. Generelt rummer Sermitsiaq langt 

mere sprogdebat og dermed langt flere interventioner (233 registreringer) i den forbindelse - end A/G (131 
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Hvad angår aviserne som ramme om diskursive interventioner, er to forhold væsentlige at notere: 

 For det første når aviserne ud til en relativt stor del af befolkningen.
116

 

 For det andet er debatsiderne ualmindeligt åbne; kun ganske få om nogen indlæg sorteres 

fra. 

Udskrivelsen af Landstingsvalg synes at gøre en afgørende forskel for sprogdebatten i aviserne. I 

hvert fald eksploderede sprogdebatten og dermed antallet af trusselsudpegninger i relation til 

sproget. I maj, juni-juli og september-oktober var der perioder på op til en måned (op til 12 på 

hinanden følgende aviser), uden en eneste intervention, der kunne tolkes som en trusselsudpegning i 

sprogdebatten. Derimod fyldtes aviserne fra valgets udskrivelse; 147 af registreringerne i Sermitsiaq 

og 66 af registreringerne i A/G findes således i perioden efter valget blev udskrevet i midten af 

oktober. 

Endelig er det værd at bemærke, at der stort set ikke er nogen eksplicitte referencer fra avisdebatten 

til Landstingsdebatterne eller vice versa. 

 

 

3.3.1.4 Larmende tavshed 

Det er i Grønland en ambition, at netop det materiale, specialets analyse omfatter, skal være 

simultant dobbeltsproget: Landstingets forhandlinger skal ifølge Forretningsordenen og i sidste 

ende Hjemmestyreloven kunne følges på dansk, og aviserne bringer i det daglige stort set alt - 

bortset fra rubrikannoncer og reklamer - på to sprog. Det er imidlertid ikke altid muligt at leve op til 

ambitionen.
117

 

Uanset om der foreligger synkront materiale på de to sprog, er det selvsagt umuligt at tegne et 

tilfredsstillende billede af grønlandsk identitet, som den ser ud for en grønlandsktalende, hvis man 

ikke er i stand til at analysere de grønlandsksprogede tekster og interventioner. Men det er heller 

ikke specialets ambition, men det er derimod at beskrive dansksprogede grønlænderes plads i et 

                                                                                                                                                                  
registreringer). Særligt i valgkampen synes det - som det vil fremgå af delafsnit 3.4.1 - at være resultatet af en bevidst 

redaktionel prioritering. 

116
 Således opgiver over halvdelen af respondenterne i en spørgeskemaundersøgelse, at de læser de to avisers tilsammen 

tre ugentlige udgaver hver eller næsten hver gang de udkommer (T. Andersen 1999:23). Aviserne kan derfor antages at 

have en stærkt strukturerende effekt på diskursen i bred almindelighed. KNR-Radio og KNR-TVs stilling har også 

været meget stærk (1999:22f), men netop i disse år sker en åbning af det grønlandske marked for en række udenlandske 

kanaler. 

117
 Et første eksempel er, at A/G i valgkampens hede måtte meddele, at avisens tolke ikke længere kunne følge med: For 

ikke at sætte debatten i stå blev læserbreve i de sidste to-tre uger af valgkampen kun bragt på originalsproget (A/G 

2002.11.14:32). Et andet eksempel findes i de fortryk af referaterne af Landstingets forhandlinger, som Landstingets 

Bureau med et par dages forsinkelse lægger på Hjemmestyrets hjemmeside www.nanoq.gl. De præsenteres således: 

"Danske fortryk udgives uden ansvar for meningsforstyrrende fejl og mangler. Der tages forbehold for kvaliteten af de 

danske fortryk. Kvalitetsmangler skyldes især, at fortryk er baseret på simultantolkningen af Landstingets møder. 

Mangler søges afhjulpet ved korrektur og redigering af endelige referater." (Mail af 2003.08.20 fra Landstingets Bureau 

v. E.R.Johansen.) I praksis kan det eksempelvis se sådan ud i fortrykket: "I forbindelse med erhvervsudviklingen og 

nedbringelse af udgifterne i forbindelse med opstart af virksomheder, så må vi ........... (Her slutter Finn Karlsen under 

punkt 7 - bånd 9) teknisk uheld, som vil blive rettet op hurtigst muligt) BACK-UPBÅND NR. 4 svarende til dele af 

bånd 10, 11 og 12. (Her starter Maliinannguaq Markussen Mølgaard under punkt 7 - bånd 10 slutningen) ... langt mere 

end tidligere. Men vi må også være med åbne overfor at man udnytte grønlandsk proviant mere f.eks. indenfor 

sundhedsvæsenet, ældrehjem og uddannelsesinstitutioner". 
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Grønland under grønlandisering og modernisering. Efter kapitel 2 står det klart, at denne plads ikke 

kan beskrives entydig - og efter afsnit 3.1 er det oplagt at undersøge, hvordan den diskurs, der 

udpeger en plads til subjektet, ser ud fra subjektets synspunkt. 

Hermed er det - om ikke uinteressant - så erkendt umuligt at få adgang til de subjektiveringsforsøg, 

der foregår på et uforståeligt sprog: For den dansktalende er tale på grønlandsk, der ikke oversættes, 

det samme som tavshed. Larmende tavshed nogle gange, men ikke desto mindre tavshed i den 

forstand, at det ingen mening giver. Specialet deler dermed vilkår med problemformuleringens 

genstand, når der tales grønlandsk; man kan konstatere, at der tales, og - måske - at der tales på en 

måde, der henvender sig til én - men talen giver ingen mening. 

 

 

3.3.1.5 Tavse kræfter 

Den valgte analytik er grundlæggende blind (eller døv) overfor tavsheder, i og med at den udvikles 

til at indfange en bestemt retorisk figur. Særligt to typer trusselsudpegninger kan på den måde 

undslippe analytikken:  

For det første kan der være trusselsudpegninger, der er så stor enighed om, at det ikke er 

nødvendigt, at man taler direkte om dem.
118

 For det andet kan der - jf. Austin 1997:189 - tænkes 

fysiske handlinger, der i den rette diskursive kontekst fungerer som trusselsudpegninger.
119

 Sådanne 

institutionaliserede trusler og ikke-sproglige diskursive handlinger søges inddraget i analysen i 

afsnit 3.4 på ad hoc-basis i det omfang det er muligt.
120

 

 

 

3.3.1.6 Opsummering 

Afsnittet har afgrænset undersøgelsens arkiv (3.3.1.1) og redegjort for, hvem (3.3.1.2), der på hvilke 

betingelser (3.3.1.3), kan optræde som afsender af de trusselsudpegninger, analytikken søger at 

indfange. Videre er det overvejet hvilken betydning det har, at analysen indskrænker sig til det ene 

sprog i et samfund, der i et vist omfang har ambition om at være dobbeltsproget (3.3.1.4). Endelig 

er det overvejet, hvad analytikken ikke kan indfange (3.3.1.5). 

 

 

3.3.2 Den retoriske struktur og referencer til den diskursive struktur 

                                                 
118

 Parallelt med det, der i litteratur om sikkerhedsliggørelse diskuteres som institutionaliserede sikkerhedsliggørelser. 

Som eksempler på, hvordan institutioner kan være sat i verden for at afhjælpe trusler, som de dermed gennem deres 

virke fastholder fokus på, kan nævnes; for det første reguleringen af arbejdskraftens tilgang (som nævnt i delafsnit 

3.2.3), der fastholder billedet af grønlandsk sprog og kultur som truet af danske tilkaldte; og for det andet prioriteringen 

af forskning og undervisning i identitetsbærende fagområder, der tilsvarende fastholder billedet af grønlandsk kultur 

som truet af dansk sprog og kultur - og af moderniseringen i almindelighed (cf. Sørensen 1993). 

119
 Som eksempel kan nævnes dobbeltsprogede, der på strategiske tidspunkter i samtaler skifter sprog, så 

enkeltsprogede udelukkes (Heilmann 1999:48). 

120
 Hvilket naturligvis i en eller anden udstrækning forudsætter en retorisk diskursivering af, om ikke truslen, så det 

institutionaliserede middel til afværgelse. 
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Hensigten med dette delafsnit er at konstruere et begreb om en trusselsudpegning ved dels at 

beskrive de pladser, der kan indtages af subjekter/objekter fra bagvedliggende diskursiv struktur. 

Udgangspunktet er de målestokke, der er udviklet i forbindelse med sikkerhedsliggørelsesteorien - 

men vægtningen tilpasses specialets identitetspolitiske fokus. I den sammenhæng er det centralt at 

holde begrebsapparatet åbent i forhold til den mulige variation i referencer, der følger af at den 

bagvedliggende diskurs ikke er entydig (jf. kapitel 2). 

Talehandlingen 'trusselsudpegning' finder sted, når en afsender (behandlet i delafsnit 3.3.1.2), 

konstruerer  

 et referentobjekt 

 som udsat for en trussel, der i relation til et korrekt specificeret referentobjekt er eksistentiel. 

Endelig kan figuren indeholde  

 udpegelsen af et middel til truslens afværgelse.
121

 

I modsætning til sikkerhedsliggørelsesfiguren holdes forbindelsen til publikum i første omgang 

åben; hvor en sikkerhedsliggørelse først er en sikkerhedsliggørelse, hvis den har en illokutionær 

kraft, er en trusselsudpegning en trusselsudpegning, uanset dens illokutionære kraft.
122

 

I specialets empiriske analyse i afsnit 3.4, er det hensigten at se på trusler mod identiteten som den i 

den grønlandske sprogdebat konstrueres omkring centrale diakritika. Hvad er det, der udpeges som 

truet?
 123

 Ved at besvare spørgsmålet, fremgår det samtidigt, hvilke diakritika, der er konstrueret 

som uundværlige for grønlandsk identitet - og dermed, hvordan identiteten i det konkrete tilfælde 

afgrænses, og endelig hvordan dansksprogede grønlænderes stilling italesættes. 

Principielt konstruerer hver enkelt trusselsudpegning et unikt referentobjekt - og for den sags skyld 

en unik trussel og et unikt middel - eftersom konteksten for to talehandlinger aldrig er fuldstændigt 

identisk. Ikke desto mindre fremstår trusselsudpegningerne - i kraft af referencer til tidligere 

diskursive strukturer - i klynger, der gør det rimeligt at tale om mere end unikke enkelttilfælde.
124

  

I analysen af sprogdebatten er konstateret et vidt spektrum af referentobjekter. Helt generelt kan 

følgende iagttagelser nævnes: 

 En række abstrakte størrelser - som 'kulturen', 'identiteten', 'demokratiet', 'samhørigheden' og 

'udviklingen', optræder eksplicit som referentobjekter. 

 'Sproget' optræder som referentobjekt på to måder; dels optræder sproget som symbol for 

identitet og kultur; dels optræder sprogets konkrete samfundsmæssige/kommunikative 

funktioner som referentobjekt. 

                                                 
121

 I givet fald står 'midlet' - som det vil fremgå af delafsnit 3.3.2 og 3.3.3.2 - i samme forhold til 'truslen', som 'truslen' 

står i til 'referentobjektet'. 

122
 Det lægger - som det fremgår af afsnit 3.2 - en yderligere vægt på analysen af talehandlingens perlokutionære effekt. 

En analyse, der dog bedst adskilles fra beskrivelsen af selve talehandlingens retoriske struktur - men som til gengæld 

understreger, at beskrivelsen af den diskursive struktur, der refereres til, må redegøre for strukturens heterogenitet. 

123
 Principielt holdes det fuldstændigt åben for, hvad der kan konstrueres som truet; alle objekter, der sprogligt kan 

passes ind i den retoriske figur, kan accepteres som trussel. Er det 'vores sprog'? Er det 'vores udvikling'? Er det 'vores 

kultur'? Og hvilke konkrete elementer i kulturen? Eller er det ikke 'vores' men konkrete enkeltpersoners interesser?  

124
 Parallelt med at Buzan et al. (1998:27) på et andet plan inddeler sikkerhedsliggørelser i sektorer. 
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 Konkrete personers og gruppers interesser såvel som deres værdighed optræder som 

referentobjekt - somme tider som selvstændigt beskyttelsesværdigt referentobjekt; somme 

tider som symbol på mere abstrakte referentobjekter.
125

 

Formelt skal en trussel udpeges som eksistentiel, for at talehandlingen kvalificerer sig til et 

sikkerhedsliggørelsesforsøg. Imidlertid synes alle trusler - som overvejet i afsnit 3.2 - at være 

eksistentielle, når bare man specificerer referentobjektet tilstrækkeligt. I analysen er medtaget alle 

de tilfælde, hvor noget udpeges som truet.
126

 

Når det kommer til identiteters sikkerhed, er spørgsmålet om truslen yderligere vanskeligt på grund 

af identitetsbegrebets paradoksale karakter: Hvor meget skal identiteten ændres, før den ikke 

længere er identisk med sig selv? Hvor stor skal ændringen være, før den er eksistentielt truende? 

Der findes - jf. overvejelserne i afsnit 2.1 og 3.2 - intet objektivt eller neutralt svar på disse 

spørgsmål. Bedømmelsen må overlades til publikum, for i sidste ende kan identitetens 

forandringstolerance kun fastslås i diskursiv forhandling.
127

 Uanset at ingen af 

trusselsudpegningerne kvalificerer sig som sikkerhedsliggørelser, er de interessante i den forstand, 

at de ved hjælp af referencer til forskellige diskursive repertoirer - heriblandt de to, der i kapitel 2 

blev udpeget som centrale - aftegner grænser for grønlandsk identitet. Og ikke mindst er de 

interessante i og med, at de - i kombination med publikums reaktioner - aftegner forskellige billeder 

af, hvad der er væsentligt for grønlandsk identitet. 

Af teoretisk interesse er følgende iagttagelser: 

 Helt konkrete trusler mod konkrete referentobjekter (danske talbetegnelser; forbud mod 

dansktalende landstingsmedlemmer) konstrueres eksplicit som trusler mod abstraktioner 

('vores identitet'; 'demokratiet'). 

 Der synes at være en tendens til at konstruere truslerne som resultatet af (summen af) 

identificerbare individers eller institutioners intentionelle handlinger, snarere end at se dem 

som strukturelt genererede (cf. Buzan et al.1997:121f). 
128

 

Som nævnt i afsnit 3.2 udpeger langt fra alle de registrerede trusselsudpegninger også midler til 

afværgelse. Selve Landstingsforslagene indeholder ofte et forslag til middel til at afhjælpe truslen; 

indlæggene i den efterfølgende debat er - ligesom avisindlæggene - mere diffuse på det punkt. Af 

overordnede iagttagelser vedrørende midlerne kan nævnes: 

                                                 
125

 Žižek (1992:198) og Buzan et al. (1998:47 n.8) nævner tilsvarende mekanismer. 

126
 Ligesom for så vidt angår referentobjektet, holdes det principielt fuldstændigt åben, hvad der kan konstrueres som 

truende; alle objekter, der sprogligt kan passes ind i den retoriske figur, kan accepteres som trussel. 

127
 Et eksempel fra specialets empiri er Landstingsmedlem Per Rosing-Petersens forslag (LT 2002.04.19:60) om at 

udskifte danske betegnelser for tal fra 12 og op med grønlandske, fordi indlånet "ikke er i overensstemmelse med vores 

identitet", hvorfor "det er nødvendigt at tilpasse (…) vore tal til vores grønlandske identitet". Denne trusselsudpegning 

blev ikke accepteret af det forhåndenværende publikum, Landstinget. Et andet eksempel er Olga Poulsens forslag om at 

pålægge højskolerne at udbyde undervisning i grønlandsk for dansksprogede grønlændere, så de ikke længere skal føle 

sig udstødte - og undervisning i dansk for grønlandsksprogede, så de ikke forhindres i at få uddannelse (LT 

2002.04.15:57). Disse trusselsudpegninger blev accepteret - i sammenhæng med den overordnede trussel mod 

samfundsøkonomien, der italesattes som i fare for at gå glip af ressourcerne fra disse to grupper.  

128
 Forskellige træk, der måske kan sammenfattes som globaliseringen - presset for økonomisk liberalisering og den 

teknologiske udvikling - er i den forbindelse en delvis undtagelse. Delvis, fordi den kun synes at indgå som grundlag i 

visse diskursive interventioner, mens den ikke synes at spille nogen rolle for andre interventioner. 
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 I forlængelse af, at truslerne fortrinsvis konstrueres som intentionelle, ligger midlerne lige 

for: de skal bare besluttes og tage i anvendelse. Grundlæggende ses samfundet og dets 

problemer som overskuelige og kontrollerbare - under forudsætning af, at man kan få de 

enkelte aktører til at makke ret.
129

  

 Rent retorisk har en del af de udpegede midler cirkulær karakter: Hvis A udpeges som 

trussel mod B, så konstateres det, at et passende middel mod A vil være, at aktøren ansvarlig 

for A, lader være med A. I de fleste tilfælde fortsætter interventionen på baggrund af 

motivforskning eller interesseanalyse til forslag til ændring af incitamentstrukturen for 

aktøren ansvarlig for A, ved hjælp af forbud, opdragelse, socialt pres, overtalelse eller 

økonomiske virkemidler. 

Sammenfattende kan den retoriske figur 'trusselsudpegning' siges at være mere nøgen end den 

retoriske figur 'sikkerhedsliggørelse', idet kun kravene om, at et referentobjekt sættes i relation til en 

trussel, er opretholdt. Udpeges yderligere et middel til truslens afværgelse, står 'middel' reelt i 

samme forhold til 'trussel', som 'trussel' står i i forhold til 'referentobjekt'. Herved aftegnes en 

kausalitet af formen 'B (trussel) medfører fravær af A (referentobjekt)' og i næste led 'C (middel) 

medfører fravær af B (trussel)' hvilket igen betyder 'C (middel) medfører A (referentobjekt)'. Fordi 

det samme objekt i forskellige interventioner indsættes på henholdsvis referentobjektets, truslens og 

midlets plads, aftegnes kæder af kausaliteter - kæder, der i delafsnit 3.3.3.2 beskrives som 

diskursive temaer.  

I forhold til at gå mere fordringsløst til diskursen med den hensigt at beskrive de relationer, i hvilke 

diskursen konstituerer objekter og subjekter (Foucault 1972), er analytikken ikke begrænsende: I 

kraft af at kausaliteter kan oversættes til trusler udgør analytikken derimod et relativt simpelt 

redskab til harmonisering og sortering af interventionerne. 

 

 

3.3.3 Dynamikken i debatten 

Hensigten med dette delafsnit er at beskrive, hvordan dynamikken i sprogdebatten indfanges af 

trusselsudpegningsanalytikken. I delafsnit 3.3.3.1 beskrives de publikummer, der optræder aktivt i 

den grønlandske sprogdebat og de typer reaktioner på forskellige trusselsudpegninger, der 

registreres.  

Delafsnit 3.3.3.2 beskriver, hvordan sprogdebatten kan begribes som en række temaer, der 

sammenfatter trusselsudpegningerne. Endelig beskriver delafsnit 3.3.3.3, hvordan de diskursive 

temaer hver især udpeger diakritika for grønlandsk identitet og dermed beskriver en plads for 

dansksprogede grønlændere. 

 

 

3.3.3.1 Publikum og dets forvandling til afsender 

Teorien om sikkerhedsliggørelser gør sig umiddelbart uafhængig af publikums aktive accept ved at 

specificere sikkerhedsliggørelsen som en illokutionær kraft; hermed er handlingen udført i og med 

                                                 
129

 Hvilket mere konkret vil sige få Landstinget til at træffe de rette beslutninger; den danske regering til at føje sig i 

visse forhold; henholdsvis overtale identificerbare individer og grupper i det grønlandske samfund til at opføre sig på 

nærmere angivne måder. 
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talehandlingen - men sikkerhedsliggørelsesanalytikeren hensættes samtidig i evig venten på et 

publikums eventuelle ikke-accept. Trusselsudpegningsanalytikken iagttager et andet aspekt af 

talehandlingens performativitet; dels tages trusselsudpegningen for pålydende; hvilken identitet 

udpeges som truet og værdifuld (jf. delafsnit 3.3.2) - dels fokuseres på, hvordan publikum reagerer 

på trusselsudpegningens opfordring til en bestemt perlokutionær effekt.
130

 

For så vidt angår Landstingsdebatterne er publikum i en vis udstrækning tvunget til at forholde sig 

til en trusselsudpegning.
131

 Hovedreglen er imidlertid, at der ikke - indenfor det analyserede 

materiale - melder sig et publikum med en eksplicit accept eller ikke-accept af særligt 

avisdebatternes trusselsudpegninger. Men af og til formuleres eksplicitte svar - og oftere formuleres 

indirekte svar. Når et publikum så melder sig med en reaktion på en trusselsudpegning, bliver det 

selv til afsender.  

Ved at studere publikums reaktion på en trusselsudpegning, kan man studere forhandlingen om 

hvilke identiteter, der udpeges som værdige til beskyttelse mod trusler. Mulighederne spænder fra  

 at en trusselsudpegning reproduceres eksplicit; at den søges
132

 genudsagt i nøjagtig samme 

udgave,
133

 

til 

 at en trusselsudpegning eksplicit afvises.
134

 

Der er imidlertid en række mellemformer. Blandt mulighederne for publikumsreaktioner kan - 

udover eksplicit accept eller afvisning
135

 - opregnes; 
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 Hvem publikum er, afhænger af de aktuelle sedimenterede diskursive omgivelser. I grønlandsk sammenhæng vil 

appeller om handling i forhold til en trussel mod identiteten oftest - parallelt med andre parlamentariske demokratier - i 

første omgang være rettet til Hjemmestyret; det relevante publikum vil i første omgang være Landstinget, der skal 

acceptere at pålægge Landsstyret at udføre eventuelle ekstraordinære tiltag. Militære trusler er det både ifølge 

spillereglerne og den relative fordeling af kapabiliteter primært Danmarks og USA's ansvar at sørge for.  

131
 Her kan det forhåndenværende publikums foreløbige afgørelse, som nævnt i delafsnit 3.3.1.3, ofte læses ud af de 

efterfølgende taleres indlæg i kraft af Landstingets institutionaliserede procedurer for runder, hvor Landsstyret efterfulgt 

af de enkelte partier besvarer forslagsstillerens indlæg. Andre relevante publikummer har i sagens natur ikke haft 

mulighed for at melde sig på banen inden for rammen af denne debat. Generelt gælder imidlertid, som nævnt i delafsnit 

3.2, at en accept altid er foreløbig, i den forstand at et publikum altid kan melde sig med manglende accept. 

132
 På den ene side er valgt formuleringen 'søges' genudsagt, fordi selve gentagelsen konstituerer en forskydning af 

konteksten, hvorved udsagnet ikke er det samme, jf. Derrida (1988a:2; 1988b:60; 1988c:136). På den anden side kan 

trusselsudpegninger reduceres til ganske få ord i kraft af referencer til tidligere udsigelser, jf. delafsnit 3.3.3.2. 

133
 I Landstingsdebatten om oprettelsen af højskolelinier med undervisning i dansk og grønlandsk sprog (LT 

2002.04.15:57) var der enighed om trusselsudpegningerne og om at de forskellige trusler underbygger hinanden - mens 

der var uenighed om, hvorvidt de eksisterende tiltag er tilstrækkelige, henholdsvis om, hvilke alternative tiltag, der skal 

sættes ind. Der er altså enighed om, at det er en alvorlig trussel mod det dansktalende individ, hvis det holdes udenfor 

fællesskabet (der altså hermed afgrænses ved sproget); mod det grønlandsktalende individ, hvis det ikke kan få en 

uddannelse (hvorved fællesskabet altså ses som karakteriseret ved ønsket om en moderne udvikling); mod samfundet, 

hvis det ikke gør brug af de to typer individers ressourcer (hvorved samfundets karakter af moderne velfærdsstat 

understreges). 

134
 I Landstingsdebatten om grønlandske egennavne og tal (LT 2002.04.19:60) er der ikke enighed om 

trusselsudpegningerne; indledningsvis søges konstruktionen af danske tal som en trussel mod grønlandsk identitet 

afdramatiseret; efterfølgende søges alternative trusselsbilleder tegnet med andre referentobjekter og det foreslåede tiltag 

som den nye trussel. Det grønlandske sprog ses altså af størstedelen af publikum ikke som en størrelse, der for enhver 

pris må holdes rent og oprindeligt; relativt prioriteres samfundsøkonomien.  

135
 En række af mellemformerne er udtryk for, at afdramatisering/afsikkerhedsliggørelse ikke repræsenteres ved så 

entydig en retorisk figur som sikkerhedsliggørelse (Kazan 2002:77), ligesom eksplicitte diskursive 
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 at en trusselsudpegning tilsyneladende accepteres, og diskussionen går videre - men at 

diskussionen ved nærmere analyse viser sig at have omfortolket og - som regel - 

afdramatiseret den oprindelige konstruktion;
136

 

 at trusselsudpegningen eksplicit modificeres, således at referentobjekt, trussel, middel eller 

relation omtolkes;
137

 

 at en trussel eksplicit søges afdramatiseret og talt ned i betydning;
138

 

 at de allerede trufne ordinære foranstaltninger fremstilles som tilstrækkelige; virkningen er 

igen en afdramatisering;
139

 

og mest interessant for en analyse af dynamikken i debatten; 

 at det udpegede middel til afværgelse af den oprindelige trussel italesættes som en endnu 

større trussel, men mod et andet referentobjekt.
140

 

Disse sidste modtrusselsudpegninger
141

 bidrager til den begribelse af sprogdebatten som temaer, der 

redegøres for i delafsnit 3.3.3.2 - ikke ved, som den enkelte trusselsudpegning, direkte at konstruere 

kausaliteter, men ved at modstille disse kausaliteter og temaer. 

 

 

3.3.3.2 Sprogdebattens temaer og diskussioner 

Isoleret set vil et fokus på trusselsudpegninger, som beskrevet i delafsnit 3.3.2, blot producere en 

opremsning af forskellige diskursive træk. Men som afslutningsvist bemærket i delafsnit 3.3.2 

griber de kausaliteter, trusselsudpegningerne konstituerer, fat i hinanden og danner længere kæder: 

der udpeges bagvedliggende trusler og midler og efterfølgende konsekvenser.
142

 Hermed aftegnes 

kæder af argumenter, som specialet benævner diskursive temaer.
143

  

                                                                                                                                                                  
afsikkerhedsliggørelsesforsøg kan virke kontraproduktivt; ved at forsøge at tale en trussel ned i størrelse fastholdes 

publikums fokus på truslen. 

136
 Fx Enoksen SER 2002.11.08:13 hvor beslutningen om at forbyde dansk fra talerstolen forskydes til nye fora i 

forhold til Enoksen A/G 2002.11.05:3, hvor beslutningen sådan set er truffet. 

137
 Fx Berger SER 2002.04.19:16 hvor problematikken i forhold til Lyberth SER 2002.03.01.3 forskydes fra ansættelse 

af almindelige medarbejdere til kun at omfatte ansættelse af ledere. 

138
 Fx Brønden A/G 2002.02.19:12, hvor der beroliges med, at læserbreve nok skal blive oversat. 

139
 I Landstingsdebatten om behovet for nye ordbøger (LT 2002.04.19:52) er der enighed om truslen, men egentlig også 

om at de allerede iværksatte midler rækker. Det ses altså som en forudsætning for samfundets udvikling, at der er gode 

muligheder for at formidle mellem dansk og grønlandsk. Se især Motzfeldt LT 2002.04.19:52, hvor en lang række 

iværksatte forholdsregler opregnes. 

140
 Fx Nedergaard SER 2002.03.15:40f, der italesætter et forslag om ansættelsesstop for dansksprogede i Nuup 

Kommunea (Lyberth SER 2002.03.01:3) som en trussel mod deres forbliven i kommunen. 

141
 Buzan et al. bruger ordet 'counter-securitization' en passant (1998:44), men udvikler ikke begrebet. 

142
 Trusselsudpegningerne optræder i kæder af årsagssammenhænge: C er værdsat, men truet af B. Man har måske ikke 

noget imod B i sig selv, men fordi det truer C, er det værd at holde øje med. Derfor bliver det også interessant, at A 

truer B – fordi A indirekte kan hjælpe det værdsatte C ved at afhjælpe truslen fra B. Et konkret eksempel på, hvordan en 

trusselsudpegning kan iagttages er, at når der udsiges en (forventet) kausalitet, udpeges samtidig en trussel: 'Danske 

sprogkundskaber giver bedre uddannelsesmuligheder' er det samme som 'Manglende danskkundskaber truer 

grønlandsksprogedes uddannelsesmuligheder'. Man kan altså ikke italesætte sammenhænge, uden implicit at indføre 

trusler. Samme udsagn indebærer imidlertid også trusselsudpegningen 'Danskkundskaber er en trussel mod det lave 
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Den grønlandske sprogdebat udspiller sig som en variation over disse temaer. Temaerne kan 

gennemspilles fuldt udfoldet og i mere eller mindre ren form - men det mest almindelige er, at en 

diskursiv intervention indeholder et enkelt eller to led af temaet.
144

 En intervention med længere 

argumentationskæder indeholder ofte en variation eller afvigelse i forhold til temaets sædvanlige 

form.
145

  

En del temaer fungerer som parallelle forløb mod den samme konklusion – eller ét tema er i 

realiteten en variant af et andet, måske således at 'undertemaet' udgøres af 'overtemaet' appliceret på 

en bestemt problematik; en problematik, der dog farver undertemaet, så det får sin egen 

særegenhed.
146

  

Samtidig italesættes modtrusselsudpegninger; det, der i en intervention ses som et middel til at 

afværge en trussel, udpeges i en anden intervention som en trussel mod et andet referentobjekt. 

Hermed aftegnes et nyt tema, mere eller mindre i opposition til det første tema. Et tema kan på den 

måde virke forstyrrende og undergravende på et andet, ved at betvivle enten dets valorisering eller 

de relationer, der italesættes. Sådanne forstyrrelser kan i større eller mindre grad danne cirkler, 

således at to temaer kan siges at være i modstrid med hinanden som helhed.
147

 

Interventioner er imidlertid ikke altid entydige. Samme intervention kan fortolkes ind i to 

forskellige temaer - og der er basis for en diskussion mellem de to temaer om den rette 

fortolkning.
148

 

                                                                                                                                                                  
uddannelsesniveau'. Den første trusselsudpegning forekommer ofte eksplicit – den sidste forekommer ikke. Den første 

forekommer ofte, fordi den giver god mening indenfor grønlandsk diskurs om identitet, udvikling, uddannelse og 

økonomi. At den sidste ikke forekommer, kan naturligvis skyldes et tilfældigt sammenfald af omstændigheder – men 

det skyldes snarere, at den ingen mening giver indenfor de relevante diskursive meningshorisonter: Uddannelse er godt 

– altså er det værd at bemærke, hvis det trues. Man kan på den måde, ved at studere trusselsudpegningerne, kortlægge, 

hvad der valoriseres positivt. Udvikling af samfundet er positivt valoriseret, men truet af manglende uddannelse. Bedre 

dansk kundskaber kan højne uddannelsesniveauet og dermed skabe udvikling. 

143
 Et alternativ kunne have været 'narrativer'. Dette begreb bruges imidlertid på så vidt forskellig vis – fra at dække 

over foruddefinerede, strukturalistiske kategorier (Greimas jf. Titscher et al. (2002:ch.9) til en blødere fornemmelse for 

sammenhæng og meningstilskrivning (Czarniawska 1998; Chase 1995; Pedersen 2000) – at en nærmere definition 

alligevel ville være nødvendig. Når specialet foretrækker 'tema', er det for at sænke tærsklen for, hvornår en diskursiv 

figur kan kvalificere sig til begrebet: Et musikalsk tema kan genkendes eller fornemmes ud fra ganske få toner, varieres 

og indgå i forbindelser med andre temaer. Et narrativ kan også varieres og indgå i forbindelser – men synes at kræve et 

lidt længere sammenhængende forløb for at kunne genkendes. 

144
 Som et ekstremt eksempel kan nævnes interview serien "De unges valg" i Sermitsiaq nr. 47-48, hvor lange 

argumentationskæder fra sprogdebatten er repræsenteret ved et enkelt statement.  

145
 Måske fordi afvigelsen gør det nødvendigt at tegne en større baggrund, for at afsenderen kan gøre sig håb om, at 

publikum kan sætte interventionen ind i en meningsfuld sammenhæng; interventioner, der holder sig til den slagne vej 

kan være mere økonomiske uden at miste mening. Som eksempel kan nævnes den måde engelsk eksplicit må nævnes 

som middel til uddannelse og udvikling, mens dansk kan fylde samme funktion implicit, jf. delafsnit 3.4.3.3. 

146
 Eksempelvis kan de to Demokratitemaer (delafsnit 3.4.1) ses som aflæggere af Eksklusionstemaerne (delafsnit 3.4.2) 

– men i en kontekst af diskursive repertoirer af demokratiske værdier, der præger argumentationen. 

147
 Et eksempel herpå udgøres af de to Demokratitemaer (delafsnit 3.4.1); deres mål er gensidigt forstyrrende og deres 

argumenter er til en vis grad gensidigt udelukkende – og derfor føder de hinanden i den forstand, at de hele tiden 

provokerer til modsigelse.  

148
 For at fortsætte eksemplet ovenfor, vil det i delafsnit 3.4.2.2 fremgå, hvordan påstanden 'Danske sprogkundskaber 

giver bedre uddannelsesmuligheder' kan fortolkes på flere, modstridende måder: Påstanden kan som nævnt rumme 

trusselsudpegningen 'Manglende danskkundskaber truer grønlandsksprogedes uddannelsesmuligheder'. Men truslen kan 

også konstrueres således at 'Et uddannelsessystem præget af dansk sprog truer grønlandsk sprog og kultur og 

grønlandsktalende individer.' 
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I denne optik kan trusselsudpegninger ses som forsøg på essentialiseringer eller diskursive 

lukninger omkring en enkelt fortolkning af grønlandsk identitet. I det daglige foregår mange 

forskellige forhandlinger om, hvordan grønlandsk identitet konkret kan forstås; tilsyneladende 

modstridende elementer forsøges artikuleret. Men når en aktør ser sit billede af, hvad en grønlænder 

grundlæggende er, truet af bestemte artikulationer eller udviklingstræk, vil en måde at reagere på 

være at italesætte grønlandskheden som truet.  

Hermed kan analysen aftegne grænser: Ikke objektive grænser for Grønlandskhed som sådan - og 

heller ikke grænser for, hvad der ifølge det ene eller det andet diskursive repertoire er 

grønlandskhed. Men analysen kan registrere, hvornår enkeltaktører finder grænsen overskredet - og 

iagttage, hvordan forhandlingerne herefter fortsætter med eller uden en lokal afgørelse i form af 

tilslutning eller forkastelse af den påberåbte grænse. Og hvordan disse interventioner aftegner 

modstående temaer. 

Genstanden for den analyse, der afrapporteres i afsnit 3.4 er altså de diskursive temaer, der aftegnes 

af trusselsudpegningerne i sprogdebatten, snarere end den enkelte trusselsudpegning. 

Hvis kapitel 2 indeholder en rimelig beskrivelse af det diskursive landskab, grønlandsk 

identitetsdiskurs finder sted i, skulle den basale begrebskonstellation og de to diskursive repertoirer 

– moderniseringsfiguren og forfaldsfiguren – være genkendelige på forskellig vis sprogdebattens 

temaer. Det synes på den ene side at være tilfældet. På den anden side synes det klart, at der er flere 

diskursive repertoirer på spil end de to, der fremgik af kapitel 2 – ligesom de to repertoirer kræver 

en mere nuanceret beskrivelse, for at kunne danne en rimelig baggrund for en forståelse af 

temaerne. 

 

 

3.3.3.3 Opsummering af analytikken i forhold til problemformuleringen 

Specialets problem formuleredes indledningsvist som; "hvilken plads har dansksprogede 

grønlændere i et Grønland under grønlandisering og modernisering?". Allerede kapitel 2 gjorde det 

klart, at dette spørgsmål ikke kan besvares entydigt; i og med at grønlandsk identitetsdiskurs ikke er 

entydig, men udgør en forhandling mellem flere diskursive repertoirer, er heller ikke dansksprogede 

grønlænderes plads entydig. 

Afsnit 3.1 beskrev, hvordan grønlandsk identitetsdiskurs' flertydighed giver mulighed for en 

forhandling mellem på den ene side den identifikation, der sker med udgangspunkt i diskursive 

strukturer - konkret i form af andres talehandlinger - og på den anden side subjektets 

selvidentifikation, som den formuleres igennem subjektets egne talehandlinger. Når 

problemformuleringen taler om den 'plads', dansktalende grønlændere har, er det for at understrege, 

at der ikke er tale om at strukturen udpeger én position, et punkt: snarere er der udpeget et 

spillerum; en plads med uklare grænser.  

Dette afsnit har beskrevet den analytik, hvormed analysen i afsnit 3.4 undersøger sprogdebatten 

som identitetspolitisk forhandling. Analytikken bygger på en registrering af tilfælde af den retoriske 

figur 'trusselsudpegning', bestående af en trussel mod et referentobjekt og eventuelt et middel til 

afværgelse af den udpegede trussel, som beskrevet i delafsnit 3.3.2. Disse trusselsudpegninger, og 

de kausaliteter, de beskriver, sammenfattes i diskursive temaer, som beskrevet i delafsnit 3.3.3. 

Disse temaer afgrænser grønlandsk identitet i forhold til forskellige diakritika og forskellige 

positive karakteristika - afgrænsninger, der hver især tilskriver dansktalende grønlændere en plads i 

relation til grønlandsk identitet. Opgaven for analysen i afsnit 3.4 er herefter at undersøge;  
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 hvilken plads sprogdebattens temaer tilbyder dansksprogede grønlændere i et Grønland 

under grønlandisering og modernisering? 

Forinden afrapporteringen af analysen kan ske, udestår i delafsnit 3.3.4 en redegørelse for den 

konkrete metode, hvormed data er indsamlet. 

 

 

3.3.4 Metode 

Hensigten med dette delafsnit er at redegøre for den konkrete metode, der er anvendt ved 

dataindsamlingen og den analytiske begribelse af sprogdebatten som temaer. 

"The technique is simple: Read, looking for arguments that take the rhetorical and logical form 

defined" skriver Buzan et al. (1997:177) om analyser med fokus på sikkerhedsliggørelsesfiguren. 

Den diskursive (retorisk/logiske) figur, specialet søger at iagttage, er trusselsudpegninger. I en del 

tilfælde springer den umiddelbart i øjnene. Men ikke alle trusselsudpegninger er lige tilgængelige, 

eftersom enhver påstand om en kausalitet, som nævnt i delafsnit 3.3.2.4, indeholder en 

trusselsudpegning i den forstand, at hvis A ->B, så er A en trussel mod ikke-B. 

I alt registreredes 487 interventioner - enten som en trusselsudpegning, en afdramatisering eller en 

modtrusselsudpegning.
149

 Når en intervention var identificeret, registreredes den på et særskilt 

ark.
150

 Af særlig interesse for trusselsudpegningsanalytikken er følgende registreringer; 

 afsender; afsenderens institutionelle placering; 

 referentobjekt; referentobjektet kategoriseredes; vurdering af, hvor abstrakt referentobjektet 

var; 

 truslen; 

 midlet; 
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 Skellet mellem selvstændig trusselsudpegning og modifikation viste sig (som antydet i delafsnit 3.3.3.1) tidligt 

meningsløst på niveauet for den enkelte intervention, hvorfor modifikationer registreredes som selvstændige 

trusselsudpegninger. 

150
 Lister over interventioner i henholdsvis avisdebatterne og de tre Landstingssamlinger er vedlagt som bilag E. Under 

det enkelte indlæg i avisen henholdsvis fra talerstolen er i skarpe parenteser opført registreringsarkets filnavn bestående 

af to eller tre bogstaver, hvor SER, AG og LT står for henholdsvis Sermitsiaq, A/G og Landstinget; efterfulgt af fem 

talpar, hvor de tre første angiver datoen, det fjerde angiver sidetal henholdsvis dagsordensnummer, og det sidste udgør 

et nummer for det tilfælde, at der var flere interventioner på samme side/dagsordenspunkt; afsluttende med to eller tre 

bogstaver, hvor SIK, AF og MOD står for henholdsvis trusselsudpegning, afdramatisering og modtrusselsudpegning. 

Registreringsark med kodningsnoter findes som bilag D. Arkets felter og koder er indrettet efter en 

sikkerhedsliggørelsesanalytik. Det analysestrategiske udviklingsarbejde, der forløb parallelt med selve analysen og førte 

til trusselsudpegningsanalytikken, gjorde at en stor del af felterne og registreringerne var - om ikke overflødige, så 

'ekstra information'. Feltet "Nødvendighedsargumentet" indførtes først efter analysen af avisdebatterne var gennemført, 

og var således kun en del af analysen af Landstingsdebatterne. Til almindelig beroligelse viste det sig hurtigt, at kun et 

mindre antal af felterne meningsfuldt kunne udfyldes for hver intervention - typisk tyndede det ud omkring midten af 

siden - hvilket udløste arbejdet med at 'reducere' sikkerhedsliggørelsesanalytikken til den anvendte 

trusselsudpegningsanalytik. Som en test af intra-koder-reliabiliteten analyseredes et tekstuddrag, der var analyseret 

indledningsvist (Heilmann SER 2002.11.22:38) igen mod slutningen af analyseprocessen. I anden omgang registreredes 

en (diffus) trusselsudpegning mere end i første forsøg, og generelt var registreringen - navnlig specifikationen af 

referentobjekt, trussel og middel mere nuanceret i andet forsøg. Begge forskelle skyldes formodentlig, at træningen har 

givet et mere følsomt blik for trusselsudpegningens delelementer og debattens nuancer. 
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 eksplicitte referencer til tidligere interventioner.  

Materialet analyseredes kvalitativt ved, som beskrevet i delafsnit 3.3.3.2, at begribe sprogdebatten 

som en række temaer.
151

 Konkret indtegnedes de kausaliteter, der konstrueredes ved de italesatte 

relationer mellem trussel og referentobjekt henholdsvis middel og trussel, i et meget stort 

pilediagram. 

Med reference til debatterne om afarter af Grounded Theory (Titscher et al. 2000:81f; Charmaz 

2000; Corbin & Strauss 1990), kan man sige, at reduktionen af materialet i form af gruppering af de 

objekter, der optræder som referentobjekter, trusler og midler, er relativt vidtgående: Dels har et 

subjektivt skøn været nødvendigt, når det skulle vurderes, om to trusselsudpegninger var 

sammenfaldende trods forskelligt ordvalg eller forskellig kontekst. Dels har disse vurderinger været 

støttet på det teoretiske og empiriske billede af grønlandsk identitetsdiskurs, der er redegjort for i 

kapitel 2.
152

 

Temaerne konstrueredes ved i dette pilediagram at tage udgangspunkt i de objekter, der i flest 

forskellige relationer optrådte som enten referentobjekt, trussel eller middel - disse objekter kan 

altså siges at have en funktion som lokale knudepunkter (jf. afsnit 2.1). Ud fra disse knudepunkter 

fulgtes kausalitetskæderne i forskellige retninger, og sammenfattedes til de temaer, der præsenteres 

i afsnit 3.4.
153

 Endelig karakteriseredes den plads, de enkelte temaer tilbyder dansksprogede 

grønlændere ud fra temaets konstruktion af sammenhænge mellem temaets centrale elementer, som 

eksempelvis sprog, kultur, udvikling, demokrati og velfærd. 

Vi hører talehandlinger og læser bogstaver. Hvilken mening, de giver, er afhængig af den diskurs, 

de - og vi - indgår i. Specialet påstår, at diskursive interventioner i den grønlandske sprogdebat kan 

tilskrives mening i relation til en række diskursive temaer, som beskrives i afsnit 3.4. Hvis andre 

kan genkende sig selv eller hinanden i specialets måde at beskrive sammenhængene på - og gerne 

genkende sig eller andre på en ny måde - så har beskrivelsen værdi. 

 

 

3.4 Diskursanalyse: Dansksprogede grønlænderes plads i sprogdebattens temaer
154

 

Hensigten med dette afsnit er at foretage en diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat, med den 

analysestrategi og metode, der er udviklet og afgrænset i afsnit 3.3.  
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 Med specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt er det ikke meningsfuldt at forsøge en kvantificering af de 

enkelte interventioner i debatten. Hermed kan de empiriske referencer og eksempler, der optræder i afsnit 3.4, kun tjene 

til illustration og dokumentation af forekomsten af en konkret diskursiv figur - ikke til vurdering af konstruktionens 

vægt eller udbredelse. 

152
 Der har altså ikke været tale om et fuldstændigt empirigenereret begrebsapparat (cf. Schegloff 1997) - et ideal, der i 

øvrigt forekommer umuligt og bedragerisk (Whetherell 1998). 

153
 Hvor registreringen af de enkelte trusselsudpegninger, som beskrevet i note 148, meningsfuldt ville kunne 

underkastes reliabilitetstest, stiller det forhold sig mere kompliceret for konstruktionen af temaerne. Sammenfatningen 

af kausalitetskæderne indebærer selvklart et fravalg af en række kausaliteter; en stor del af de relationer, der blev 

beskrevet af de 487 registreringer, blev i sammenfatningen valgt fra - ligesom en række interventioner blev dømt 

sammenfaldende, desuagtet at to interventioner aldrig er ens, i den forstand at deres kontekst nødvendigvis er forskudt 

(Derrida 1988a:2; 1988b:60; 1988c:136).  

154
 Enkelte formuleringer i afsnittet af teoretisk og konkluderende karakter kan genkendes fra Gad (2003b). Den 

overordnede analytiske og argumentatoriske kontekst er imidlertid væsentligt anderledes. 
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Baggrunden er den skitse af grønlandsk identitet som diskursiv struktur, blev tegnet i kapitel 2. Af 

betydning for valget af analysens fokus på sprogdebatten er; 

 at grønlandsk sprog ses som afgørende diakritikon for grønlandsk identitet; 

 at grønlandiseringsbegrebet, der fungerer som begreb for forhandlingen mellem forfalds- og 

moderniseringsfigurerne, ofte fortolkes som netop sproglig grønlandisering; 

 at en række trusselsudpegninger mødes i sprogdebatten; på den ene side udpeges trusler mod 

det grønlandske sprog og folk fra dansk sprog og kultur, konkret i form af danske 

gæstearbejdere; på den anden siden udpeges en sproglig grønlandisering som trussel mod 

velfærd og selvstændighed; 

 og at de dansksprogede grønlændere, netop i kraft af sproget, kommer i konflikt med 

identitetens afgørende diakritikon og en sproglig fortolkning af grønlandiseringsbegrebet. 

Den grønlandske sprogdebat udspiller sig som variationer over en række temaer. Med tema forstås 

som beskrevet i delafsnit 3.3.3.2 en bestemt argumentationskæde, opbygget af diskursive elementer, 

sat i relation til hinanden som trusler eller midler til afværgelse af trusler. 

Temaerne spiller ind på hinanden – nogle gange fordi de fungerer som parallelle forløb, der kan 

give hinanden medløb; andre gange fordi det ene tema forstyrrer og undergraver det andet, ved at 

betvivle dets mål eller argumenter.  

 I delafsnit 3.4.1 analyseres to temaer, der begge har demokratiet eller demokratiske værdier 

som referentobjekt for trusselsudpegninger. De demokratiske værdier, de to temaer udpeger 

- og dermed de demokratiske fællesskaber, de afgrænser - er imidlertid forskellige; det ene 

tema har et individorienteret demokratibegreb, hvorimod det andet tager udgangspunkt i et 

etnokulturelt demokratibegreb.  

 De to demokratitemaer bygger ovenpå to eksklusionstemaer; delafsnit 3.4.2 analyserer 

således først, hvordan først enkeltsprogede, dansktalende grønlændere - og siden hvordan 

enkeltsprogede, grønlandsktalende som svar herpå - konstrueres som ekskluderede. 

 Under demokrati- og eksklusionstemaerne findes endnu to temaer, der analyseres i delafsnit 

3.4.3: Grønlandiseringstemaet og moderniseringstemaet trækker direkte på de 

grundlæggende diskursive repertoirer i grønlandsk identitetsdiskurs, der blev præsenteret i 

delafsnit 2.3; henholdsvis forfalds- og moderniseringsfiguren. 

Delafsnit 3.4.1-.3 præsenterer således hver to temaer - eller argumentationskæder - der modstilles i 

parvise diskussioner. 

 I delafsnit 3.4.4 analyseres samhørighedstemaet, der konstrueres som en opposition til 

konfliktelementet i disse parvise diskussioner. 

Figur 3.6 rummer en oversigt over temaerne og deres diskussioner.  

For så vidt angår hvert tema redegøres primært for, hvilke elementer, der forbindes i temaet; det vil 

sige, hvilke kausalkæder, der beskrives som resultat af trussels- og middeludpegninger (jf. delafsnit 

3.3.2 og 3.3.3.2). 

Såfremt temaet systematisk promoveres af aktører, der er positioneret på en bestemt måde, 

beskrives aktørerne kort (jf. delafsnit 3.3.1.2 og 3.3.1.3). Videre bemærkes eventuelle særlige træk 

ved temaets brug af trusselsudpegningens retoriske struktur (jf. delafsnit 3.3.2). Endelig anføres det, 

hvis der er materielle træk af diskursen (jf. delafsnit 3.3.1.5 og 3.3.1.6), der oplagt bør inddrages i 

beskrivelsen af temaet, selvom den ikke indfanges af den tekstbaserede diskursanalyse. 
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Figur 3.6. Sprogdebattens temaer: Til højre de grønlandiseringsprægede temaer - til venstre de moderniseringsprægede 

temaer. Øverst de tre parvise diskussioner - nederst samhørighedstemaet i opposition til de tre diskussioner. Pilene 

illustrerer diskussionerne imellem temaerne. 

 

Herefter analyseres, hvordan de objekter, der optræder som referentobjekter, trusler og midler i 

trusselsudpegninger - og de relationer, der udpeges imellem disse objekter - refererer til diskursive 

strukturer. Referencer til såvel de grundlæggende diskursive repertoirer (beskrevet i afsnit 2.3) som 

den basale begrebskonstellation (skitseret i afsnit 2.4) i grønlandsk identitetsdiskurs behandles, 

ligesom andre diskursive repertoirer, der synes at blive refereret til, inddrages i analysen.
155

 

Afslutningsvis i hvert delafsnit udledes hvilken plads, temaet tilbyder enkeltsprogede, dansktalende 

grønlændere (jf. delafsnit 3.3.3.3). 

Der konkluderes på analysen i kapitel 4; dels for så vidt angår, hvad analysen har kunnet sige om 

rimeligheden af beskrivelsen i kapitel 2 af den diskursive struktur; dels for så vidt angår besvarelsen 

af problemformuleringen om enkeltsprogede, dansktalende grønlænderes plads i et Grønland under 

grønlandisering og modernisering.  
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 Det skal understreges, at de nævnte diskursive repertoirer ikke inddrages som teoretiske forsøg på at forklare 

empirien, men netop som diskursive repertoirer, som gennem diskussionernes træk på dem, så at sige udgør empirien. 
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3.4.1 Demokrati: individets ret eller det etnokulturelle fællesskabs ret 

I dette delafsnit behandles to tæt sammenvævede temaer der, med udgangspunkt i henholdsvis 

individet og det etnokulturelle fællesskab, italesætter demokratiet som truet. Beskrivelsen leder 

frem til behandlingen af underliggende temaer om eksklusion af henholdsvis dansktalende og 

grønlandsktalende (delafsnit 3.4.2) og om modernisering og grønlandisering (delafsnit 3.4.3). 

Den mest iøjnefaldende og samtidigt mest konkrete diskussion i den grønlandske sprogdebat i 2002 

handlede om sproget på Landstingets talerstol - om denne 'landets fornemste talerstol' skulle 

forbeholdes det grønlandske sprog. 

Diskussionen blussede op på baggrund af en magtkamp i det regeringsbærende parti Siumut. En fløj 

ønskede - med Hans Enoksen, enkeltsproget, grønlandsktalende bygdekøbmand som frontfigur - at 

Siumut skulle finde tilbage til sine rødder som forsvarer for 'den jævne grønlænder' og som 

forkæmper for mere grønlandsk selvstændighed. Denne fløj udmanøvrerede den siddende 

Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt, der havde stået for en mere pragmatisk tilgang til såvel 

fordelingspolitik som til det danske sprog og den danske stat.
156

 

Som ny kandidat til posten som Landsstyreformand – og som den jævne grønlænders forsvarer – 

fremførte Enoksen et fra sprogdebatten velkendt synspunkt: at Landstingets talerstol burde være 

forbeholdt det grønlandske sprog.
157

 Synspunktet udløste en storm af reaktioner; der understøttedes 

af de grønlandske aviser - særligt Sermitsiaq, der fastholdt interessen for forslaget frem til valget,
158

 

selv efter at Siumut og Enoksen i flere omgange havde modificeret det.
159

 

Reaktionerne - der kom fra de alle de øvrige partier,
160

 fra avisernes ledere
161

, fra almindelige 

mennesker i debatindlæg
162

 og i vox pop-interviews
163

 - italesatte udelukkelsen af dansksprogede 

fra Landstingets talerstol som en udelukkelse af dansksprogede fra det politiske arbejde i 

almindelighed.
164

 Denne udelukkelse fortolkedes for det første som en trussel mod demokratiske 

værdier, for det andet som en trussel mod kvaliteten af den demokratiske debat.  

Truslen mod de demokratiske værdier behandles i dette delafsnit, mens truslen mod den 

demokratiske debat og følgerne deraf, behandles i de følgende delafsnit. 

Når det blev specificeret hvilke demokratiske værdier, der i reaktionerne på Enoksens forslag sås 

som truede af forbudet mod dansk sprog, var det individets rettigheder til at blive hørt og indgå i det  

                                                 
156

 En alternativ eller supplerende fortolkning kunne være, at Motzfeldts position som Hjemmestyrets faderskikkelse 

gjorde ham til skydeskive for det oprør mod det etablerede, der med forskellig styrke har ramt Vesteuropas 

socialdemokratier i form af forskellige højrepartier. 

157
 A/G 2002.11.05:3. En stilling svarende til, men mindre fremtrædende end, forslaget om forbud mod dansk fra 

Landstingets talerstol, har det forhold, at politiske debatudsendelser og dele af den grønlandske tv-avis Qanorooq ikke 

tekstes på dansk (Bøttger A/G 2002.11.07:23; Lundberg SER 2002.09.13:39).  

158
 A/G 2002.11.05, .07, .12; SER 2002.11.08, .15, .22, .29. 

159
 A/G 2002.11.05:3, .07:9, .12:6; SER 2002.11.15:22. 

160
 A/G 2002.11.05:3; SER 2002.11.15:22f. Således også fra IAs top (Motzfeldt A/G 2002.11.05:3; Lynge SER 

2002.11.15:22; ); partiets Landstingsmedlemmer og bagland har ellers tidligere promoveret tilsvarende forslag. 

161
 A/G 2002.11.05:2. 

162
 A/G 2002.11.07:23; .12:20; SER 2002.11.08:38; .15:45; .29:55. 

163
 SER 2002.11.22:15; .22f, .29:14. 

164
 Leder 2002.11.05:2f; Holding :3; Bøttger .07:23; Henriksen SER 2002.11.08:42; Salling, Lynge, Grønvold , 

Skaaning, Gadegaard .15:22f; Poulsen .22:22; Jensen :23; Ottesen .29:15; Lindholm-Reiding :55. 
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demokratiske, politiske 

system.
165

 I centrum for, hvad 

der kunne kaldes det 

individorienterede 

demokratitema står altså det 

enkelte individs ret til 

demokratisk deltagelse. 

Grundfiguren i dette 

individorienterede 

demokratitema er skitseret i 

figur 3.7.  

I næste led kan truslen mod 

individets rettigheder så udgøre 

en trussel mod Grønlands 

anseelse i udlandet
166

 - men 

også mod det grønlandske 

velfærdssamfund, al den stund 

de veluddannede danskere og 

dansktalende grønlændere, der 

er en uundværlig ressource for 

velfærdsstaten, ville føle sig 

udstødte og flytte til 

Danmark.
167

 Disse implikationer 

er tilføjet i figur 3.8. 

 

 

Figur 3.7. Det individorienterede demokratitemas grundfigur. Pile markerer 

italesatte sammenhænge mellem elementer i form af trusler, referentobjekter 

og midler til truslernes afværgelse. Se i øvrigt delafsnit 3.3.2 og 3.3.3. 

 

Figur 3.8. Det individorienterede demokratitema med implikationerne for samfundet. Pile markerer italesatte 

sammenhænge mellem elementer. 
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 Leder A/G 2002.11.05:2; Salling, Berthelsen, Motzfeldt :3; Bøttger .07:23; Wille .12.:20; Johansen SER 

02.11.08:37; Salling, Lynge, Grønvold, Skaaning, Gadegaard .15:22; Poulsen .22:22; Ottesen .29:15; Lindholm-Reiding 

:55. 

166
 Wille A/G 2002.11.12:20; Jensen SER 2002.11.22:23. 

167
 Leder A/G 2002.11.05; Salling SER 2002.11.08:45; Skaaning, Gadegaard Bøttger .15:23; Poulsen .29:14; Salling 

.12.06:7. Denne trussel knytter an til såvel temaet om eksklusion af dansktalende (delafsnit 3.4.2) som 

moderniseringstemaet (delafsnit 3.4.3). 
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Ligesom det individorienterede demokratitema refererer til et bestemt billede af, hvad demokrati er, 

kan der også ud af argumentationen for Enoksens forslag læses en - om end mindre direkte 

artikuleret - forestilling om demokrati. Men i 

dette tilfælde blev der trukket på et diskursivt 

repertoire, der prioriterede demokratiets tætte 

forbindelse til et bestemt etnonationalt 

fællesskab, hvis medlemmer har ret til at forme 

sin egen fremtid uden indblanding fra 

udefrakommende
168

 - eller i det mindste ret til at 

stille betingelser for hvilke integrationskrav, 

udefrakommende skal leve op til.
169

 Denne 

argumentation, der kan sammenfattes som det 

etnokulturelle demokratitema, er opsummeret i 

figur 3.9.  

 

Figur 3.9 Det etnokulturelle demokratitemas grundfigur. 

Pile markerer italesatte sammenhænge mellem elementer. 

  

 

Figur 3.10. Symbiosen mellem de to demokratitemaer. 

Pile markerer italesatte sammenhænge mellem elementer. 

Det individorienterede og det etnokulturelle demokratitema aktiverer gensidigt hinanden i debatten; 

artikulationen af det ene tema udfordrer det andet temas grundlæggende antagelser og vice versa: 

skal et etnokulturelt demokrati realiseres udraderes dansktalende individers demokratiske 

rettigheder - skal de dansksprogedes rettigheder tilgodeses, umuliggøres det etnokulturelle 
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 Enoksen SER 2002.11.08:13; Nielsen :45; Heinrich .15:22; Heilmann .22:38. 

169
 Ingemann A/G 2002.11.12:20; Heinrich .15:22. 
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demokratiideal. Demokratitemaerne kan således - som illustreret i figur 3.10 - siges at indgå i en 

symbiose.
170

 

I det analyserede materiale synes det imidlertid klart, at diskussionen primært blev holdt i live af 

den individorienterede side af diskussionen: Først og fremmest ved at aviserne - især Sermitsiaq - 

dels igen og igen reaktiverede den indledende trusselsudpegning ved at referere Enoksens forslag; 

dels aktivt ansporede til opposition til forslaget ved valg af temaer for vox pop, politikerinterviews 

og partipræsentationer. Men også ved at forslaget i en ganske stor læserbrevsaktivitet udpegedes 

som trussel.
171

 

Skævheden i forholdet mellem de to temaer - med det individorienterede demokratitema i 

offensiven og det etnokulturelle demokratitema i defensiven - genfindes i temaernes brug af 

trusselsudpegningens retoriske figur: Hvor trusselsudpegningerne i det individorienterede 

demokratitema var eksplicitte og direkte; af typen 'forslaget truer demokratiet, hvilket i næste led 

truer Grønlands anseelse' o.l. - var trusselsudpegningerne i det etnokulturelle demokratitema langt 

mere indirekte og langt mindre skarpt formuleret; den typiske formulering på denne side var, at 

'forslaget er naturligt';
172

 med den implikation at hvis det ikke bliver som foreslået, er 'det naturlige' 

truet. 

I relation til de to grundlæggende diskursive repertoirer, som afsnit 2.3 konstaterede i grønlandsk 

identitetsdiskurs, er det klart at forfaldsfiguren og det etnokulturelle demokratitema har en fælles 

forestilling om et kulturelt homogent samfund. I det etnokulturelle demokratitema er dette 

udgangspunkt koblet til en forestilling om folkenes selvbestemmelse. En yderligere forbindelse 

mellem detetnokulturelle demokratitema og forfaldsfiguren findes idet forfaldsfiguren ofte 

konstrueres med et udpræget egalitært samfund uden faste ledere - en art demokratisk 

urkommunisme - som udgangspunkt (cf. Petersen 1998:25ff); herved privilegeres grønlandskhed 

som iboende demokratisk. 

Begge demokratitemaer kan siges at trække på moderniseringsfiguren (jf. afsnit 2.4), idet et 

væsentligt mål med den Udvikling, der er indeholdt i figuren, er at gøre grønlænderne modne til at 

tage del i styringen af egne forhold. Fortolkningen af, hvem der skal deltage i styringen og under 

hvilke forhold, skiller det etnokulturelle demokratitema fra det individorienterede.  

Mere signifikant end referencerne til moderniserings- og forfaldsfigurerne er dermed den betydelige 

rolle, forskellige forestillinger om demokrati spillede i diskussionen om Landstingets talerstol.
173

 

Ved sine europæiske rødder er fænomener som nationalstat, individuelle rettigheder og demokrati 

tæt sammenknyttede: i de seneste århundreder har den individuelle borger været tilskrevet 

rettigheder i forhold til et nationalt afgrænset demokrati (Bartelson 1995:210-20), men 

afgrænsningen af fællesskabet har kunnet ske på vidt forskellig vis (cf. Barth 1969). Den historiske 

og sociologiske nationalismeforskning har traditionelt opdelt de empirisk forekommende 

nationalismer i en vestlig, individorienteret og en østlig, kulturelt defineret variant (Özkırımlı 

2000:41). En række studier har nuanceret denne dikotomi ved mere detaljerede komparative studier 
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 I ordet 'symbiose' ligger ingen positiv værdidom; blot en konstatering af, at de to temaer gensidigt giver hinanden 

anledning til at 'leve' videre. En 'ond cirkel' ville have været en ligeså værdiladet betegnelse. 

171
 Endelig faldt indledningen på valgkampen - og Enoksens forslag - sammen med lanceringen af en sprogpolitisk 

forening, der promoverede det tema om eksklusion af dansktalende, der beskrives i delafsnit 3.4.2. 

172
 Eksempelvis: "[D]et er der ikke noget odiøst i eller et særsyn" (Nielsen SER 2002.11.08:45; cf. Enoksen SER 

2002.11.08:13). 

173
 Ikke som eksplicitte våben med filosofisk etikette, men som referenceramme i kampen om at bestemme, hvad 

demokrati er – og dermed om afgrænsningen af, hvad det er for et grønlandsk fællesskab, der skal styres demokratisk. 
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af konkrete elementer i enkelte nationale identitetsdiskurser (fx Brubaker 1992; Hansen & Wæver 

(eds) 2002). 

I tråd med disse studier betragter specialet diskurser om nationer og demokrati som grundlæggende 

kontingente: Der findes hverken én eller to nødvendige, endsige én eller to sande modeller, at bygge 

en nation eller et demokrati op efter; den enkelte diskurs kunne have været konfigureret anderledes, 

og er - når alt kommer til alt - historisk unik. Men eksisterende forestillinger om demokratier og 

nationalstater udgør diskursive repertoirer, som nationsbyggere og demokrater kan trække på i deres 

kamp for at tilskrive mening til det samfund, de udgør og forsøger at forme (jf. delafsnit 3.1.2). 

Begreberne 'nationen' og 'demokrati' er i den sammenhæng centrale begreber: Empirisk har de i den 

moderne, vestlige verden spillet en stor rolle som tendentielt tomme betegnere; begreber, der 

kæmpes om at definere, for derigennem at afgrænse fællesskaber (Laclau 2002a). Det er derfor ikke 

overraskende, at genfinde disse figurer i grønlandsk identitetspolitik. 

Særligt er det ikke overraskende, at forestillingen om 'ét folk, ét sprog' er central for et samfund, der 

har en af verdens allermest homogene, enkeltsprogede nationalstater som kolonimagt og primær 

Andenrelation (jf. afsnit 2.2 og 2.4). Denne spejling ses i den rolle reglerne for sprogbrug fra 

Folketingets talerstol spillede for debatten om sproget fra Landstingets talerstol.
174

 Med et ideal om 

en enkeltsproget nationalstat er det danske sprog en fejl, der skal rettes: et rigtigt grønlandsk 

Grønland taler grønlandsk. 

På denne baggrund kan to konklusioner drages: 

På den ene side er det individorienterede og det etnokulturelle demokratitema enige om, at 

demokratiet og den demokratiske debat er så vigtigt et referentobjekt, at det er værd at udpege det 

som truet.
 
Det synes altså rimeligt at udvide den basale begrebskonstellation for grønlandsk 

identitet, der blev skitseret i afsnit 2.4, med et demokrati-element: demokrati en uundværlig del af 

grønlandsk identitet; ingen kan forestille sig et fremtidigt Grønland, der ikke er demokratisk. 

På den anden side er der uenighed om, hvad demokrati er - eller rettere; hvad der afgrænser det 

fællesskab, der skal være demokratisk: Er det fremtidige grønlandske demokrati for alle de 

mennesker, der bor i Grønland, eller er det for alle, der opfylder visse sproglige eller etniske 

kriterier, og derfor accepteres som grønlændere? Hermed installeres en spænding i grønlandsk 

identitetsdiskurs, mellem det nys introducerede diskursive element 'demokrati' og det traditionelle 

diakritikon 'grønlandsk sprog'. 

De to demokratitemaer tav ved afslutningen af valgkampen ligeså brat, som de var blevet slået an 

ved dens begyndelse: Valgresultatet kan læses som en sejr for begge temaerne; på den ene side fik 

Hans Enoksen et i grønlandsk sammenhæng meget stort personligt stemmetal - på den anden side 

fik det nye parti Demokraterne, der vel i valgkampen opfattedes som det mest danskvenlige parti, 

en debut med 16% af stemmerne og et endnu højere personligt stemmetal til partiets leder Per 

Berthelsen. 

Ved den konstituerende samling var det imidlertid klart, at det individorienterede tema stod som 

vinderen, i hvert fald foreløbigt: Landstingets Forretningsorden blev ikke ændret, så grønlandsk fik 
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 Enoksen A/G 2002.11.05:3; Enoksen SER 2002.11.08:13; Henriksen :42. Denne diskussion afsluttedes, da det viste 

sig, at Folketinget - i påkommende tilfælde - ville tillade grønlandsk fra talerstolen (Mokvist A/G 2002.11.07:8; 

Kristensen SER 2002.11.08:12). Bemærkelsesværdigt er det, at forkvinden for selvstændighedsforeningen Nammineq - 

forinden sagens rette sammenhæng viste sig - havde afsendt et læserbrev, hvor hun med henvisning til, at Grønland ikke 

nødvendigvis skal lade sig diktere af danske regler, argumenterer for ikke at forbyde dansk fra talerstolen (Johansen 

SER 2002.11.08:37). 
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monopol på talerstolen. Og ingen rejste kravet eller protesterede på anden vis, da Demokraternes 

nyvalgte, dansktalende Per Skaaning gik på talerstolen for første gang.
175

 

Før Skaaning fik ordet, kunne han i tolkens oversættelse høre Landstingets formand, Jonathan 

Motzfeldt referere Landstingets Forretningsorden for at "landstingets samlinger skal foregå på 

grønlandsk, men skal kunne følges på dansk." Landstingets tolk oversatte imidlertid ikke 

formandens - og forretningsordenens §53s - fortsættelse; "Hvis landstingsmedlemmet er 

dansksproget (eller: hvis han udelukkende taler dansk) skal forhandlingerne kunne følges på 

grønlandsk".
176

 

Tolkningen bidrog hermed
177

 til at den fortsatte uklarhed om dansksprogede grønlænderes stilling i 

relation til demokratiets konkrete funktion og det demokratiske fællesskab, der aftegnes af de to 

demokratitemaer overfor hinanden: 

 Det individorienterede demokratitema insisterer på at definere det demokratiske fællesskab, 

så det har et i sidste ende territorielt udgangspunkt; alle der bor i Grønland er hermed 

inkluderet på lige fod, også enkeltsprogede, dansktalende grønlændere.  

 Heroverfor står det det etnokulturelle demokratitema, der henviser dansksprogede 

grønlændere til en plads udenfor det demokratiske fællesskab, ved at afgrænse det 

sprogligt.
178

  

 

3.4.1.1 Opsummering af demokratitemaerne 

Analysen af demokratitemaerne peger på det rimelige i at revidere den beskrivelse af den 

grundlæggende begrebskonstellation i grønlandsk identitetsdiskurs, der blev skitseret i afsnit 2.4, 

således at der optages et demokrati-element. Samtidig indsætter demokrati-elementets tvetydighed 
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 LT 2002.12.17:19. 

176
 LT 2002.12.17:19 henholdsvis dansk og grønlandsk fortryk på www.nanoq.gl, besøgt 2003.09.15. 

177
 Heri ligger ikke en kritik af den konkrete Landstingstolk: Simultantolkning er et utaknemligt job, og Hjemmestyrets 

tolkeressourcer kan kun nødtørftigt følge med de politiske ambitioner (jf. Hjemmestyrets interne konsulentenhed 

Sukaqs analyse af tolkefunktionen på http://gh.gl/sukaq/, besøgt 2003.12.07). En bidiskussion om praktiske problemer 

for debatten og folkestyrets arbejde i kraft af afhængigheden af tolkning (Egede A/G 2002.03.05:12; Skifte .07.02:12; 

anonym simultantolk LT 2002.05.14:22), blev i hovedreglen holdt i et afdæmpet toneleje: nok truer den 

dobbeltsprogede arbejdsgang smidigheden i demokratiets arbejde, men det er nu engang vilkårene. Dog aktiverer 

tolkningsdiskussionen af og til grønlandiseringstemaet (se delafsnit 3.4.3) i form af en konstatering af, at alt ville være 

nemmere (Lyberth SER 2002.03.01:3) - og man ville være mere stolt ved (Sivertsen LT 2002.05.15:29) - hvis det hele 

bare kunne foregå på grønlandsk. 

178
 I den udstrækning det anerkendes, at ikke bare dansksprogede danskere men også dansksprogede grønlændere 

dermed ekskluderes, konstrueres det oftest som et individuelt problem. Et typisk eksempel findes hos 

Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Lise Lennert, der anerkender at børn af blandede 

ægteskaber "til trods for manglende grønlandsksprogethed følte (…) sig som grønlændere" (2001:56) - for i næste 

åndedrag at spørge, om et forbud mod dansk fra Landstingets talerstol "vil være en udelukkelse af nogle fra politisk 

aktivitet, eller disse i virkeligheden har udelukket sig selv ved ikke at have lært landets sprog." (2001:57). De 

dansksprogede grønlændere tæller altså ikke med som grønlændere på lige fod med de grønlandsktalende. 

Formuleringen "landets sprog" kan læses i forlængelse af den økofunktionalisme, der blev beskrevet i afsnit 2.4; sproget 

er ikke bare det grønlandske folks, men landets. Den tilsvarende grønlandske formulering ville imidlertid være en 

genitiv af 'nunarput'; ' vores land', der ofte anvendes som kort form af 'Kalaallit Nunaat'; direkte oversat 'grønlændernes 

land' dvs. Grønland. Sproget er altså næppe primært landets, men stadig det grønlandske folks - ikke desto mindre 

findes koblingen til landet i konstruktionen; en kobling, der understøttes af forestillinger med rod i funktionalistisk 

antropologi om, at det grønlandske sprog er tilpasset et fangersamfund og dermed naturbetingelserne i Grønland. 
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en spænding i konstellationen imellem sprog-elementet og særligt demokrati-elementets 

individorienterede fortolkning. 

Hvad angår enkeltsprogede, dansktalende grønlændere, henviser det etnokulturelle demokratitema 

dem til en ekskluderet plads, mens det individorienterede demokratitema inkluderer dem i et 

grønlandsk fællesskab. Placeringen er illustreret i figur 3.11. 

 

Figur 3.11. Dansksprogede grønlænderes plads i relation til det etnokulturelle demokratitemas sproglige kriterium og 

det individorienterede demokratitemas territorielle kriterium. 

 

Som nævnt refererede særligt det individorienterede demokratitema til et mere generelt tema om 

eksklusion af dansktalende. Dette tema er - sammen med temaet om eksklusion af 

grønlandsktalende - i fokus for det følgende delafsnit. 

 

 

3.4.2 Eksklusionstemaerne: Hvem er det mest synd for? Og hvis problem er det? 

I debatten om retten til at tale fra Landstingets talerstol blev skellet mellem tilkaldte danskere og 

dansktalende grønlændere sjældent forsøgt draget; dansktalende grønlændere blev uden videre 

placeret på den danske side af skellet, eftersom sproget var skillelinien. Skellet blev derimod draget 

i det tema, som - initieret af den nydannede forening 'gldk' - handlede om eksklusionen af 

enkeltsprogede dansktalende grønlændere. Dette tema handlede i første omgang om dansksprogede 

x Dansksprogede 
grønlændere 

Sprogligt kriterium 

Territorielt kriterium 
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grønlænderes rettigheder og accept - men i anden omgang også om de ressourcer, dansksprogede 

besidder og samfundet behøver. 

Som svar på dette eksklusionstema formuleredes et tema om eksklusion af enkeltsprogede 

grønlandsktalende grønlændere. De to temaer var, selvom de på sin vis var parallelle, ikke på 

samme måde som demokratitemaerne i direkte diskussion med hinanden. De behandles derfor  

adskilt i de følgende delafsnit 3.4.2.1 og 

3.4.2.2, efterfulgt af en opsummering i 

3.4.2.3. Temaet om eksklusion af 

grønlandsktalende grønlændere fungerede i en 

vis udstrækning som stedfortræder for det 

underliggende grønlandiseringstema - mens 

temaet om eksklusion af dansktalende 

grønlændere i mange tilfælde spillede ind i 

moderniseringstemaet; disse to temaer 

behandles i det efterfølgende delafsnit 3.4.3. 

 

 

3.4.2.1 Temaet om eksklusion af 

enkeltsprogede dansktalende grønlændere 

Temaet om eksklusion af enkeltsprogede 

dansktalende grønlændere blev fremtrædende, 

da en initiativgruppe annoncerede et 

debatmøde, der - hvis interessen var til stede - 

skulle lede til stiftelsen af en sprogpolitisk 

forening ved navn 'gldk'. Mødet kom til at 

falde sammen med valgkampen og Hans 

Enoksens forslag om, at der kun skal tales 

grønlandsk fra Landstingets talerstol 

(behandlet i delafsnit 3.4.1). Foreningen 

fremstod som en forening for dansktalende 

grønlændere, men har efter sine formåls- og 

medlemsparagraffer et bredere sigte; nemlig 

at kvalificere og nuancere sprogdebatten ved 

at skabe rum for alle sproggrupper.
179

 

 

Figur 3.12. Temaet om eksklusion af dansktalende 

grønlænderes to spor. Pile markerer italesatte sammenhænge 

mellem elementer. Rektanglerne indeholder en række 

individuelle elementer, der præsenteres i det følgende. 

Det tema, der lanceredes ved det indledende debatmøde, tog udgangspunkt i mulighederne for at 

lære grønlandsk: En gruppe grønlændere havde ikke lært grønlandsk, fordi deres forældre - 

grønlandske eller blandede ægtepar - havde prioriteret dansk af hensyn til barnets 

uddannelsesmuligheder. Prioriteringen havde været samfundssanktioneret, både i den forstand, at 

udvikling og uddannelse - som nævnt i delafsnit 2.3.7 - var artikuleret til dansk sprog; og i den 

forstand at der i perioden havde været en opdeling i danske og grønlandske klasser.
180
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 Vedtægterne findes på www.gldk.gl, besøgt 2003.09.27. 

180
 En del grønlandsksprogede kom i danske klasser, ofte efter forældrenes ønske af hensyn til de videre 

uddannelsesmuligheder; jf. Larsen 1992a:377, 382ff. 
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Temaet fortsatte - som det fremgår af figur 3.12 - ad to spor: For det første satte temaet fokus på de 

individuelle konsekvenser af eksklusionen i form af blokeringer i forhold til at lære mere 

grønlandsk - dette spor behandles i dette delafsnit. For det andet fokuserede temaet på de 

samfundsmæssige konsekvenser af eksklusionen i form af mistede ressourcer. 

En række grønlændere taler ikke grønlandsk. Umiddelbart er løsningen på det problem, at de 

skynder sig at få lært sig det.
181

 Svaret fra 'gldk' på opfordringen til at lære grønlandsk formuleredes 

på to niveauer: Det direkte svar var, at mange dansktalende grønlændere har prøvet at lære 

grønlandsk, efter de er blevet voksne.
182

 Og de fleste har efter en opvækst blandt grønlandsktalende 

et 'grønlandsk til køkkenbrug' at tage udgangspunkt i, så i forhold til danske tilkaldte burde de have 

et forspring. Men - fortsatte svaret - en psykisk blokering, udløst af den manglende accept som 

fuldgyldig grønlænder, forhindrer, at de tør kaste sig ud i at bruge sproget offentligt.
183

 

Sammenhængen er illustreret i figur 3.13. 

I første omgang var kravet nok bedre 

muligheder for at lære grønlandsk - men det 

underliggende krav fra 'gldk' var altså, at 

dansktalende grønlændere skal accepteres 

som fuldgyldige grønlændere.
184

 Denne 

accept syntes ikke at være til stede hos de, 

der krævede Landstingets talerstol 

forbeholdt det grønlandske sprog (se 

delafsnit 3.4.1); dansksprogede grønlændere 

ville i hvert fald ikke kunne indgå på lige 

fod med grønlandsksprogede grønlændere. 

Men 'gldk' fandt accepten endnu mindre 

udtalt i hverdagens politiske diskurs.
185

 

Selv et så imødekommende forslag til 

integrationspolitik
186

 som det, 

Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup 

(IA) fremlagde på det indledende møde før 

dannelsen af 'gldk', har eksplicit som 

forudsætning, at integration - eller re-

integration, som det hedder, når der er tale 

om dansktalende grønlændere - kræver 

sproglig assimilation. Forslaget blev 

præsenteret med et digt af Michael Wiehe:  

 Fortvivl nu ikke søstre  

 Skønt vejen synes lang 

 Vi når jo nemlig det vi vil 
  Hvis vi enes denne gang 

 

Figur 3.13. Temaet om eksklusion af dansktalende grønlændere; 

gldk's kobling af manglende accept og manglende 
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 Ingemann A/G 2002.11.12:20; Lynge, Heinrich SER 2002.11.15:22; Grønvold :23; Ingemann :42, Heilmann :47. 
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 Siegstad & Holding SER 2002.10.25:17. 
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 Siegstad A/G 2002.10.29:15; Holding , Mørch .11.05:6; Siegstad & Holding SER 2002.10.25:17. 

184
 Leder A/G 2002.10.29:2; Holding .11.05:6; leder SER 2002.11.02:2; anonym .08:36. 

185
 Siegstad & Holding SER 2002.10.25:17. 
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 Forslaget findes på http://www.nanoq.gl/tema.asp?page=tema&objno=24776 (besøgt 29. september 2003). 
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  Og skal vi over flere bjerge 
 Tager vi hinanden med 

  For hovedsagen er trods alt 

  Vi skal til samme sted. 

grønlandsksprogethed. Pile markerer italesatte sammenhænge 

mellem elementer. 

Vi skal samme sted hen; vi skal nemlig alle sammen lære grønlandsk.
187

 Ligesom det danske sprog 

på samfundsniveau er en fejl i forhold til et ægte grønlandsktalende Grønland (jf. delafsnit 3.4.1), så 

er grønlændere, der ikke taler grønlandsk, grønlændere med en fejl.
188

 

Svaret til Narup lød, at de dansksprogede grønlændere allerede betragtede sig som velintegrerede; 

de manglede bare at blive accepterede:
189

 De var ikke grønlændere med en fejl - fejlen var, at de 

ikke accepteredes som grønlændere. 

Temaet om eksklusion af enkeltsprogede dansktalende grønlændere er i sin grundform simpel: 

Manglende accept af dansksprogede grønlænderes etniske identitet truer deres evne til at lære 

grønlandsk. Men temaet videreføres ofte, og munder ud i en trussel mod bredere samfundsmæssige 

interesser.  

For det første kan 

samhørigheden i samfundet 

italesættes som truet. Men det er 

bemærkelsesværdigt, at den 

nøjagtige trusselskonstruktion 

varierer: I visse interventioner er 

det det manglende grønlandske 

sprog, der er truslen; når der er 

nogen, der ikke kan tale 

grønlandsk, kan samfundet ikke 

fungere som en harmonisk 

enhed.
190

 Andre gange er det 

eksklusionen som sådan, der er 

truslen; den manglende accept 

af ikke-grønlandsktalende 

grønlændere gør, at samfundet 

ikke fungerer som en harmonisk 

enhed.
191

 Endelig kan det være 

den konkrete diskrimination - 

snarere end den mere abstrakte 

manglende accept - der udpeges 

som trussel mod  

 

Figur 3.14. Temaet om eksklusion af dansktalende grønlændere; tre 

konstruktioner af truslen mod samhørigheden. Pile markerer italesatte 

sammenhænge mellem elementer. 
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 Sermitsiaq refererede følgende ordveksling mellem Narup og en tilhører til mødet: - Om 20 år kan vi altså klare os 

alle sammen på grønlandsk? - Ja, principielt.- Men så skal vi jo også klare os med de tilkaldte, som er villig til at lære 

sproget? - Ja principielt. (SER 2002.22.01:4). 
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 Som eksplicit eksempel kan nævnes omtalen af "såkaldte Kalaallit, der kun taler dansk" (Ingemann A/G 

2002.11.12:20). Flertallet af en lille stikprøve i en bygd i canadisk Arktis mente ikke, at man kunne karakteriseres som 

inutuinnaq (en rigtig inuk), hvis man ikke talte inuktitut (1991:23). 
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 Holding, Mørch A/G 2002.11.05:6; Siegstad & Holding, SER 2002.10.25:17. 
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 Lyberth SER 2002.04.19:16; Heinrich .11.08:38; Lynge .15:22. 
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 Siegstad A/G 2002.10.29:15; leder SER 2002.10.25:2; Siegstad & Holding :17. 
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samhørigheden.
192

 De tre konstruktioner er illustreret i figur 3.14. 

For det andet betyder den manglende accept af dansksprogede i samfundet i almindelighed og 

politik i særdeleshed - fordi dansk sprog er adgangsbillet til uddannelse og viden - en forringelse af 

kvaliteten af den demokratiske debat.
193

 I næste led giver en ringere debat ringere løsninger på 

konkrete samfundsproblemer og dermed mindre og dårligere udvikling af samfundet.
194

  

Igen kan truslen i stedet 

konstrueres sådan, at den 

stammer fra de manglende 

grønlandskkundskaber i stedet 

for den manglende accept. En 

sådan forestilling lå til grund for 

hele Landstingsdebatten om et 

forslag om at give mulighed for 

efteruddannelse i grønlandsk 

sprog på de grønlandske 

højskoler:
195

 Det er nødvendigt 

at få integreret de 

dansksprogede sprogligt, for at 

deres kundskaber kom 

samfundet til gavn. De to 

tolkninger er illustreret i figur 

3.15.  

I begge tolkninger lægger 

temaet sig - med dansk sprog 

som en forudsætning for 

velfærd, udvikling og 

selvstændighed - ind som en del 

af det moderniseringstema, der 

analyseres i delafsnit 3.4.3.2. 

Temaet om eksklusion af 

enkeltsprogede, dansktalende 

grønlændere trækker i sin 

grundform på en individuel 

rettighedsdiskurs, på linie med 

det individorienterede  

 

Figur 3.15. Samfundsmæssige konsekvenser af eksklusion af dansktalende 

grønlændere; to konstruktioner af truslen mod debatten og udviklingen. Pile 

markerer italesatte sammenhænge mellem elementer. 

demokratitema: dansksprogede grønlændere har ret til at være inkluderet i det grønlandske 

samfund, ligesom de har demokratiske rettigheder. Det paradoksale er, at temaet i sin grundform 

også accepterer det diskursive repertoire om etniske grupper og kulturer som afgrænsede, 
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 Salling A/G 2002.11.05:2; Wille .20:4; Davidsen SER 2002.04.25:37; Salling .11.15:22. 
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 Holding A/G 2002.11.05:6; Siegstad & Holding SER 2002.10.25:17; Lumholt .11.01:4. De dansksprogedes 

manglende bidrag skulle udgøre et særligt problem for kvaliteten af løsningen af samfundsmæssige problemer, al den 
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homogene størrelser, der blev antydet i forbindelse med det etnokulturelle demokratitema (delafsnit 

3.4.1). Blot søges det anfægtet, at sprog er et relevant (eller det relevante) diakritikon for 

afgrænsning af grønlandsk identitet/etnicitet/kultur: 'Vi behøver ikke at blive integreret; vi er 

grønlændere – vi taler bare ikke så godt grønlandsk.' 

Det kan imidlertid være vanskeligt i grønlandsk identitetsdiskurs at få accept af den opfattelse, at en 

grønlænder, der ikke taler grønlandsk, godt kan være en rigtig, fuldgyldig grønlænder alligevel. Når 

det er tilfældet, hænger det sammen med en udbredt forestilling om identitet og kultur som essens 

(Sørensen 1994:168ff, 176ff): Inden i enhver person findes en kerne, der udgør den rigtige person, 

som den virkeligt ville være, hvis den fik lov - parallelt med, at der inden i enhver kultur findes en 

kerne, der udgør den rigtige kultur, som den ville se ud, hvis den kunne udfolde sig frit. 

Forestillingen bygger på en opfattelse af kulturer som homogene, selvberoende enheder.
196

 På den 

baggrund er det svært at få lov at se bort fra sproget som en del af den kulturelle kerne. 

Og den kulturelle kerne nedarves: det kræver mindst en grønlandsk forælder, at være grønlænder 

(Kleivan 1999b:98). Derfor kan en dansker aldrig blive grønlænder; lærer en dansker sig 

grønlandsk, dukker nye eksaminer op: Kan man nu begå sig i naturen? Kan man nu spise 

kalaalimerngit; grønlandsk mad som mattak (hvalhud) eller rå sællever (cf. Kleivan 1996). Grænsen 

til den Anden opretholdes bedst, hvis den er fleksibel. 

Og derfor kan en grønlænder, der kun taler dansk, nok blive for dansk, men aldrig så dansk, at 

han/hun holder op med at være grønlænder. Grænsen må forskydes, fordi en overskridelse vil 

undergrave den grundlæggende relation, der stiller danskheden op som konstitutivt ydre for 

grønlandskheden. Konsekvensen er, at en dansktalende grønlænder - eller bare en grønlænder, der 

som alle grønlændere, lever i en dansk-påvirket kultur - per definition må være splittet (Sørensen 

1994:168ff; cf. Christiansen 1999; 2000:64).
 197

  

Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at denne 'splittelsens diskurs' – forestillingen om, at det gør 

ondt, at være splittet mellem flere (essentielt uforenelige) kulturer faktisk ikke spiller så stor en rolle 

som diskursivt repertoire hos de, der skulle være splittede; her er det den manglende accept, der 

giver psykiske problemer. Derimod findes 'splittelsens diskurs' implicit hos en række af de, der 

spiller med på temaet for at promovere en sproglig grønlandisering: 'se at få lært grønlandsk, så får I 

det bedre'.
198

 'Splittelsens diskurs' er tilføjet som alternativ til 'gldk's tolkning i figur 3.16. 

I forhold til de grundlæggende diskursive repertoirer i grønlandsk identitetsdiskurs, som de er 

beskrevet i afsnit 2.3, er især temaets relation til forfaldsfiguren interessant: På den ene side kan 

selve temaets eksistens ses som en bekræftelse på den oprindelige kulturs forfald; når der findes 

mennesker, der kalder sig grønlændere, som kun taler dansk, så må den grønlandske kultur være på 

vej mod opløsning. På den anden side er temaets konklusion selvsagt i modstrid med 

forfaldsfigurens opråb om national genrejsning; mennesker, ekskluderet af grønlandskheden i kraft 

af det sproglige diakritikon for grønlandsk identitet, som insisterer på at være inkluderet, udfordrer 

grænsen for grønlandskhed og den homogenitet, den afgrænser. 
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 En forestilling, der stammer fra funktionalistisk antropologi, men som antropologien generelt har forladt (jf. delafsnit 

1.0.2). 

197
 Derfor den utilpashed, det vækker hos publikum, når tidligt bortadopterede 'grønlandske' børn uden erindring om 'sit' 

land, ikke giver udtryk for savn eller splittelse - men blot almindelig nysgerrighed - når de optræder i pressen eller tv-

programmer som Sporløs. 
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 Fx Poulsen LT 2002.04.15:57. Derudover holdes dette diskursive repertoire primært i live af Bryld (2002a:passim; 

A/G 2002.10.29:24). 
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Som temaet er beskrevet 

i dette delafsnit var 

truslen - eksklusion - 

primært konstrueret som 

rettet mod den 

dansktalende afsender 

selv: Situationen er som 

den, Butler beskriver (jf. 

delafsnit 3.1.1), at et 

subjekt protesterer mod 

at være blevet udpeget 

en plads "at a distance 

from oneself" 

(1997:33f). I stedet for 

at være ekskluderet fra 

en identitet, insisterer 

det på at være inkluderet 

(cf. 1997:91). 

Da nu truslen var 

konstrueret som 

personlig, var 

reaktionerne ofte også 

personlige; enten 

medfølelse og omsorg
199

 

- eller modsat; 

irritation.
200

 Den 

irriterede reaktion kan 

have udgangspunkt i, at  

 

Figur 3.16. Temaet om eksklusion af dansktalende grønlændere; gldk's kobling af 

manglende accept og manglende grønlandsksprogethed - og den alternative tolkning i 

form af 'splittelsens diskurs'. Pile markerer italesatte sammenhænge mellem elementer. 

afsenderne - de dansksprogede grønlændere - i den institutionaliserede diskurs ofte fremstilles som 

relativt velstillede: dansksprogede er som regel relativt veluddannede og derfor relativt 

vellønnede.
201

 

Videre kan irritationen skyldes, at grønlandsk identitetsdiskurs er præget af et 

underordnelsesforhold i relation til den danske Anden (jf. delafsnit 2.3.5): Grønlænderne er et 

oprindeligt folk, der har været offer for kolonisering og undertrykkelse. Og erindringen om den 

kulturdarwinistiske forestilling (jf. delafsnit 2.3.3) lægger op til, at det er grønlænderen, der er 

undertrykt og ekskluderet. Her er der pludseligt dansktalende, der beskriver sig selv som 

undertrykte og ekskluderede. Og selv hvis man så anerkender de dansksprogede grønlændere som 

grønlændere - så er de grønlandsksprogede grønlændere i hvert fald mere grønlandske, og dermed 

mere undertrykte og ekskluderede. 

Til gldk's indledende møde var Asii Chemnitz Narup og Aqqaluk Lynge, begge 

Landstingskandidater (IA), således bekymrede for, at en prioritering af veluddannede, 
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 Fx Johansen SER 2002.11.08:37. 
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 Fx Ingemann A/G 2002.11.12:20. 
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Grønlændere, 
der ikke taler 
grønlandsk 

Psykisk 
blokering 

Splittet identitet 

Manglende accept af 
grønlændere, der ikke 
taler grønlandsk 

Manglende 
mulighed for at 
lære grønlandsk 



 81 

dansksprogede grønlænderes problemer ville true den sproglige integration af grønlandsksprogede, 

som lever i sproglig isolation i bygder og yderdistrikter.
202

 Hermed er forbindelsen knyttet fra 

temaet om eksklusion af enkeltsprogede dansktalende grønlændere til det tema om eksklusion af 

enkeltsprogede grønlandsktalende grønlænder, der vil blive behandlet i det følgende delafsnit 

3.4.2.2.
203

 Efterfølgende opsummeres de to eksklusionstemaer samlet i delafsnit 3.4.2.3. 

 

 

3.4.2.2 Temaet om eksklusion af enkeltsprogede grønlandsktalende grønlændere 

I modsætning til temaet om eksklusion af enkeltsprogede dansktalende grønlændere, hvis krav på at 

blive taget alvorligt er omstridt, er der generelt enighed om, at enkeltsprogede grønlandsktalende er 

truet af udelukkelse. Der er dog ikke enighed om, hvori truslen består - og dermed heller ikke om, 

hvordan man afhjælper den. 

                                                 
202

 Narup & Lynge SER 2002.11.01:44. 

203
 I et længere historisk perspektiv er det klart, at temaet om eksklusion af grønlandsktalende kom først. Fremstillingen 

her dækker det analyserede materiale; sprogdebatten i aviser og Landstingsforhandlinger i 2002. 
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Den mest udbredte 

trusselskonstruktion i temaet 

fremstiller dansk sprogs stilling 

i administration og 

uddannelsessystem som en 

trussel mod enkeltsprogede 

grønlandsktalende individers 

interesser: Det er svært eller 

umuligt at blive serviceret af det 

offentlige og af 

erhvervsvirksomheder,
204

 at få 

en uddannelse
205

 eller få et 

job,
206

 hvis man er 

grønlandsksproget - fordi 

'systemet' er dansksproget.
207

  

Afsenderne er typisk den jævne 

grønlænders institutionaliserede 

talsmænd; formanden for 

fagforeningen SIK, andre 

organisationsfolk og politikere. 

Konstruktionen af dansk sprog 

som trussel mod individuelle 

enkeltsprogede 

grønlandsktalendes interesser 

åbner imidlertid - som illustreret 

i figur 3.17 - for to løsninger: 

Grønlandisering eller bedre 

danskkundskaber. 

 

Figur 3.17. De to mulige tolkninger af dansk som trussel mod enkeltsprogede 

grønlandsktalendes muligheder. Pile markerer italesatte sammenhænge 

mellem elementer. 

Som udgangspunkt føres de grønlandsktalende enkeltsprogedes sag ofte i et rettighedsvokabularium 

(tilsvarende demokratitemaerne); man har ret til at blive betjent på sit eget sprog i sit eget land
208

 - 

hvorved løsningen entydigt er sproglig grønlandisering af uddannelsessystemet, administrationen 

og virksomhederne.  

På den ene side synes disse interventioner ofte uden eksplicit opbakning i efterfølgende 

interventioner - måske fordi ikke mange af de, der støtter dem, har ressourcer til at eksplicitere 

denne støtte (cf. Andersen & Andersen 2003; jf. dog delafsnit 3.3.1.3). På den anden side skal 

valget af Hans Enoksen til først formand for Siumut og siden Landsstyreformand formodentlig ses i 

dette perspektiv; som en insisteren på, at man i et grønlandiseret Grønland som enkeltsproget 
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2002.04.15:57; Jensen .05.03:29. 
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grønlandsktalende skal kunne opnå samfundets højeste stillinger. Dermed bliver kombinationen af 

Enoksens personlige kapaciteter og politiske status symbol på hele grønlandiseringsprocessen: 

Enoksen er grønlandisering. Eller med Enoksens egne ord: "De andre unge som forlod Itilleq 

[hjembygden, -/upg] for at lære dansk og tage en uddannelse, har ikke nået de samme mål, som jeg 

har."
209

 

Grundtonen i temaet er forfaldsfiguren; grønlænderens rettigheder i sit eget land er truet, fordi 

dansk sprog dominerer; det tabte grønlandske skal genvindes. Og de dansksprogede grønlændere er 

en del af truslen på flere planer; først og fremmest ved at bidrage til det danske sprogs position; 

dernæst ved - med deres krav om opmærksomhed om deres 'luksusproblemer' at tage 

opmærksomheden fra den mere alvorlige trussel mod de enkeltsprogede grønlandsktalende. Og 

endelig måske, som antydet i delafsnit 3.4.1, ved at insistere på, at man kan være grønlænder uden 

at tale grønlandsk. 

Men truslen mod grønlændernes rettigheder i eget land kan kun konstrueres som et problem mod 

baggrund af en lighedsforestilling (cf. Torfing 1999:256f; Torfing 1995): Grønlænderen har 

individuelt lige så stor ret til at blive betjent på sit eget sprog som danskere – og grønlændere har 

som folk lige så stor ret til at have deres eget sprog som danskere (og andre folk).  

Og for at grønlandsk sprog kan have sit eget territorium, må dansk underordnes grønlandsk i 

Grønland. Hermed vendes den systematiske underordnelsesrelation i forhold til danskheden om; 

hidtil har grønlændere været undertrykte - for at kunne opnå ligestilling, må vi - som det er skitseret 

i figur 3.18 - være overordnede på vores hjemmebane, for det er (eksempelvis) danskerne jo på 

deres hjemmebane.
210

 Kun derved kan den grønlandske værdighed genvindes. På denne vis smelter 

dette eksklusionstema sammen med det mere abstrakte grønlandiseringstema, der behandles i det 

følgende delafsnit 3.4.3. 
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 Enoksen SER 2002.11.29:48. 

210
 Heilmann viser i en interviewundersøgelse om dobbeltsprogedes kodeskift mellem dansk og grønlandsk, hvordan 

kode-skift bevidst benyttes for at udelukke enkeltsprogede fra samtalen, med det formål "at vise, hvem der har magten 

og for ikke at tabe ansigt"; for at markere at det ikke er de magtfulde danskere, der har magten (1999:48, 66). 
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Figur 3.18. Grønlandisering indebærer konstitution som selvstændig identitet - tidligere var grønlandsk underkastet 

danskhed (markeret ved enkelt linie). Fed stiplet dobbeltpil markerer konstitutiv Andenrelation. Fede pile markerer 

dynamiske elementer. 

 

Udover rettighedsfortolkningen kan formuleringen af truslen mod den enkeltsprogede 

grønlandsktalende imidlertid omtolkes, så det ikke er det dansksprogede system, der udgør truslen, 

men derimod individets enkeltsprogethed. For at klare sig i en moderne verden, er det nødvendigt at 

lære dansk; løsningen er altså bedre danskundervisning.
211

 

Til forskel fra temaet om eksklusion af dansktalende var det relativt sjældent, at temaet om 

eksklusion af grønlandsktalende afsluttedes med at udpege eksklusionen som en trussel mod 

samfundet på grund af de ressourcer, eksklusionen forholdt samfundet. En af de få undtagelser var 

et forslag til Landstinget om efteruddannelse i grønlandsk og dansk sprog på de grønlandske 

højskoler,
212

 hvor de to problematikker eksplicit fremstilledes parallelt. 

I den fortolkning, der accepterer danskundervisning som løsning, lægger temaet om eksklusion af 

grønlandsksprogede op til det moderniseringstema, der behandles sammen med 

grønlandiseringstemaet i delafsnit 3.4.3.  

 

 

3.4.2.3 Opsummering af eksklusionstemaerne 

Analysen af eksklusionstemaerne understreger den essentialistiske kultur- og identitetsopfattelse, 

der ligger til grund for grønlandsk identitetsdiskurs. 
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Samtidig kan den betoning, temaet om eksklusion af enkeltsprogede grønlandsktalende har af, at 

lighed mellem grønlændere og danskere kun opnås, hvis grønlandsk er dominerende i Grønland, ses 

som et forsøg på at vende grønlandsk identitetsdiskurs underordnelse i forhold til det danske. 

Enkeltsprogede, dansktalende grønlænderes plads konstrueres på én gang parallelt og radikalt 

forskelligt i de to eksklusionstemaer: De to temaer er på sin vis enige om, at dansksprogede 

grønlændere empirisk ikke accepteres som inkluderet i grønlandsk identitet. Temaet om eksklusion 

af dansksprogede grønlændere er normativt uenigt i denne eksklusion og søger at modvirke den ved 

ikke at acceptere dem. 

Temaet om eksklusion af grønlandsktalende accepterer eksklusionen af de dansksprogede, så længe 

de er dansksprogede, idet de kan lade sig inkludere ved at lære grønlandsk. Eksklusionen af de 

dansksprogede sker på baggrund af tre trusler: 

 Det danske sprog italesættes som en trussel mod det grønlandske sprog. 

 De dansksprogedes problemer ses at true med at tage opmærksomhed og ressourcer fra de 

(væsentlige/-re) problemer, udløst af eksklusionen af grønlandsksprogede. 

 Endelig må selve de dansksprogedes insisteren på accept ses som en trussel mod sproget 

som diakritikon for grønlandsk identitet. 

De to temaers konstruktion af dansksprogede grønlænderes plads er illustreret i figur 3.19. 

 

Figur 3.19. Dansksprogede grønlænderes plads i relation til de to eksklusionstemaer, der henholdsvis vil fastholde det 

sproglige kriterium og forsøge at finde et udvidet etnisk kriterium. 

x Dansksprogede 
grønlændere 

Sprogligt kriterium Forsøg på udvidet 
etnisk kriterium 
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3.4.3 Modernisering og/eller grønlandisering? Fremtiden tilbage eller tilbage til fremtiden... 

Temaet om eksklusion af grønlandsktalende (delafsnit 3.4.2.2) udpeger dansksprogede institutioner 

som en trussel mod enkeltsprogede grønlandsktalendes interesser. Dette tema anvendes oftest som 

konkret modargument mod temaet om eksklusion af dansktalende; eksklusion af grønlandsktalende 

italesættes som det alvorlige problem i forhold til de relativt privilegerede dansktalendes problemer. 

Alvoren stammer blandt andet fra det underliggende grønlandiseringstema, der beskrives i det 

følgende delafsnit 3.4.3.1. 

Temaet om eksklusion af grønlandsktalende søges imidlertid med mellemrum omtolket, så det er de 

grønlandsktalendes individuelle enkeltsprogethed, der er truslen. Hermed glider argumentationen 

ind i det moderniseringstema, der beskrives i delafsnit 3.4.3.2: Såvel individets som samfundets 

interesser er truet af de manglende danskkundskaber. 

Til moderniseringstemaet bidrager også temaet om eksklusion af enkeltsprogede, dansktalende 

grønlændere (delafsnit 3.4.2.1). Men hér er bidraget et ganske andet: Samfundets interesser 

beskrives hér som truet af den manglende accept, der gør at samfundet går glip af de 

dansksprogedes ressourcer. De to temaer præsenteres først hver for sig på deres egne præmisser 

(3.4.3.1 og 3.4.3.2); siden beskrives deres samspil (3.4.3.3). 

 

 

3.4.3.1 Grønlandiseringstemaet 

Som beskrevet i delafsnit 3.4.2.2 italesættes den enkelte grønlænders ret til at 'blive betjent på sit 

eget sprog i sit eget land' som truet af det danske sprogs fremtrædende position. Mere overordnet - 

og mere fremtrædende i debatten - italesættes det grønlandske sprog som truet af dansk (Kleivan 

1999b:99f).
213

 Men det danske sprog konstrueres - som illustreret i figur 3.20 - som trussel på flere 

andre måder. I de mest udbredte trusselskonstruktioner udpeges dansk som administrations- og 

undervisningssprog for det første som en trussel mod grønlandsk sprogs udvikling og funktion; for 

det andet som en trussel mod grønlandsk sprogs stilling som hovedsproget; og for det tredje som en 

trussel mod grønlandsk sprogs status og værdighed:
214

 

 Når sproget i administrationen og på andre uddannelseskrævende arbejdspladser er dansk, 

skades grønlandsk sprogs funktion gennem domænetab.
215

 

 Et sådant domænetab bidrager til truslen mod det grønlandske sprogs stilling som 

hovedsproget: Når megen kommunikation i forvaltning og virksomheder foregår på dansk, 

krænkes det grønlandske sprogs stilling - og dermed Hjemmestyrelovens §9, der fastslår, at 

"det grønlandske sprog er hovedsproget".
216
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 For et klassisk eksempel på udpegning af sproget som truet, se Angmalortoq Olsen citeret i (Kleivan 1999b:106).  
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 En puristisk præget debat om korrekt grønlandsk sprogbrug føres fortrinsvist i rent grønlandsksprogde medier - 
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også føres på eller oversættes til dansk (fx LT 2002.04.19:60; se i øvrigt Langgård 2003b), men er ikke selvstændigt 

behandlet i dette speciale. 
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 Egede A/G 2002.04.16:14; Poulsen SER 2002.02.15:28; Boasen .03.15:41; Enoksen .11.08:13; Ingemann .15:42; 

Olsen .22:15; Heilmann :38; Petersen LT 2002.09.23:1; cf. koalitionsaftalen mellem Siumut og IA, SER 2002.12.13:18. 
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 En svækket stilling truer i næste led sprogets værdighed. Særligt er sprogets værdighed truet 

af, at de tilkaldte ikke lærer grønlandsk.
217

  

 

Figur 3.20. Dansk sprogs tre trusler mod grønlandsk sprog. Pile markerer italesatte sammenhænge mellem elementer. 

 

Et tilbagevendende standpunkt i den forbindelse er, at de tilkaldte mangler respekt for eller vilje til 

at lære sproget - og hér skelnes ikke mellem tilkaldte og dansksprogede grønlændere. Sprogets 

værdighed er altså også truet, når tilkaldte og dansksprogede grønlændere "ikke gider" at lære 

grønlandsk.
218

 Denne konstruktion er indføjet i figur 3.21. 

 

 

Figur 3.21. Manglende vilje til at lære grønlandsk hos dansksprogede tilkaldte og grønlændere som trussel mod sproglig 

grønlandisering af administrationen og mod grønlandsk sprogs værdighed. Pile markerer italesatte sammenhænge 

mellem elementer. 

 

Som beskrevet i kapitel 2 er det grønlandske sprog helt afgørende placeret i grønlandsk 

identitetsdiskurs; "Det grønlandske sprog er vores sjæl.".
219

 Denne centrale placering gør, at truslen 
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 Siumut A/G 2002.11.07:9; Henriksen SER 2002.11.08:42.  

218
 Poulsen SER 2002.02.15:28; Matthiassen .05:03:26; Heilmann .11.28:38; ; cf. Kleivan 1999:99f. 

219
 Olsen SER 2002.11.22:41; cf. Sørensen 1994:109. 
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mod grønlandsk sprogs funktion, stilling og status i næste led konstrueres som en trussel mod det 

grønlandske folks identitet,
220

 ligeberettigelse
221

 og dermed værdighed.
222

 

Det grønlandske sprog og den 

grønlandske identitet er altså 

truet af dansk sprog, som 

illustreret i figur 3.22. Midlet til 

afværgelse af såvel dansk sprogs 

trussel mod enkeltsprogede 

dansktalende grønlænderes 

muligheder, som mod 

grønlandsk sprog som sådan, er 

en grønlandisering, så 

grønlandsk sprog og identitet 

kan opretholdes.
223

 Denne 

løsning er illustreret i figur 3.23.  

Grønlandiseringstemaet 

fremføres - som temaet om 

eksklusion af enkeltsprogede 

grønlandsktalende - af 

organisationsfolk og politikere 

på valg, men også af sprogfolk 

(forfattere, tolke og lignende), 

og det er tydeligt at den kobling 

mellem sprog og identitet, der 

gør truslen alvorlig, er så 

indarbejdet, at det oftest er 

overflødigt at eksplicitere den i 

de enkelte interventioner. 

 

Figur 3.22. Trusler mod grønlandsk sprog er trusler mod grønlandsk identitet. 

Pile markerer italesatte sammenhænge mellem elementer. 

Buzan et al. beskriver immigration og horisontal kulturpåvirkning som to teoretisk adskilte trusler 

mod kollektiv identitet (1998:121). I den grønlandske sprogdebat smelter disse to trusler som 

beskrevet sammen: tilkaldte danskere og dansktalende grønlændere er som bærere af dansk sprog 

og kultur en del af truslen mod grønlandsk sprog, kultur og identitet. Dansksprogede grønlændere 

er, som bærere af en dansksproget Udvikling, oveni købet forrædere mod deres rødder og dermed 

mod sig selv; de bidrager til den oprindelige grønlandske kulturs forfald (jf. beskrivelsen af 

forfaldsfiguren som grundlæggende diskursivt repertoire i delafsnit 2.3.7). 
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 Møller & Poulsen A/G 2002.01.18:31; Narup & Lynge SER 2002.11.01:4; Enoksen .08:13; Lynge .15:22; Rosing-

Petersen LT 2002.04.19:60; Petersen .09.23:1. 
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 Møller & Poulsen A/G 2002.01.18:31 
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 Som antydet i delafsnit 3.4.2.2 ses en ligestilling med dansk (og andre sprog) som en væsentlig forudsætning for 

sprogets værdighed. Ikke sådan forstået at sprogene skal ligestilles på grønlandsk territorium, men - tværtom - sådan at 

grønlandsk ligesom andre sprog får sit eget territorium. 

223
 Narup & Lynge SER 2002.11.01:4; cf. afsnit 2.4 om grønlandisering. En bidiskussion handler om, hvorvidt 

udbredelsen af det grønlandske sprog nu er tilstrækkelig til at konstituere en grønlandisering – eller der er brug for at 

fremme grønlandsk tankegang særskilt (Madsen SER 2002.04.19:46; Mathiassen .05.03:26). Denne forestilling har helt 

andre dimensioner i inuit-selvstyreområdet Nunavut i Canada, hvor begrebet Inuit Qaujimajatuqangit (traditionel inuit-

tankegang) konstrueres centralt i områdets politiske diskurs (cf. note 57). 
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Figur 3.23. Trusler mod grønlandsk sprog og enkeltsprogede grønlandsktalendes muligheder afværges ved sproglig 

grønlandisering. Pile markerer italesatte sammenhænge mellem elementer. 

 

I modsætning til Heisler & Layton-Henrys beskrivelse af situationen i Europa (1993) består 

migrationen til og migranterne i Grønland imidlertid af relativt formelt velkvalificeret og relativt 

velstående arbejdskraft. Ydermere var velfærdssamfundet i Grønland ikke færdigkonstrueret, da 

migranterne kom (cf. 1993:153f) - tværtimod er velfærdsstaten og de danske migranter stadigvæk 

tæt forbundet (Kleivan 1999b97). Den tætte forbindelse ændrer ikke ved det essentielle problem; 

frygten for manglende evne og vilje til kulturel assimilation (Heisler & Layton-Henry 1993:161f) - 

tværtimod understreger den migrationens grundlæggende dilemma: 

Grønlandisering konstrueres oftest som primært et spørgsmål om sprog. Men denne konstruktion 

udfordres af en enighed om, at et fremtidigt Grønland skal være et velfærdssamfund. For velfærdens 

institutioner kræver veluddannede medarbejdere - og uddannelse kræver danskkundskaber. 

Danskkundskaber og uddannelse kan man godt have med grønlandsk som modersmål - det er bare 

ikke hovedreglen i Grønland i dag (cf. Skydsbjerg 2001:5, 16). Grønlandiseringstemaets krav om 

sproglig grønlandisering støder derfor ind i moderniseringstemaet. 

Efter beskrivelsen af moderniseringstemaet i delafsnit 3.4.3.2 behandles forholdet mellem de to 

temaer i delafsnit 3.4.3.3. 

 

 

3.4.3.2 Moderniseringstemaet 

En række grønlændere taler ikke grønlandsk - og de accepteres derfor kun som grønlændere med en 

fejl (jf. delafsnit 3.4.2.1). I første omgang er det deres eget problem. Men den manglende accept 

italesættes også som et samfundsproblem, idet de dansktalendes ressourcer truer med at gå det 

grønlandske velfærdssamfund forbi. 
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Med koblingen til velfærden knytter temaet om eksklusion af dansksprogede grønlændere an til et 

mere generelt moderniseringstema. Heri ligger en forestilling om dansk sprog som en forudsætning 

for viden og udsyn i almindelighed
224

 og for uddannelse i særdeleshed.
225

 I næste led ses 

uddannelse og udsyn som en forudsætning for beskæftigelse på det individuelle plan og 

erhvervsvirksomhed på det samfundsmæssige plan.
226

 Mere negativt formuleres grønlandsk sprog 

som decideret uegnet til et moderne samfunds funktioner.
227

 Temaets klimaks nås, når de 

manglende danskkundskaber - med en eller flere af de nævnte mellemregninger - truer Grønlands 

udvikling på vej mod et selvstændigt velfærdssamfund.
228

 Temaet er opsummeret i figur 3.24. 

Den centrale plads, velfærden indtager i såvel 

sprog- som selvstændighedsdebatten, peger på, 

at et fremtidigt selvstændigt Grønland må være 

en velfærdsstat. Dette bekræftes af gentagne 

meningsmålinger, der siger at op imod 90% 

ønsker et selvstændigt Grønland - men at kun 

knapt 10% ønsker selvstændighed, hvis det 

koster en nedgang i velfærden (Skydsbjerg 

2002). Og selvom kritikken af den 

initiativløshed, den altdominerende offentlige 

sektor menes at fremkalde, er heftig  

både i og udenfor Grønland (Paldam 1994; 

1998; Grønlands Landsstyre 2000; OECD 

1999), er det samtidigt klart af den grønlandske 

debat, at forventningen netop er en velfærdsstat. 

Ligesom demokratiet (jf. delafsnit 3.4.1) er 

velfærden så vigtigt et referentobjekt, at det er 

værd at udpege det som truet. Det synes altså 

rimeligt at udvide den basale 

begrebskonstellation for grønlandsk identitet, 

der blev skitseret i afsnit 2.4, med et 

velfærdselement: velfærden er en uundværlig 

del af grønlandsk identitet; kun ganske få kan 

forestille sig et fremtidigt Grønland, der ikke er 

en velfærdsstat (cf. Langgård 2003b:250; 

Larsen 1992b:223).
229
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 Langgård A/G 2002.03.22:24; Abelsen .11.14:30; Johansen & Motzfeldt SER 2002.11.08:10; Salling :18; Sivertsen, 

LT 2002.05.03:37. 
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 Langgård A/G 2002.03.22:24; Brønden .04.09:13; Skovgaard .05.03:26; Abelsen .11.14:30; leder SER 2002.01.04:2; 

Lyberth .04.19:16; Lundblad & Amondsen .09.06:09; leder .10.25:2; Salling .11.08:18; Nielsen :39; Skifte .12.06:07; 

Møller :50; Kleist, Motzfeldt, Petersen, Poulsen LT 2002.05.03:37. 
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 Møller SER 2002.12.06:50. 

227
 Cf. Motzfeldt, Steenholdt LT 2002.04.19:60. Tankegangen har ligheder med funktionalistisk antropologi; det 

grønlandske sprogs opbygning egner sig til fangst - det danske til modernitet. 
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 Sørvági, SER 2002.03.08:41; Holm :44; Madsen .04.19:46; Lumholt .11.01:4; Ottosen .11.29:15; Qujaukitsoq 

.12.20:41; cf. Motzfeldt LT 2002.05.03:37. 
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Figur 3.24. Moderniseringstemaets grundfigur. Pile 

markerer italesatte sammenhænge mellem elementer. 

Direkte effekt for velfærdsstaten får eksklusionen af de dansksprogede, hvis denne eksklusion 

betyder, at deres arbejdskraft slet ikke kommer den grønlandske velfærdsstat til gavn; hvis de 

dansksprogede vælger at emigrere til Danmark eller blive der efter studier.
230

 En undersøgelse af de 

grønlandske studerendes sprogkundskaber og fremtidsplaner tegnede i den forbindelse et dystert 

perspektiv; en stor del har betænkeligheder ved at vende hjem til Grønland, netop med henvisning 

til den forventede manglende accept på grund af mangelfulde grønlandskkundskaber (Lund & 

Nathanielsen 2001; cf. Bryld 2002a). I næste led står også Grønlands fremtidige selvstændighed på 

spil; uden de dansksprogedes ressourcer vil der være endnu længere vej, til at Grønland kan gøre sig 

håb om at bemande et selvbærende velfærdssamfund.
231

 

Den del af sprogdebatten, der udgøres af moderniseringstemaet, udspiller sig selvklart på 

moderniseringsfigurens præmisser: Uddannelse (på dansk) giver Udvikling. I moderniseringstemaet 

står dansksprogede grønlændere som avantgarden; som bærere af Udviklingen.  

 

 

3.4.3.3 Samspillet mellem grønlandiserings- og moderniseringstemaerne 

Forholdet mellem grønlandiserings- og moderniseringstemaerne kan betragtes på to måder: For det 

første som en enten/eller diskussion; for det andet som en forhandling, hvor et vigtigt våben er 

artikulation af elementer fra det ene tema og de diskursive repertoirer, det trækker på, ind i den 

anden. 

Moderniseringstemaet findes sjældent som et eksplicit modsvar på grønlandiseringstemaet, af typen 

'nej, vi kan ikke grønlandisere os ud af problemerne - vi skal modernisere os ud af dem'.
232

 

Afsenderne af en sådan afvisning, er nødt til at udvise en betydelig påpasselighed med ikke at 

vække erindringen om den koloniale ideologi, der fostrede moderniseringsfiguren. 

Skiftet i sprogpolitik i folkeskolen over de sidste århundreder kan beskrives som skift mellem det 

ene og den anden figur: Den helt korte historie lyder, at den danske kolonipolitiks proklamerede 

formål fra begyndelsen i 1721 til anden verdenskrig var at beskytte grønlandsk sprog og kultur mod 

udefrakommende påvirkning og dermed mod forfald (Heilmann 1999:38); den alfabetisering, der 

stort set allerede var gennemført i 1825 (Engell 1982:6), foregik på grønlandsk. I 1950 startede så 

en massiv moderniseringspolitik, med tilhørende danisering, der brat afsluttedes i 1979 af 

Hjemmestyret, som i stedet indledte en absolut sproglig grønlandisering (Heilmann 1999:39). 

En mere nuanceret analyse viser imidlertid, at forholdet mellem modernisering og grønlandisering i 

alle tre perioder var mere kompliceret end som så:  

                                                                                                                                                                  
uafhængighed." (Bjerre & Nielsen 1998). Trods hans gentagne genvalg som formand for fagforeningen SIK synes hans 

synspunkts marginale status markeret; dels af gentagne meningsmålinger som den nævnte; dels af, at en række 

politikere på valg nok lover selvstændighed, men stort set altid samtidig anviser en 'gratis' finansieringskilde, så 

velfærden kan opretholdes uden ofre; olie (Jonathan Motzfeldt), frihavne og skattely (Jørgen Wæver-Johansen), afgift 

for overflyvning af grønlandsk luftrum (Per Rosing-Pedersen), amerikansk betaling for Thule-basen i stedet for 'den 

danske NATO-rabat' (Lars-Emil Johansen), dansk bistand ifølge FN-forpligtelse (Ane Hansen). 
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 Berthelsen SER 2002.08.30:28. 
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 Christiansen SER 20002.09.06:34; Søgaard .20:14. 
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 Et eksempel, der nærmer sig findes i (Leder SER 2002.10.25:02). 
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For så vidt angår den generelt konserverende politik
233

 før anden verdenskrig, så indeholder den 

tidligt elementer fra moderniseringsfiguren.
234

 Allerede skoleloven af 1905 indtog "et 

midterstandpunkt mellem den traditionelle beskyttelsespolitik og en moderniseringspolitik" (Engell 

1982:8), ved på seminarieniveau at tilbyde danskundervisning: Netop for at det grønlandske 

samfund kunne foregå på grønlandske præmisser, måtte grønlændere sættes i stand til - via det 

danske sprog, dansksprogede bøger og uddannelse i Danmark - at tilegne sig viden om moderne 

forhold. Og i forbindelse med skoleloven af 1925 bevægede man sig yderligere et skridt i samme 

retning, ved at åbne for at tilbyde danskundervisning i børneskolen (Larsen 1992a:377), og ved at 

indføre et generelt løntillæg for grønlændere med eksamen i dansk sprog (Engell 1982:9).
235

 

Perioden fra 1950 til 1979 var nok den, hvor moderniserings- og forfaldsfigurerne mest klart blev 

stillet overfor hinanden som formulerede modsætninger: Skoleloven af 1950 forlod beskyttelsen af 

den brede befolkning ved at tilbyde undervisning på dansk som i en parallel linie i folkeskolen 

(Engell 1982:13; Larsen 1992a:379). Fra 1961 og op i 70'erne blev et meget stort antal børn - fra en 

meget tidlig alder - sendt på skoleophold i Danmark for at de skulle lære dansk (Larsen 

1992a:380f). Et udkast til Skoleloven af 1967 tog skridtet fuldt ud og reducerede grønlandsk til et 

obligatorisk fag fra 3. til 7. klasse og et valgfrit fag for realisterne i 8.-10. klasse plus 

undervisningssprog i religionsundervisningen (Engell 1982:18ff; Larsen 1992a:382).
236

 

Her kan man imidlertid argumentere for, at netop moderniseringspolitikkens formulerede ønske om 

at slippe af med grønlandsk sprog - i en situation, hvor sproget var etableret som det mest 

fremtrædende diakritikon for grønlandsk identitet - var med til at sikre at man holdt fast i at bruge 

sproget i kraft af en udbredt opmærksomhed om det grønlandske sprogs stilling.
237

 Wæver & 

Kelstrup beskriver hvordan de europæiske nationer i kraft af territorialstatens bortvisnen i højere 

grad bliver 'cultures without shell' (1993:70). I en grønlandsk sammenhæng har kulturen aldrig haft 

sin egen skal - men den officielle danske politik indtil anden verdenskrig har været præsenteret som 

en beskyttende skal for grønlandsk kultur (Thomsen 1996:266; 1998:23).
238

 Efter mødet med 

amerikanerne blev den konserverende mur brudt; en moderniserings- og daniseringsproces 

påbegyndt - og den grønlandske kultur kunne i næste led fremstilles som truet. En reaktion på denne  

                                                 
233

 Som forløber og diskursiv forudsætning for forfaldsfiguren kunne man tale om en 'beskyttelsesfigur', der 

umuliggjordes af moderniseringsfigurens etablering; først beskytter den danske stat den grønlandske kultur, da staten i 

stedet beslutter sig til at modernisere, bliver der plads til forfaldsfiguren. 

234
 Beskyttelsespolitikken har aldrig været fuldstændig; den omfattede nok sprog og elementer af materiel kultur - men 

aldrig religiøse forhold: Når Handelen kunne konstrueres som en undtagelse fra beskyttelsen af den materielle kultur, 

var det netop fordi den var som nødvendig for at finansiere missionen. 
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 Tillægget var indført for kateketer fra 1915 (Larsen 1992a:377). 
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i de øvrige fag blev imidlertid som hovedregel dansk (Engell 1982:20ff). 
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 Engell 1982:166; Langgård 2003a:215; cf. Wæver 1994:18. Denne analyse afspejles et enkelt sted i debatten, nemlig 

i Landsstyrets tilslutning til Sprogpolitisk Redegørelse (Arbejdsgruppen 2001) i forbindelse med en forespørgsel om 

planerne for fornyelse af grønlandske ordbøger (Motzfeldt, LT2002.04.19:52); Modsat ser Dorais i en analyse af 

situationen i canadisk Arktis sprogudviklingen mere direkte afspejle den sociale stratifikation, hvor engelsk dominerer 

inuktitut (1991:21). 

238
 Om end den grønlandske kultur, der skulle beskyttes, primært var defineret af de materielle praksisser, KGH havde 

en umiddelbar pekuniær interesse i; særligt sælfangsten (Thomsen 1996:266; 1998:23; Sejersen 1999:126f). 
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trusselsudpegning har været (krav om) en 

styrkelse af grønlandsk kultur og sprog (Lennert 

2001:56f).
239

 

Situationen efter Hjemmestyrets overtagelse af 

sprog- og uddannelsespolitikken kan klart 

beskrives som et skift fra moderniseringsfiguren 

til grønlandisering affødt af forfaldsfiguren; nu 

skulle der rettes op på daniseringen. Men hvor 

grønlandiseringsfiguren nok har været 

dominerende i retorikken, har den materielle 

diskurs modsagt ordene: Når man som 

grønlænder har læst om den nye sprogpolitik i 

sin avis, har man kunnet sende sine børn hen i 

en skole, hvor de danske og de grønlandske 

klasser måske nok er blevet integreret, men hvor 

en stor del af lærerkræfterne fortsat kun er i 

stand til at undervise på dansk. Senere på dagen 

har man måske endda kunnet møde de 

grønlandiserende politikeres børn nede i 

Brugsen, blot for at konstatere, at de har gået i 

danske klasser og ikke taler grønlandsk. Og i 

mange praktiske politiske beslutninger 

prioriteres andre mål - eksempelvis selvstyre og 

økonomisk udvikling højere end sproglig 

grønlandisering (cf. Dorais 1991:20).  

Ikke desto mindre er moderniseringstemaet og 

grønlandiseringstemaet altså blevet fremstillet 

som modstående - først fra 1950 til 1979 med 

moderniseringen som den dominerende, så fra 

1979 med grønlandiseringen som den 

dominerende. I en situation, hvor modernisering 

og grønlandisering konstrueres som et 

enten/eller-valg, bliver det oplagt at forsøge at 

undslippe dilemmaet. 

Et klassisk (Engell 1982:168f) forsøg på at 

undgå et valg mellem grønlandisering og 

modernisering, udgøres af diskussionen om 

vægtningen af engelsk i undervisningen. 

Engelsk sprog konstrueres på en række 

 

Figur 3.25 Engelsk som bedre middel til udvikling end 

dansk. Pile markerer italesatte sammenhænge mellem 

elementer. 
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 Tankegangen er parallel med den, Wæver & Kelstrup (1993:70; Wæver 1995:69) beskriver i en vesteuropæisk 

sammenhæng. En anden reaktion har været - som i Østeuropa (Wæver & Kelstrup 1993:72) - at insistere på behovet for 

en grønlandsk stat til at beskytte den grønlandske kultur. Selvom den grønlandske kulturnation kunne gå direkte til en 

post-moderne strategi for at klare sig i den deterritorialiserede verdensøkonomi (1993:80), vælger den en moderne, 
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der med inspiration fra Buzan et al.(1998:136) kan kaldes en neoimperial dansk identitet med udgangspunkt i 

rigsenheden - som blot er et synonym for den danske stat - en konkurrence, der - som på Færøerne - enten kan blive 

ved, eller kan afsluttes med grønlandsk selvstændighed. 
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forskellige måder i sprogdebatten: 
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For det første kan en opprioritering af engelsk fortolkes på moderniseringstemaets præmisser; 

engelsk er - i forlængelse af dansk - en kvalifikation, der giver mulighed for udsyn, uddannelse, 

jobs og erhvervsudvikling.
240

 Denne tolkning er illustreret i figur 3.25. 

For det andet kan en 

opprioritering af engelsk 

ses som en trussel mod det 

grønlandske sprog og 

enkeltsprogede 

grønlænderes interesser;
241

 

engelsk indfortolkes altså 

parallelt med og i 

forlængelse af dansk i 

temaet om eksklusion af 

enkeltsprogede 

grønlandsktalende og 

grønlandiseringstemaet. 

Denne tolkning er 

illustreret i figur 3.26. 

Men krav om 

opprioritering af 

engelskundervisning kan 

 

Figur 3.26. Engelsk som større trussel mod grønlandsk end dansk. Pile markerer 

italesatte sammenhænge mellem elementer. 

- for det tredje - også bruges til diskursivt at forsvare grønlandiseringstemaet mod den diskursive 

intervention, der siger at et sprogområde på 56.000 mennesker simpelthen ikke er stort nok, til at 

rumme et uddannelses- og videnssystem, der kan bære et moderne velfærdssystem.
242

 Hermed 

konstrueres et skift fra dansk til engelsk som en måde at opnå det bedste af begge verdener; 

engelskkundskaber giver Udvikling (som i moderniseringstemaet), men uden at vi udsætter vores 

grønlandskhed for den danske Andethed (i tråd med grønlandiseringstemaet).
243

 Denne konstruktion 

er illustreret i figur 3.27. 

Ønsket om opprioritering af engelsk er inddraget i Atuarfitsialak,
244

 men slet ikke til et niveau, hvor 

engelsk erstatter dansk. Diskussionen om Atuarfitsialak og diskussioner om integration af danske 

og grønlandske folkeskoleklasser,
245

 nyetableringen af en flersproget friskole og om forskellige 

efteruddannelsestiltag kunne tyde på, at perioden, hvor den sproglige grønlandisering er entydigt 
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dominerende som diskursiv forudsætning for uddannelsespolitikken, er slut. Ikke mindst på grund 

af den slående parallelitet i de interventioner, der bekymrer sig om indlæringen af grønlandsk af 

hensyn til muligheden for at være en del af samfundet, henholdsvis de interventioner, der bekymrer 

sig om indlæringen af dansk af hensyn til dets værdi som heuristisk redskab. 

 

Figur 3.27. Det bedste af alle verdener; engelsk som erstatning for dansk som middel til udvikling, og som mulighed for 

grønlandisering. Pile markerer italesatte sammenhænge mellem elementer. 

 

Diskussioner om pædagogik og didaktik i sprogindlæringen med udgangspunkt i henholdsvis 

forfaldsfiguren og moderniseringsfiguren fletter sig dermed sammen ved at gøre sig parallelle 

overvejelser om; 

 hvordan man indretter folkeskolen, så man bedst lærer grønlandsk, dansk og engelsk;
246

 

 hvordan man sikrer at en nyetableret friskole både lærer børnene grønlandsk, dansk og 

engelsk;
247

 

 hvordan man sikrer tilstrækkelige efteruddannelsesmuligheder i grønlandsk og dansk.
248
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Moderniseringstemaet er altså på sin vis i dag den almindelige præmis, stort set alle er enige om i 

diskussionerne om uddannelse: Børnene skal lære så godt dansk, at de skal kunne gennemføre en 

uddannelse.
249

 Eventuelt som en andenprioritet, efter kravet om at de har lært så godt grønlandsk, at 

de kan begå sig på landets sprog, og være en integreret del af et etnokulturelt fællesskab - men ikke 

desto mindre en anerkendt prioritet, der kun undtagelsesvist konstrueres i modsætning til 

grønlandiseringstemaet. 

Når det er muligt, er det fordi grønlandiseringstemaets grundtone nok er forfaldsfiguren, men 

allerede i selve forfaldsfiguren er indbygget det paradoks, at genskabelsen af den forfaldne, gyldne 

fortid må ske i kraft af en udvikling mod en genrejsning i fremtiden. Forfaldsfiguren fungerer altså 

primært som motor; den kan levere en begrundelse for behovet for Udvikling - men for at få 

konkret udtryk, må figuren artikuleres til elementer fra moderniseringsfiguren:  

 Som nævnt er grønlandiseringstemaet afhængig af konkret at koble elementer fra 

moderniseringsfiguren på forfaldsfiguren: Ingen ønsker reelt en genskabelse af et oprindeligt 

fangersamfund; i stedet indfortolkes påhængsmotor, satellit-tv og importerede dagligvarer i 

bygdernes oprindelighed. 

 Men mere grundlæggende er grønlandiseringstemaet afhængig af at indkoble 

moderniseringstemaet i sig; udvikling er nødvendig for at skabe det selvstændige Grønland, 

der genrejser den gyldne fortid, der er forfaldet. 

Grønlandsk identitetspolitik drejer sig i høj grad om, hvordan elementer af forfaldsfiguren kan 

bringes til at sameksistere med moderniseringsfiguren. For når grønlandsk identitet ikke bare er 

karakteriseret ved genskabelse af en oprindelighed i form af et selvstændigt, grønlandsksproget 

Grønland, men også ved velfærd, så er der etableret en alvorlig spænding i diskursen: sprog-kriteriet 

konstrueres i modsætning til velfærds- og selvstændighedselementerne i grønlandsk identitet. 

Bedømt ud fra det perspektiv er kampen mellem grønlandisering og modernisering ikke så 

sort/hvid: den er et spørgsmål om artikulation af elementer, snarere end om valg mellem to 

pakkeløsninger.  

 

 

3.4.3.4 Opsummering af grønlandiserings- og moderniseringstemaerne 

Analysen af grønlandiserings- og moderniseringstemaerne peger på det rimelige i at revidere den 

beskrivelse af den grundlæggende begrebskonstellation i grønlandsk identitetsdiskurs, der blev 

skitseret i afsnit 2.4, således at der optages et velfærdselement. Samtidig indsætter 

velfærdselementet en spænding i konstellationen i relation til sprogelementet - og understreger 

samtidig spændingen mellem selvstændighedsønsket og sprogkravet; kan Grønland blive et 

selvstændigt velfærdssamfund, hvis det skal foregå på grønlandsk? 

Med udgangspunkt i, at grønlandiseringstemaet behøver elementer af moderniseringstemaet - og 

valget derfor ikke står mellem to pakkeløsninger - burde der være mulighed for en mere smidig 
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arbejders selvværd, og dermed det værdifulde arbejde han gør for samfundet (Petersen A/G 2002.01.18:24; cf. Bryld 

2002a:238). 
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konstruktion af identitetsdiskursens sprogelement til gavn for de elementer, så godt som alle er 

enige om; nemlig velfærd og en udvikling mod mere selvstændighed. 

Dansktalende grønlænderes plads er i den forbindelse særligt problematisk: Moderniseringstemaet 

placerer dem som avantgarden; som bærere af Udviklingen, uden at det decideret er positivt stemt 

overfor de manglende grønlandskkundskaber. Modsat placerer grønlandiseringstemaet dem som en 

del af truslen mod det grønlandske; som frafaldne og forrædere. De to valoriseringer er indført i 

figur 3.28.  

 

Figur 3.28. Moderniserings- og grønlandiseringstemaets valorisering af dansksprogede grønlænderes plads i forhold til 

sprogkriteriet. 

 

Specialet vender tilbage muligheden for en reformulering af sprogkravet i det normativt 

perspektiverende kapitel 5, efter konklusionen i kapitel 4. Forinden skal et sidste tema beskrives i 

delafsnit 3.4.4: Samhørighedstemaet. 

 

 

3.4.4 Samhørighedstemaet 

De foregående delafsnit har behandlet tre par temaer, der i sprogdebatten på forskellig vis var 

modstillet hinanden i deres argumentation; det individorienterede og det etnokulturelle 

demokratitema negerede gensidigt hinandens udgangspunkter; temaet om eksklusion af 

enkeltsprogede, dansktalende grønlændere aktiverede temaet om eksklusion af enkeltsprogede 

grønlandsktalende som modsvar; moderniseringstemaet og grønlandiseringstemaet konstrueres 

x 

(+) Avantgarde 

Dansktalende grønlændere 

- Forrædere 

Sprogligt kriterium 
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gerne i modsætning til hinanden. Herudover fandtes imidlertid samhørighedstemaet, der - som titlen 

antyder - stillede sig i opposition til selve den måde, de øvrige temaer stillede sig op som hinandens 

modsætninger.  

Det ene omdrejningspunkt for samhørighedstemaet var selve sprogdebattens 'følelsesladede' 

karakter; selve den måde, der tales på – eller selve det, at der tales om noget bestemt - udpeges som 

en trussel mod forskellige forhold: 

 Debattens form og indhold gør, at der ikke tales om de reelle problemer i samfundet
250

 – 

ikke engang de problemer, der har med sproget at gøre.
251

 Hermed blokeres for bedre 

løsning af problemerne og i næste led; samfundets udvikling.
252

  

 Debattens form og indhold hindrer 'den reelle' grønlandiseringsproces ved at forhindre, at de 

grønlandsksprogede opnår deres rettigheder og interesser.
253

 

 Modsat anføres det, at debattens form og indhold som sådan hindrer, at dansksprogede 

grønlændere accepteres som grønlændere.
254

  

 

Figur 3.29. Samhørighedstemaet. Pile markerer italesatte sammenhænge mellem elementer. 

 

I den anden ende af temaet samles trådene igen, i og med at hver af disse forhold - der hver for sig 

italesattes som truet af debattens form og indhold - truer med at undergrave samhørigheden i 

samfundet.
255

 I næste led kan polariseringen så fremstilles som en trussel mod udviklingen
256

 og i  
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sidste ende en eventuel 

selvstændighedsudvikling
257

. De interventioner, 

der begræder truslen mod samhørigheden, er 

oftest opgivende; der udpeges ikke midler til 

truslens afværgelse udover en appel til at lade 

være med at tale sådan om og til hinanden. 

Temaet er opsummeret i figur 3.29. 

Bag samhørighedstemaet kan måske skimtes en 

slags organismeforestilling: Samfundet og dets 

medlemmer har det bedst, når der ikke er 

konflikt. Forestillingen er på den ene side knapt 

så fordringsfuld som forestillingen om et 

homogent etnokulturelt fællesskab: Samfundets 

medlemmer kan som udgangspunkt godt være 

etnisk og sprogligt forskellige – bare de ikke 

giver sig af med konflikter. På den anden side 

har den selvsagt implikationer for, i hvilket 

omfang det er legitimt at være uenige og 

dermed for hvordan politik bør føres.
258

 

Enigheden om værdien af samhørighed i 

samfundet, dækker imidlertid over uenigheder,  

 

Figur 3.30. Diskussionen om Siumuts valgchancer og 

Hans Enoksens (HEs) person. Pile markerer italesatte 

sammenhænge mellem elementer. 

der gør, at temaets krav om mindelige løsninger ikke bør vække så meget håb: 

 Dels er interventionerne uenige om, hvordan det samfund, der skal være samhørigt, 

afgrænses; hvis det kun er de grønlandsktalendes fællesskab, der fortjener samhørighed, kan 

konklusionen snildt være en forstærket indsat for eksklusion eller assimilation af 

dansktalende. 

 Dels er interventionerne - som beskrevet - uenige om hvem eller hvad, der truer 

samhørigheden; konklusionerne bliver selvsagt forskellige, alt efter om man ser 

dansksprogedes krav om accept eller tværtimod den manglende accept af dansksprogede 

som truslen. 

Der udspillede sig endelig en relativt selvstændig diskussion om, hvad det sprogpolitiske skifte ville 

betyde for Siumuts valgchancer; Siumuts nye sprogpolitik relateredes positivt
259

 og negativt
260

 til  
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partiets valgchancer. Og 

Landsstyreformandskandidat Hans Enoksens 

manglende sproglige kvalifikationer udpegedes 

som en trussel
261

 - hvilket udløste modgående 

interventioner, der udpegede hans personlige 

integritet som truet (cf. konklusionen i delafsnit 

3.4.2.2).
262

 Denne diskussion er opsummeret i 

figur 3.30. 

Hovedlinien i samhørighedstemaet placerede 

imidlertid en negativ, diskursiv forbindelse 

mellem Siumuts nye sprogpolitik og såvel 

samfundets udvikling som dets selvstændighed, 

illustreret i figur 3.31. 

Ikke desto mindre reducerer 

samhørighedstemaet - og særligt diskussionen 

om Siumuts valgstrategi - dansktalende 

grønlændere til et passivt objekt, man strategisk 

kan forholde sig til efter forgodtbefindende. Og 

selvom ansvaret for den manglende 

samhørighed ikke placeres direkte hos de 

dansktalende, konstrueres enkeltsprogede, 

dansktalende grønlændere i samhørighedstemaet 

som nogen, der - med eller uden skyld - udløser 

problemer og konflikt. 

 

 

3.4.4.1 Opsummering af samhørighedstemaet 

Analysen af samhørighedstemaet har belyst et 

udtalt ønske om at undgå polariseringen på 

grund af sprogdebatten. Det er imidlertid ikke 

umiddelbart klart, hvor stort spillerummet for 

rekonfiguration af identitetsdiskursen dette 

ønske reelt giver; måske er det udtalte ønske om 

fred og ro for hver af interventionerne et ønske 

om en bestemt fred og ro, der udelukker andre 

ønsker. 

 

 

Figur 3.31. Samhørighedstemaets hovedlinies 

konstruktion af en negativ forbindelse fra Siumuts 

valgchancer og Hans Enoksens person til samhørighed og 

udvikling mod et selvstændigt velfærdssamfund. Pile 

markerer italesatte sammenhænge mellem elementer. 
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Virkningen af samhørighedstemaet - men ikke nødvendigvis af dets enkeltinterventioner - er at 

enkeltsprogede, dansktalende grønlændere henvises til en plads som - muligvis uforskyldte - 

problemskabere. Valoriseringen er indført i figur 3.32. Der konkluderes på analysen i kapitel 4. 

 

 

Figur 3.32. Samhørighedstemaets valorisering af dansksprogede grønlænderes plads i forhold til sprogdebatten. 
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Kapitel 4 Konklusion 

 

4.0 Indledning til konklusionen 

Dette kapitel konkluderer på baggrund af analyserne i kapitel 2 og 3. I afsnit 4.1 konkluderes 

empirisk i relation til grønlandsk identitet som diskursiv struktur og i forhold til specialets 

problemformulering - hvilken plads, dansksprogede grønlændere har i et Grønland under 

grønlandisering og modernisering - og dermed i relation til grønlandsk identitetspolitik som 

diskursive handlinger.
263

 Afsnit 4.2 evaluerer specialets teoretiske apparat og analytik. 

 

 

4.1 Empirisk konklusion  

4.1.1 Konklusion i relation til grønlandsk identitet som diskursiv struktur 

Kapitel 2 optegnede på baggrund af tidligere forskning en skitse af grønlandsk identitet som 

diskursiv struktur. For det første blev det beskrevet, hvordan grønlandsk identitet konstitueres i 

relation til danskheden som Andethed. For det andet identificeredes to figurer, 

moderniseringsfiguren og forfaldsfiguren, der hver især fungerer som diskursive repertoirer i 

grønlandsk identitetsdiskurs, ved at tilbyde konkurrerende Andenrelationer og dermed 

konkurrerende måder at forstå grønlandsk identitet. Af de to betegnedes forfaldsfiguren som 

dominerende. Det fremgik videre, hvordan en artikulationsproces - mod en baggrund af 

essentialistiske begreber om kultur, etnicitet og nationalitet - har knyttet en begrebskonstellation, 

der i udgangspunktet bygger på forfaldsfiguren, sammen med en række dynamiske elementer, der 

kun kan forstås som en del af moderniseringsfiguren: Selvstyreprocessen og 

selvbårenhedsprocessen skal via en grønlandiseringsproces forenes med 'grønlandske forhold' som 

sprog, traditionelle erhverv og natur.  

Diskursanalysen i kapitel 3 af den grønlandske sprogdebat som en identitetspolitisk forhandling 

udpegede på et antal punkter korrektioner af den tidligere forsknings beskrivelse af grønlandsk 

identitet som diskursiv struktur: For det første kan et rimeligt billede af grønlandsk identitet ikke 

kan tegnes uden at inkludere et demokratielement og et velfærdselement.
264

 På den ene side er disse 

elementer ikke en del af en grønlandsk oprindelighed. På den anden side er de - ved at beskrive 

betingelser for henholdsvis selvstyre- og selvbårenhedsprocessen - en uomgængelig del af moderne 

grønlandsk identitet: 

 Selvstyret skal være demokratisk; og i kraft af diskussionen mellem en individorienteret og 

en etnokulturel demokratiforestilling etableres en spænding i relation til sprogelementet i 

definitionen af den grønlandske kulturnation. 

 Kravet til selvbårenhedsprocessen er, at den skal bære, ikke bare en selvstændig nation, men 

en selvstændig velfærdsstat; hermed etableres en spænding i relation til såvel 

                                                 
263

 Bilag B opsummerer og forklarer specialets diskursteoretiske vokabularium. 

264
 Denne konklusion er afhængig af specialets konkrete empiriske fokus. En analyse af forhandlingen mellem 

modernitet og oprindelighed indenfor den grønlandske folkekirke ville have kunnet udpege andre uomgængelige 

identitetselementer (cf. Petersen 1991:19) - en analyse af diskussionen mellem biologer og fangere ville have udpeget et 

tredje sæt elementer (cf. Sejersen 2003). Den teoretiske pointe er i den forbindelse, at identitet har forskellige relevans 

og forskelligt udseende, alt efter hvorfra den betragtes. Specialets fokus på sproget har altså udpeget demokrati og 

velfærd som uomgængelige elementer. 
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sprogelementet som til den konstellation af erhverv, bosætningsmønster og natur, der indgår 

i definitionen af den grønlandske kulturnation. 

Hermed er bidraget til en nuanceret beskrivelse af de betingelser, hvorunder 

grønlandiseringsprocessens forhandling af modernisering og oprindelighed kan foregå. Bidraget er 

indført i figur 4.1. 

Figur 4.1. Skitse af den basale begrebskonstellation i grønlandsk identitetsdiskurs med spændinger introduceret af 

velfærds- og demokratielementerne. Fed stiplet dobbeltpil markerer konstitutiv Andenrelation. Fede pile markerer 

dynamiske elementer. Linier markerer positiv artikulation. Små stiplede pile markerer diskursiv spænding. (Figuren er 

gradvist udviklet i kapitel 2.) 

 

For det andet konstateredes der - i kraft af, der ikke er tale om et valg mellem 

moderniseringsfiguren eller forfaldsfiguren, men om en forhandling om en kombination af 

elementer fra den ene og den anden figur - en mulighed for en mere smidig artikulation af 

identitetens sprogelement til gavn for de elementer, så godt som alle er enige om; nemlig velfærd og 

selvstyreprocessen. Et udtalt ønske om samhørighed peger i samme retning. Spillerummet for 

rekonfiguration af identitetsdiskursen begrænses dog; dels af den meget udbredte essentialistiske 

kultur- og identitetsopfattelse, der ligger til grund for grønlandsk identitetsdiskurs; dels af 

forestillingen om, at lighed mellem grønlandsk og dansk - for at overvinde den historiske 

underordnelsesrelation - kun opnås, hvis grønlandsk er dominerende i Grønland. Denne 

begrænsning er indført i figur 4.2, ved at beskrive den konstitutive Andenrelation mellem dansk og 

grønlandsk som resultatet af grønlandiseringsprocessen - hvorimod udgangspunktet er en 

underordnelsesrelation uden konstitution som selvstændig identitet. 
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Figur 4.2. Grønlandisering, selvstyreproces og selvbårenhedsproces indebærer konstitution som selvstændig identitet 

gennem ligestilling med Danmark - mod et udgangspunkt som underkastet ikke-identitet. Fed stiplet dobbeltpil 

markerer konstitutiv Andenrelation. Fede pile markerer dynamiske elementer. Linier markerer positiv artikulation. Små 

stiplede pile markerer diskursiv spænding. (Figuren indføjer figur 3.18 i den skitse af den basale begrebskonstellation, 

der er udviklet i kapitel 2.) 

 

De spændinger, der åbner for identitetspolitisk forhandling, kan sammenfattes således: 

 Et selvstyrende Grønland skal være et demokrati. Men det er ikke klart, hvad det 

demokratiske fællesskabs inklusionskriterier er; skal man kunne tale grønlandsk for at måtte 

deltage i demokratiet, eller er det tilstrækkeligt at man bor i Grønland? 

 Et selvstyrende Grønland skal være en velfærdsstat. Men kan det lade sig gøre at bemande 

denne velfærdsstats funktioner, hvis fællesskabets inklusionskriterier omfatter et krav om at 

beherske grønlandsk sprog?
265

 

I det perspektiverende kapitel 5 gives en række anbefalinger om, hvordan den identitetspolitiske 

forhandling mellem modernisering og grønlandisering for så vidt angår sproget kan fortsætte, på 

baggrund af de betingelser, analysen har identificeret.  

 

                                                 
265

 Hertil kommer spændingen mellem velfærden og det nuværende bosætningsmønster, der bygger på et idealiseret 

oprindeligt erhverv i tæt sammenhæng med naturen. Dette spørgsmål falder udenfor specialets problemstilling, men 

forstås bedre, når velfærd accepteres som et centralt element af grønlandsk identitet. 
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4.1.2 Konklusion i relation til specialets problemformulering 

Dette afsnit besvarer problemformuleringen ved at beskrive hvilken plads der tilbydes og skabes af 

dansksprogede grønlændere i relation til grønlandsk identitet, gennem trusselsudpegninger i den 

grønlandske sprogdebats temaer. Besvarelsen bygger på afsnit 3.4s diskursanalyse af den 

grønlandske sprogdebat som en identitetspolitisk forhandling, men må forstås på baggrund af den 

skitse af grønlandsk identitet som diskursiv struktur, der blev reformuleret i afsnit 4.1.1. 

Først og fremmest karakteriseredes dansksprogede grønlænderes plads som uklar; for det første 

fordi sprogdebattens forskellige temaer som nævnt placerer de dansktalende forskelligt; for det 

andet fordi de kriterier, der anlægges for placeringen i de forskellige temaer, er forskellige og til 

tider modstridende; for det tredje fordi den samme aktør i sprogdebatten i forskellige interventioner 

kan anslå forskellige temaer og dermed placere dansktalende grønlændere forskelligt.  

Dernæst karakteriseredes dansksprogede grønlænderes plads som omtvistet, idet sprogdebattens 

temaer højlydt placerer dansksprogede grønlændere forskelligt; fra ønsket om en fuldstændig, 

ligeværdig inklusion i grønlandsk identitet til en fuldstændig eksklusion som en del af den danske 

Anden.
266

 Tilsammen synes uklarheden og tvisten at bidrage til en utilpashed hos en del 

dansksprogede grønlændere. 

Når sproget anlægges som uomgængeligt diakritikon for grønlandsk identitet forekommer en 

konstruktion af de dansktalende som fuldstændigt ekskluderede. Omvendt findes en konstruktion af 

dansktalende grønlændere som fuldstændigt inkluderede ikke som en beskrivelse af den aktuelle 

virkelighed, men kun som et ønske til fremtiden: 

 I en del temaer italesættes dansktalende grønlændere som grønlændere med en fejl - parallelt 

med, at det danske sprog på samfundsmæssigt plan er en fejl. Fejlen kan rettes og identiteten 

som grønlænder kan genoprettes, ved at man lærer grønlandsk - parallelt med, at samfundets 

institutioner gennemgår en sproglig grønlandisering. 

 For andre er fejlen ikke, at den enkelte ikke taler grønlandsk; fejlen er, at dansktalende ikke 

accepteres som grønlændere og Grønland ikke accepterer at være et tosproget samfund. 

Når denne accept ikke finder sted, hænger det sammen med billedet af grønlandsk kultur, sprog og 

identitet og grønlandsktalendes interesser som truet af dansk sprog og kultur. De dansksprogede 

grønlændere bliver en del af denne trussel, dels fordi deres danske sprog i sig selv ses som en 

trussel mod det grønlandske sprog, dels fordi øget opmærksomhed på de dansksprogedes problemer 

anses for at true med at tage opmærksomhed og ressourcer fra de grønlandsksprogede, og endelig 

ved at selve de dansksprogedes insisteren på accept er en trussel mod sproget som diakritikon for 

grønlandsk identitet. 

Under disse konkrete tvister og uklarheder ligger forhandlingen mellem opfattelsen af udviklingen 

som enten modernisering eller forfald: Ses modernisering som positiv - og dansk sprog som en vej 

til modernisering - så er dansksprogede grønlændere den avantgarde, der kan bære Grønland 

fremad. Fokuseres i stedet på en oprindelig grønlandsk kulturs forfald, så er dansktalende en del af 

truslen mod det grønlandske; de er frafaldne. Dansksprogede grønlænderes uklare og omtvistede 

plads afspejler således de spændinger, der præger grønlandsk identitet som diskursiv struktur, 

                                                 
266

 Det forhold, at en del af det analyserede materiale er præget af valgkampen op til Landstingsvalget, kunne tyde på, at 

tvistighederne ikke nødvendigvis er ligeså intense hele tiden. Opgørelsen af avisernes sprogpolitiske debatindlæg i 

vinterhalvåret 1999-2000 i Landsstyrets sprogpolitiske redegørelse tegner imidlertid et aktivitetsniveau, 

sammenligneligt med det, der findes i den periode, specialet analyserer (Arbejdsgruppen 2001:42ff, 55ff). Er debattens 

intensitet ikke konstant, synes intensiteten i det mindste at være mere eller mindre regelmæssigt tilbagevendende. 
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således som den skitseredes i afsnit 4.1; som bærere af Udvikling, velfærd og selvstyreprocessen er 

de uundværlige; som dementi af oprindeligheden og det grundlæggende identitetsdiakritikon, 

sproget, er de forrædere. De dansksprogede grønlænderes plads er søgt opsummeret i Figur 4.3. 

 

Figur 4.3. Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering: Ekskluderet af det 

etnokulturelle demokratitemas sproglige kriterium - inkluderet af det individorienterede demokratitemas territorielle 

kriterium. Temaet om eksklusion af enkeltsprogede dansktalende grønlændere søger at etableret et bredere etnisk 

kriterium, mens temaet om eksklusion af enkeltsprogede grønlandsktalende danskere søger at fastholde sprogkriteriet. 

Grønlandiseringstemaet valoriserer danskkundskaberne negativt - moderniseringstemaet valoriserer dem positivt, men 

tager ikke stilling til de manglende grønlandskkundskaber. Samhørighedstemaet placerer de dansktalende som 

uforskyldte problemskabere. (Figuren er gradvist udviklet i kapitel 3.) 

 

Historisk og antropologisk forskning har vist, hvordan grønlandsk identitetspolitik føres med rigide 

og essentialistiske begreber om sprog, identitet og kultur. Hertil har specialet dels lagt en empirisk 

beskrivelse af en aktuel problemstilling; dels udviklet et apparat til systematisk analyse af 

identitetspolitik, der åbner for, at elementer af modernitet kan ses som en integreret del af 

grønlandsk identitet - i stedet for at se modernitet som noget, der står i modsætning til en 

grønlandsk identitet, der mere entydigt peger i retning af fortiden. Konkret har specialets 

politologiske perspektiv udpeget velfærden og demokratiet som væsentlige elementer i grønlandsk 

identitet. Tager grønlandske identitetspolitikere dette mere nuancerede identitetsbegreb til sig, vil 

banen være kridtet op på ny. 

Den uklare og omtvistede plads, der tilbydes dansktalende grønlændere i et Grønland under 

grønlandisering og modernisering, kan være ubehagelig for den enkelte. Men den kan, som det 

fremgår af debatten, også udgøre en trussel mod såvel velfærden som selvstyreprocessens fremdrift, 

x 
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hvis de dansksprogede foretrækker at bosætte sig i Danmark eller andetsteds, netop fordi Grønland 

så vil gå glip af den mest veluddannede gruppes ressourcer. Såvel de dansksprogede grønlændere 

som det grønlandske samfund, har altså en interesse i, at identitetspolitikken udvikler sig i en 

retning, hvor der i grønlandsk identitet bliver plads til dansksprogede grønlændere. Det valg, 

Grønland som et led i grønlandiserings- og moderniseringsprocessen må træffe, er om sproget som 

absolut kriterium for en oprindelig kultur og identitet er vigtigere end velfærd og selvstændighed. 

Hermed har specialet bidraget til en karakteristik af uklarheden på det sproglige marked i Grønland, 

for så vidt angår dansksprogede grønlændere. 

Forhandlingen mellem forfalds- og moderniseringsfiguren - og dermed mellem de dansksprogedes 

plads som fejlbehæftede henholdsvis uundværlige - sker løbende ved hjælp af 

grønlandiseringsbegrebet. Det perspektiverende kapitel 5 indeholder anbefalinger til, hvordan denne 

forhandling - for så vidt angår sproget som redskab og identitetsdiakritikon - kan give bedre plads 

til de identitetselementer, alle synes enige om: velfærden og selvstyreprocessen. Forinden evaluerer 

afsnit 4.2 specialets videnskabsteoretiske standpunkt og konkrete analytik. 

 

 

4.2 Teoretisk og analysestrategisk konklusion 

Den videnskabsteoretiske positionering er det mest grundlæggende valg, der er truffet i specialet. 

Det poststrukturalistiske standpunkt forhindrer forklaringer med reference til, hvad man kunne 

kalde 'bagvedliggende variable' i forhold til diskursen: Hvis 'en interesse', 'en magtrelation' eller 'de 

materielle vilkår' ikke får diskursivt udtryk, så giver de ikke mening i forhold til analytikken. 

Overvejelser om, at en trusselsudpegning blot er et påskud for at få gennemført et tiltag, der 'reelt' 

ønskes gennemført af andre grunde, falder igennem analytikkens net. Sådanne faktorer har kun 

kunnet inddrages ad hoc, eksempelvis gennem aftegningen af de institutionelle/diskursive 

hæmninger og privilegeringer, identititetspolitikkens aktører handler på baggrund af.
267

 

Identitetspolitik fungerer imidlertid i et offentligt rum, hvor aktørerne er bundet af andres og egne 

tidligere interventioner. En identitet og en trussel, der ikke (re-)artikuleres, har ikke særligt mange 

konsekvenser - spørgsmålet er, om det giver mening at tale om, at den overhovedet eksisterer. Vel 

er det ikke altid sådan, at den der tier, samtykker; man kan tie interventioner ihjel. Men man kan 

ikke fremme en alternativ identitetskonstruktion uden at artikulere den. På den baggrund er det altså 

rimeligt at sige, at det diskursive niveau har primat i forhold til identitetsdannelse (cf. Laclau 

1994:4). 

Hermed er åbnet for diskussionen af det andet valg, der er truffet i specialet, nemlig at betragte 

identitet ikke bare som en relationel og processuel diskursiv struktur, men også som heterogen; som 

et forhold, der må fastlægges politisk gennem forhandlinger internt. Det er dette perspektiv, der gør 

specialet politologisk. Antropologisk og historisk forskning har forladt den traditionelle beskrivelse 

af grønlandsk identitet som opbygget i en fast relation til en homogen, selvberoende kulturel kerne 

og i stedet beskrevet den som resultatet af forhandlingsprocesser i relation til den danske Anden og 

til dels som interne forhandlingsprocesser. Specialet tilbyder - som sit særlige politologiske 

perspektiv - et begrebsapparat til systematisk at begribe disse identitetsforhandlinger teoretisk som 

politik; som forhandlinger, hvori en identitet søges reproduceret og rekonstrueret som basis for et 

handlingsfællesskab. Specialets teoretiske apparat er tilstrækkeligt abstrakt formuleret til, at det vil 
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 Specialets rammer levner ikke plads til at udvikle det magtbegreb, der ideelt skulle til for at håndtere 

problemstillingen tilfredsstillende. 
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kunne finde anvendelse udover den grønlandske empiri. Specialet kan således ses som et bidrag til 

udviklingen af teori og analyse af identitet og identitetspolitik. 

En første anstrengelse, specialet har gjort sig, har været at holde identitet forstået som diskursiv 

struktur teoretisk åben for forhandling: I første omgang ved at indarbejde begreber for 

konkurrerende Andenrelationer og positiv konstitution af en begrebskonstellation i relation til 

identiteten som supplement til relationen til den radikalt Anden.
268

 I anden omgang ved at insistere 

på et subjekt, der kan handle med eller uden reference til forskellige diskursive repertoirer fra en 

plads, der i kraft af diskursens åbenhed ikke er entydigt afgrænset.
269

  

I den forbindelse er en væsentlig konklusion, at specialets overordnede disposition i et strukturelt 

perspektiv (kapitel 2) og et handlingsperspektiv (kapitel 3) synes at være en nødvendig 

kombination: Med et fokus på talehandlingers illokutionære kraft, er en redegørelse for den 

bagvedliggende diskursive struktur uomgængelig - og med et fokus på talehandlingers 

perlokutionære effekt, er en redegørelse for den bagvedliggende diskursive struktur forstået som 

diskursive repertoirer lige så uomgængelig.
270

  

Antropologisk teoretisk og empirisk forskning har påpeget, at essentialiserende identitetspolitik i 

sig selv er problematisk, dels fordi den tendentielt er ekskluderende, dels fordi den i sagens natur er 

rigid. Specialets bidrag er i den forbindelse en analytik, der sætter fokus på den rolle 

trusselsudpegninger spiller i essentialiseringer af identitet: Når en intervention udpeger en trussel 

mod en identitet, søges en proces fikseret; kultur forvandles fra noget man gør, til en ting, man kan 

forsvare.
271

 Antropologien fremstiller ofte sagen den anden vej rundt; før man kan udpege en kultur 

som truet, må man have tingsliggjort den (cf. Gellner 1983:35ff; Eriksen 1993:128f; Petersen 

1991:20). Specialets perspektiv understreger det ansvar, den enkelte aktør i den grønlandske 

sprogdebat - i og med valget af trusselsudpegninger - har for vilkårene for (identitets)politisk 

samtale. 

For så vidt angår specialets hovedanalyse viste teorien om sikkerhedsliggørelser sig ikke 

umiddelbart at kunne omsættes til en analytik, der var applicerbar på det detailniveau, analysen 

foregik.
272

 På den vis kan specialet siges at have bidraget til beskrivelsen af sikkerhedsliggørelsens 

omfangslogiske status. 

For at specialet ikke skulle ende som en kamp mod teoretiske vejrmøller, men faktisk kunne sige 

noget om empirien, udvikledes i stedet den analytik, fokuseret på trusselsudpegninger, der er 

anvendt ved analysen, som den er afrapporteret i specialet. Til analytikkens fordel taler, at den 

ligger i umiddelbar forlængelse af den teoretiske begribelse af identitet og diskurs som konstitueret i 

en antagonistisk relation til en Anden, der truer med at undergrave identiteten. Det ville have været 
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 Selvom allerede begrebet om antagonisme og konstitutiv Andenrelation teoretisk undergraver diskursens 

selvreference, tenderer de alligevel mod at lukke analyse og diskurs om et enkelt fikspunkt.  

269
 Specialets teoretiske apparat er på grund af denne anstrengelse vokset, men er gengæld endt med at være relativt 

konsistent. 

270
 Det viste sig imidlertid vanskeligt indenfor specialets rammer at foretage et rent snit mellem struktur og 

handlingsperspektivet i analysen. En vanskelighed, der måske burde være forudset, al den stund at diskursive strukturer 

består af diskursive handlinger, der kun kan finde sted på baggrund af diskursive strukturer, der består af... osv. 

271
 Huysmans beskriver - med inspiration fra Baudrillard og Lacan - trusselskonstruktion og trusselshåndtering som en 

moderne måde at tingsliggøre døden, den store ukendte Anden, og dermed skabe mulighed for at kunne ordne og 

bestemme mening overhovedet (1998:237ff; cf. Laclau & Zac 1994:14). 

272
 Eller omvendt; det analyserede materiale viste sig ikke at levere empirisk data, der lod sig indfange af en analytik, 

der fokuserede på sikkerhedsliggørelser. 
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muligt at iagttage de enkelte diskursive interventioner direkte, men analytikken viste sig som et 

godt og simpelt redskab til harmonisering, sortering og dermed til systematisering af 

interventionerne. Fordi enhver intervention, der indeholder påstanden om en kausalitet kan 

omformuleres til en trusselsudpegning, har analytikken kunnet omfatte en meget stor del af 

sprogdebatten. 

Specialet begreb sprogdebatten som en række temaer. Disse temaer konstrueredes ud fra de 

registrerede talehandlinger. Bag de nødvendige til- og fravalg i den proces ligger erfaringen fra en 

række bevægelser frem og tilbage mellem møder med empirien og forsøg på at begribe den 

teoretisk (cf. Wæver 2002a:41; Flyvbjerg 1991:33).
273

 Specialet kan ses som et forsøg på at 

rationalisere og dokumentere denne erfaring. For når alt kommer til alt er det "not enough just to 

tell stories", man må også "establish the provenience of the story" (Czarniawska 1998:17). Hvis 

man vil tages alvorligt, må man overholde videnskabelig social praksis (Wetherell 2001:397; cf. 

Derrida 1988c:150f).  

I den forbindelse er det en klar svaghed, at erfaringen kun gælder den del af grønlandsk 

identitetsdiskurs, der - i 'original' eller i oversættelse - foregår på dansk. Billedet af grønlandsk 

identitet som diskursiv struktur er sammenfattet på baggrund af tidligere fortolkning, hvoraf kun en 

del er udført af forskere, der behersker grønlandsk - og korrigeret på baggrund af en analyse, der til 

dels bygger på oversatte interventioner. For så vidt angår besvarelsen af problemformuleringen. 

deler specialet imidlertid vilkår med de dansksprogede grønlændere i iagttagelsen af den plads, de 

tildeles og tildeler sig selv.
274
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 Pendlingen indledtes konkret med et 3½ år langt 'feltarbejde' i Grønlands Hjemmestyre i funktioner med tæt kontakt 

til det politiske system, der naturligt indebar nøje læsning af avisdebatten og lytning til Landstingsdebatterne. Herefter 

fulgte - efter afrejse fra Grønland - avislæsning i den analyserede periode; aviser, der blev mødt igen i 

registreringsprocessen. 

274
 Et oplagt forskningsprojekt for en grønlandskkyndig ville være en diskursanalyse med henblik på at beskrive, 

hvordan den tomme betegner 'grønlandisering' fungerer i forskellige sammenhænge. Tilsvarende ville en systematisk 

genealogi over relationen mellem grønlandsk sprog og identitet være et godt supplement til de mange artikler, der 

resumerer kortere eller længere forløb i sprogdebatten. 
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Kapitel 5 Normativ perspektivering 

 

5.0 Indledning til perspektiveringen 

Hensigten med dette kapitel er dels at redegøre for overvejelser af mere normativ karakter i relation 

til specialets videnskabsteoretiske standpunkt (afsnit 5.1); dels at præsentere en række anbefalinger 

af sprogpolitisk (afsnit 5.2) såvel som bredere identitetspolitisk karakter (afsnit 5.3).  

 

 

5.1 Forskningens identitetspolitiske opgave
275

 

Den opstillede teori om identitet som diskursiv struktur tegner i kombination med den opstillede 

teori om identitetspolitik som diskursiv handling en balance i aktør/strukturdebatten, der muliggør 

et fokus på den individuelle aktørs intervention i skabelsen af de rammer for social omgang, der 

udgøres af den diskursive konstruktion af kollektiv identitet. En sådan ansvarliggørelse af den 

enkelte aktør forudsætter, at subjektkategorien - og dermed muligheden for intentionel handling - 

ikke er fuldstændigt udraderet (cf. Buzan et al.1997:34; Wetherell 1998:394; Edley 2001:202).
276

 

Specialets perspektiv påpeger, at essentialisering og trusselsudpegninger hænger sammen: Man kan 

ikke udpege sammenhænge uden at udpege trusler, og man kan ikke udpege trusler uden at 

essentialisere (cf. Wæver 1994:18). Men man kan tænke over, hvilke trusler og essenser, man 

udpeger. Afsnit 2.5 pegede på, at etnisk essentialisering sjældent er af det gode - spørgsmålet er så, 

hvordan det bekæmpes.  

Eriksen foreslår en strategi under overskriften oplyst kulturimperialisme (2002a:11), som indebærer, 

at man erkender, at der findes kulturelle forskelle, og at de er moralsk ligeværdige, indtil det 

modsatte er bevist (2002a:4). Når man så mener at have påvist en moralsk forskel, er opgaven at 

kæmpe for, hvad man mener, er godt. En anden strategi kunne være punktvis afnaturalisering, der 

består i at man lokalt bekæmper driften mod at se identitet som en ontologisk sandhed (Connolly 

1991:46) til fordel for et mere afslappet forhold til hybriditet og flerdobbelte identiteter (cf. 

Sørensen 1994:111, 140, 167f, 177). Valget mellem disse to strategier fremstår som afhængig af 

den diskursive situation (cf. Wæver 1995:n.79):
277

 Dette speciale valgte - ud fra en analyse i afsnit 

2.5 af den politiske situation - afessentialisering og dermed afnaturalisering. 

Men Briggs gør opmærksom på, at i et magtperspektiv ligner de to strategier hinanden (1996:437, 

462f); både oplyst kulturimperialisme og punktvis afnaturalisering bygger på, at den Anden 

                                                 
275

 Diskussionen af afnaturalisering, oplyst kulturimperialisme og dialog er en kondenseret udgave af en diskussion i 

Gad 2003a:k.6) 

276
 Såkaldt kritisk diskursanalyses fokus på diskurs som middel til kontrol (van Dijk 1993:302f) fremstiller i langt 

højere grad den enkelte aktør som offer for diskursen; især når diskursen forankres i diskurs-eksterne strukturer 

(Fairclough 2001a:122ff; 2001b:238). Dermed gøres forestillingen om, at den enkelte kan gøre en forskel, næsten 

umulig. 

277 
Eriksen "sense that something inalienable had been given away, and that the anti-essentialist discourse had begun to 

merge with neo-liberalism" og at "'the opposite of difference need not be equality but may well be indifference'" 

(2002a:4; cf. Hansen 2000:303ff). På den baggrund vælger han sin oplyste kulturimperialisme - parallelt med Buzan et 

al.s strategi i forhold til sikkerhedsproblematikker generelt, hvis "relative objectivism on social relations has the 

drawback of contributing to the reproduction of things as they are (…) The advantage is (…) to help in managing 

relations" (1998:206). Connolly vælger punktvis denaturalisering, fordi han ser sig i et politisk-intellektuelt miljø af 

lukning, hvori "[t]he relativist worry is untimely" (1991:59 kursiv tilføjet). 
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konstrueres som underlegen og ikke i stand til på egen hånd at se igennem en uhensigtsmæssig 

identitetskonstruktion.
278

 

Neumann peger på en tredje valgmulighed; dialogen (1996:241),
279

 hvorefter man aktivt engagerer 

sig i den Andens ret til selv at vælge sin Andenstrategi. Denne strategi kan ses som forudsætning 

for begge de to andre valg:
280

 Uden dialog, kan Connolly dekonstruere alt det, han vil; den 

dekonstruerede vil aldrig bemærke det. For bare fordi forskeren beslutter sig til at afnaturalisere, er 

det ikke sikkert, at empirien lytter: "The desire not to have an open future can be strong." (Butler 

1997:162). Og uden dialog, kan Eriksen ikke leve op til sit selvpålagte kyskhedsløfte; hvis 

kulturimperialismen skal være oplyst, må den inddrage viden om den Andens selvforståelse.  

En forudsætning for dialog er - udover god vilje på begge sider - at man har noget af fælles 

interesse at tale om. Spørgsmålet er, om politologien er den rette til at indgå i en sådan dialog, når 

det handler om identitetspolitik. Måske er den for impliceret i staten og dermed i moderniteten til at 

kunne aflægge sig dens ordningsforsøg og se gråzoner (Bartelson 2001). Og måske er den for 

involveret i den enkelte nationalstat til at kunne se bort fra den? (cf Beck 2003). 

Den mere empirifølsomme antropologiske traditions reception af poststrukturalismen synes mere 

opmærksom på individuelle hybride identitetsstrategier under overskrifter som kreolisering, 

pendling og bricolage (Mørck 1998:k.12); strategier for ansvarlige individuelle aktører, der afbøder 

(og på sigt potentielt undergraver) virkningerne af forestillingen om homogene kulturelle enheder. 

Sådanne strategier spiller en vigtig rolle i afsnit 5.3s identitetspolitiske anbefalinger. Forinden 

behandles i afsnit 5.2 Hjemmestyrets sprogpolitik. 

 

 

5.2 Sprogpolitiske anbefalinger  

Dansksprogedes plads i Grønland er uklar og omtvistet. Det hænger sammen med, at 'det sproglige 

marked' i Grønland generelt er uklart (Langgård 2003a:227f; 2003b:233); hverken Hjemmestyrets 

sprogpolitik eller forventningerne i de daglige møder mellem mennesker er klare. 

Specialets normative udgangspunkt gør det naturligt at overveje, hvem der privilegeres af en sådan 

uklarhed. I den aktuelle sprogpolitiske situation er det de dobbeltsprogede, der er vinderne. De 

enkeltsprogede er tabere på hver deres måde: 

 De dansktalende får hele tiden at vide, at de er grønlændere med fejl, og en del ender måske 

med at vælge Grønland fra og flytte sydpå; 
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 "By controlling a range of discourses and creating intertextual links between them, [the analyst] could use this 

position to construct [himself] as occupying a privileged vantage point from which [he] could speak authoritatively. 

(…) The basis of this discursive authority was not an explicit claim of objectivity but was rather embedded in [his] 

ability to present discourse." (Briggs1996:457). 

279
 Todorov formulerer det som en efterlysning af en måde, hvorpå man kan tænke ligeværdighed uden identitet (eller 

modsat: forskel uden overlegenhed) (1999:249) - ikke turistens ligegyldighed og relativisme men etnografens ønske om 

dialog mellem forskelle (1999:251). Hansen foretrækker betegnelsen aktiv neutralitet (1998:124). 

280
 I Neumanns udlægning er Todorovs ønske om dialog mellem forskelle et opgør med hele den kontinentale filosofi, 

som siden Hegel bygger på dialektisk aufhebung af forskelle (1996:141) - og dermed ikke en forudsætning for de to 

andre strategier, men et radikalt alternativ. Den opgave er alt andet end moderat; hele det moderne epistème skal rokkes 

i sin grundvold (Bartelson 1995:ch.7) - med potentielt dramatiske konsekvenser, der fortjener nøje overvejelse 

(Williams 1998). 
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 Væsentlige dele af de grønlandsktalendes konkrete hverdag gøres umulige på grund af 

sprogbarrierer, og i et større perspektiv forholdes de adgang til en masse viden, der 

simpelthen ikke findes oversat til grønlandsk, men som har værdi i ethvert moderne 

samfund.
281

 

Meget vil være vundet, hvis man - i stedet for blot at henholde sig til et uklart 

grønlandiseringsprincip - melder klart ud, hvad ambitionsniveauet er: Hvilke samfundsfunktioner er 

så centrale, at alle borgere uanset sprog skal kunne møde systemet på sit modersmål? Og 

tilsvarende: Hvad er forventningen til sprogkundskaberne - i grønlandsk, dansk og for den sags 

skyld engelsk - hos børn, der forlader folkeskolen, og hos voksne, der så må forventes at 

efteruddanne sig? Klare udmeldinger vil fjerne en del af uklarhederne på det sproglige marked. 

Hvis man vel at mærke samtidig prioriterer ressourcer til tolkning og uddannelse i en 

størrelsesorden, der hænger sammen med ambitionerne.
282

 

Hjemmestyret hjemtog tidligt ansvaret for sprogpolitikken. En arbejdsgruppe med udgangspunkt i 

Sprogsekretariatet har - tyve år senere - udarbejdet en redegørelse om emnet (Arbejdsgruppen 

2001). Arbejdsgruppen anbefaler, at man koncentrerer sig om en statusopbygning for grønlandsk 

sprog (2001:7f). Denne statusopbygning skal især ske ved; 

 en mere ambitiøs grønlandskundervisning, især i folkeskolen men også i form af 

efteruddannelse (2001:8ff); 

 udvikling og autorisation af terminologi og sproglige hjælpemidler (2001:10f); 

 information om sproglige rettigheder (2001:10). 

Arbejdsgruppen anbefaler, at det generelle niveau for danskkundskaber for grønlandsksprogede og 

vice versa hæves (2001:37). Men der gøres ikke meget ud af ressourcebehovet ved øget 

sprogundervisning i grundskolen; for slet ikke at tale om efteruddannelse (2001:15).
283

 

Arbejdsgruppen synes derimod at have godt blik for bevillingsbehovene til udvikling og 

autorisation af terminologi på nye domæner (2001:14ff). Arbejdsgruppen insisterer på, at der ikke 

må være nogen domæner, hvor grønlandsk ikke kan noget (2001:37). 

Arbejdsgruppen nævner, at dansk sprog i administrationen og andre steder giver anledning til 

"irritation og frustration" (fx 2001:7). I redegørelsens formulering lyder det som om, der er tale om 

dobbeltsprogedes irritation over, at se hovedsprogets og dermed deres identitets værdighed antastet. 

I stedet burde fokus være på, at enkeltsprogede grønlandsktalende simpelthen kommer til kort, når 

de skal have klaret konkrete sager i relation til offentlige myndigheder og private virksomheder. I 

den sammenhæng vejer en konsulent på det lokale skattekontor tungere end ti budgetbisser i 

Økonomidirektoratet - og grønlandske tekster på DRs tv-avis vejer tungere end hele Finansloven.
284
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 Specialets fokus på de dansksprogedes problemer skyldes ikke, at de grønlandsksprogedes problemer ikke 

anerkendes. Den valgte problemformulering er udtryk for den begrænsede rækkevidde af en enkeltsproget 

diskursanalyse af identitetspolitik i et tosproget samfund (jf. delafsnit 3.3.1.4). 

282
 Og det er ikke bare et spørgsmål om at afsætte de fornødne penge på finansloven. De fornødne menneskelige 

ressourcer må også fremelskes. 

283
 Faktisk afhandles spørgsmålet under overskriften "De kun lidt eller slet ikke udgiftskrævende tiltag". 

284
 I 2003 har KNR været kritiseret for at ville vente med at tekste den grønlandske tv-avis Qanorooq til den 

genudsendes dagen efter. Målet skulle være at spare tid, så journalisterne kunne levere mere aktuelle nyheder. Hvis det 

også betyder, at man sparer betaling til tolkene for arbejde udenfor normal arbejdstid, ville pengene være godt brugt på 

at tekste den danske tv-avis - der alligevel sendes fire timer forskudt - på grønlandsk (cf. Egede A/G 2003.03.09:10). 
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Meget kunne vindes, hvis man prioriterede de sparsomme ressourcer til oversættelser derhen, hvor 

de gør mest gavn i enkeltsprogede grønlandsktalendes hverdag - men sådanne prioriteringer 

foretages sjældent eksplicit.
285

 

Når den dobbeltsprogede elite i sprogdebatten bruger så mange ord på sproglige rettigheder, er det 

svært ikke at få fornemmelsen af at det dækker over, at selvstyre- og selvbårenhedsprocesserne har 

vist sig vanskeligere og kræve mere hårdt arbejde, end man håbede. I den situation er det rart at 

have en undskyldning; den manglende sproglige grønlandisering forhindrer os i at udfolde vores 

sande identitet (cf. Langgård 2003:216). 

Men følelsen af at være undertrykt er en fantomsmerte - for i det hjemmestyrede Grønland er 

grønlænderne herrer i eget hus (Lynge 2002). For at dansk sprog kan få lov at udfylde sin 

nødvendige rolle, må det løsrives fra sin koloniale fortid (Langgård 2003:229) - og det sker bedst, 

hvis de nye grønlandske husherrer prioriterer ressourcerne til sproglig grønlandisering dér, hvor 

fantomsmerterne har mest realitet: i de konkrete daglige problemer. 

Arbejdsgruppen fremstiller den udvikling, hvor "grønlandsk af sig selv bliver hovedsproget på 

stadig flere felter, også de pt. mest danskdominerede" (2001:7) som en proces, der kun kan gå for 

langsomt. I den aktuelle sprogpolitiske situation ville det have været hjælpsomt med en udmelding 

om, at grønlandsk er og bliver hovedsproget - men at Grønland aldrig vil kunne klare sig med 

grønlandsk alene: Et sprogområde på 56.000 mennesker er simpelthen ikke stort nok, til at rumme 

et uddannelses- og videnssystem, der kan bære et moderne velfærdssystem (cf. Larsen 

1992a:388).
286

  

Arbejdsgruppen anerkender indirekte, at en fuldstændig sproglig grønlandisering ikke er en 

mulighed (cf. 2001:37), men man skal langt om i bilagene for at finde den erkendelse. Det er synd, 

for forestillingen om fuldstændig etsprogethed er en spændetrøje, Grønland er havnet i, ved at lade 

sig forblænde af den etsprogede nationalstat, man har som forbillede.
287

 En anerkendelse af, at 

dansk sprog ikke er en fejl men en ressource, ville for det første hjælpe til at afklare situationen for 

de dansksprogede grønlændere, der er under uddannelse i Danmark. For det andet ville en sådan 

anerkendelse støtte den opprioritering af sprogundervisningen, der med Atuarfitsialak er i gang. 
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 Dorais skriver om den parallelle problematik i canadisk Arktis; "[T]housands, of pages of administrative and 

technical texts are translated annually into Inuktitut. Most of them are completely useless. Those people who read 

English largely prefer this langurage to their native dialects, as far as written matters are concerned. And those who do 

not would have problems understanding the jumble of neologisms and borrowed words found in these texts. But the 

government and private corporations, who spend important sums on these translations, feel that they have done their 

duty for the preservation of Inuit identity." (1991:20). Arbejdsgruppen indskrænker sig til overordnet at konstatere, at 

"Den individuelle ret til at anvende eget sprog kan aldrig betvivles." og at "De offentlige myndigheder er forpligtede at 

betjene borgerne kvalificeret på grønlandsk eller dansk afhængig af borgernes eget sprog. I situationer, hvor dette 

aktuelt ikke er muligt, er myndigheden forpligtet at opstille en bindende handlingsplan, der bringer service i 

overensstemmelse med ovenstående" (2001:8), samt under overskriften "Information om sprog og sprogbrug" at opliste 

en række institutioner - læreanstalter, medie- og kulturinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet, domstole og 

kriminalforsorg - for hvilke, "[o]plysninger om alt lovstof vedrørende sprogbrug skal udgå til alle." Sidst på listen 

optræder et punkt om, at der skal tages stilling til sprogbrug ved mærkning af farlige stoffer - og endnu et punkt, 

hvorefter "[k]ommunikation og skiltning, der vedrører hele befolkningen formuleres på grønlandsk og dansk." 

(2001:10). 

286
 Grønlandsk samfundsdebats tendens til at tilskrive alle trusler til en intentionel aktør (delafsnit 3.3.2) kommer til 

kort; det nytter ikke noget at få aktøren til at lytte, hvis den er underlagt diskursive strukturer. Eller formuleret på en 

anden måde; den globaliserede markedsøkonomi har som diskurs materielle træk, der er vanskelige at bortforklare (jf. 

afsnit 2.1). 

287
 Den danske kulturministers udspil til en sprogpolitik, har udløst en debat om universitetsforskningens 

publikationssprog. Den debat er ved at lære Danmark, at 5 mio. mennesker ikke er nok til at undgå domænetab. 



 115 

For, med skoledirektør Chr. Berthelsens ord fra 1963, "[d]et kan ikke være målet, at de 

intellektuelle alene skal have eneret på at beherske det horisontudvidende fremmedsprog." (Larsen 

1992a:386). Parallelt med opprioriteringen af andet- og fremmedsprogsundervisning for 

grønlandsktalende er en opprioritering af grønlandskundervisning for dansksprogede en 

forudsætning for den dialog, specialet anbefaler som et centralt element i en normativt forsvarlig 

identitetsstrategi.
288

  

Som grønlandsk identitet konstrueres i dag er grønlandsk sprog nødvendigt for identitetsmæssig 

integration. Og al sagkundskab er enig om, at grønlandsk sprog ikke er truet, heller ikke som 

hovedsprog (Arbejdsgruppen 2001:36; Langgård 2003:215). Grønland er altså - på sin vej mod at 

blive en selvstændigt, selvbærende, demokratisk velfærdsstat - i en sproglig overskudssituation. Og 

når nu man samtidig er i en uddannelsesmæssig underskudssituation - hvad ville så være mere 

snedigt, end at investere noget af sit sproglige overskud i en accept af de mennesker, der har de 

uddannelsesmæssige ressourcer, Grønland har brug for på sin vej? 

Larsen opfordrer til, at Hjemmestyret finder "en acceptabel balance mellem 'retten til rødderne' og 

'retten til udviklingsmulighederne'" (1992a:391). Langgård påpeger i den forbindelse, at det er et 

selvstændigt problem, at sprogsituationen i den offentlige debat fremstilles som digital, når den reelt 

er analog (2003:219ff); at folk taler som om, Grønland skal vælge enten grønlandsk eller dansk. Det 

er kun delvist rigtigt: Specialets analyse viser, at den essentialistiske opfattelse nok er udbredt og 

måske dominerende - men den modsiges af en mere nuanceret opfattelse af sprogbehovene. I 

specialets perspektiv er der - snarere end en balancegang - tale om, at man skal søge nye måder at 

kombinere forskellige elementer af oprindelighed og modernisering. Og det er nemmere, hvis man 

betragter sprog og identitet analogt i stedet for digitalt. 

Vinder denne erkendelse udbredelse, vil det grønlandske samfund have taget et første skridt på vej 

mod en afessentialisering af identitet som sådan; mod en accept af, at grønlandskhed er noget meget 

mere spraglet. Dermed kan man begynde at flytte opmærksomheden fra, hvordan identiteten skal 

forholde sig til den danske Anden, til hvordan man forholder sig til virkelighedens hybride 

identitetsformer. Disse begreber er i centrum for afsnit 5.3. 

 

 

5.3 Identitetspolitiske anbefalinger 

Grønland vil altid have brug for at være flersproget, og i de nærmeste år vil Grønland have brug for 

de dansksprogede, hvis man vil fortsætte en modernisering og grønlandisering, der sigter mod 

selvbårenhed og selvstændighed.  

Men i øjeblikket ser det ud til, at viljen til at rekonstruere grønlandsk identitet, så de dansksprogede 

får lov at være med, primært skal findes hos de dansksprogede selv; den herskende linie i 

Hjemmestyrets sprogpolitik er, at Grønland bevæger sig mod en sproglig grønlandisering. Dansk er 

- endnu - et nødvendigt onde. 

Der er ikke anden mulighed for at vise modstand mod en identitets afgrænsning, end at omtegne 

grænsen (Butler 1997:140). En sådan omfortolkning af diskurs kræver, at man taler ind i nye 

sammenhænge, på måder, der ikke som udgangspunkt er autoriseret af diskursen. På den måde kan 

man skabe grundlaget for, at disse nye italesættelser i fremtiden bliver den fælles meningshorisont 

                                                 
288

 Den skelnen mellem og opprioritering af modersmåls-, fremmedsprogs- og andetsprogspædagogik, der lægges op til 

i P. Langgård (1992; 1996) vil i den forbindelse også komme de dansksprogedes grønlandskindlæring til gavn. 
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(1997:41). Problemet for dansksprogede grønlændere er, at de - når de kalder sig selv grønlændere - 

gør det på dansk. Og da det herskende kriterium for afgrænsning af grønlandsk identitet er sproget, 

så undergraver kravet sig selv (cf. 1997:95). 

En alternativ strategi, er at omtegne grænsen for identitet som sådan, snarere end grænsen for 

grønlandsk identitet. I stedet for at kæmpe for, at sproget som kriterium for grønlandskhed skal 

skiftes ud med et andet kriterium, så bliver opgaven at kæmpe for at mindske betydningen af 

kriterier og grænser for identitet som sådan. For en accept af, at mellemting, tvetydighed og 

blandinger er i orden. 

Assimilation og selvassimilation er ikke et enten/eller. Tværtimod; assimilation er som regel kun 

delvis - og så er resultatet hybride individer, der er (delvist) assimileret i både Selv og Anden 

(Todorov 1999:202-241).
289

 Som kvalificerede tolke og medier for dialog mellem Selv og Anden 

kan hybridiserede individer - som "et både og, som ikke henviser til fravær og mangler, men snarere 

til overflod, om end også til tvetydighed." (Sørensen 1994:140) - være et afgørende bidrag til "our 

living in difference, and not to some of us dying from Otherness" (Neumann 1996:168).
290

  

Hybridiseringsstrategien er på en gang mere ambitiøs, men den vil måske møde mindre direkte 

modstand, fordi den på sin egen måde kan knyttes an til elementer af grønlandsk identitetshistorie: 

På det konkrete plan har grønlandsk identitet vist sig ualmindeligt stærk, ved at opsuge det ene 

udefrakommende element efter det andet: findes der noget mere grønlandsk end en fanger, der står 

op i sin åbne jolle for at tage imod de stød, bølgerne giver - fordi påhængsmotoren får jollen til at 

plane henover dem? Grønlandsk identitet er allerede hybrid og fleksibel. Godt det samme; 

identiteter, der ikke udvikler sig, dør. 

På et mere abstrakt plan burde kravet om entydighed og orden være den grønlandske oprindelighed 

imod, eftersom det i den grad er en del af det moderne projekt (Bauman 2001:37; 2002:232f), som 

Grønland har mødt i form af den danske kolonisering og afkolonisering. Flere analyser ser en 

tendens til øget accept af hybridisering og flere samtidige identitetslag (Langgård 2002:84; 

Thomsen 1996:274;1998:46; Christiansen 2000:67f; Sørensen 1991:52).
291
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 Her smelter de identitetspolitiske anbefalinger sammen med de forskningsstrategiske overvejelser fra afsnit 5.1 og de 

sprogpolitiske fra afsnit 5.2. Når Connolly kan kritisere Todorov for, at de strategier, han opstiller (erobring, 

konvertering og strategisk tolerance med henblik på senere konvertering) ikke reelt forholder sig til den Anden, men 

blot er præmisser for og tegn på at Selvet betragter sig som overlegen (1991:43), må det være fordi han kun læser 

Todorovs kapitel med overskriften "Typology of Relations to the Other" (1999:185-201) - og overser de to følgende, 

hvoraf det ene som undertitel bærer "Hybridization of Cultures" (1999:202-240). En forudsætning for dialogen mellem 

identiteter er hos Todorov individuel hybridisering. Dialog kan ses som en måde at introducere det epistemiske niveau, 

som Hansen forkastede i sin revision af Todorovs typologi af Andenrelationer (jf. note 35) - ikke som ontologisk viden 

om den Andens sande identitet, men som viden om den Andens fortolkninger. 

290
 I udviklingen af den slags strategier, kan politologisk diskursanalyse levere et abstrakt teoretisk bidrag - men for 

mere konkrete overvejelser er antropologiens bidrag langt mere operationelle (fx Mørck 1998:k.4, k.12; cf. Eriksen 

1995). 

291
 Hjemmestyrets børn er ”langt mere large end forældregenerationen. (…) De gider ikke de gamle konflikter om, 

hvem der taler dansk eller grønlandsk.” (Bryld 2002:15). ”Blandt nogle og nok især de yngre årgange har man taget 

afstand fra den slidte diskurs fra afkoloniseringen, trætte af de samme etniske kajakkultursymboler, trætte af at høre om 

forfædrene.” (Langgård 2002:82). 90’ernes litteratur ironiserer over 70’ernes forfædredyrkelse, fortidssværmerier og 

bygderomantik (Pedersen 1997:153; 171; Langgård 2002:89). Der reageres mod eksternaliseringen af ansvaret via 

forklaringen ’udviklingen har ramt mig’ (Sørensen 1994:151f). Sørensen ser mest disse tendenser hos kvinder - 

formodentlig fordi grønlandske mænd i højere grad føler behov for at afgrænse sig fra danskheden, fordi de i øvrigt er 

tabere i moderniseringsprocesserne (1991:52). Og fra officielt hold lyder det: ”Den grønlandske identitet [vil] fortsat 

bestå af aspekter af forskellige kulturelle identiteter. Mange (…) har vist, at de evner at integrere de to forskellige 
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I den gamle grønlandsk-danske ordbog fandtes opslaget kalatdlivok'; en, der kender eller er fortrolig 

med grønlændernes skikke (Schultz-Lorentzen 1926:131). Det opslag gav mening, dengang dansk 

kultur blev set som overlegen i forhold til grønlandsk: Dengang var det muligt for en dansker - i 

kraft af den kulturelle overlegenhed - at forstå og beherske grønlænderens kultur. I nyere ordbøger 

er opslaget forsvundet. Måske fordi kulturerne nu betragtes som ligeværdige - og lige 

uudgrundelige. Men hvis relativismen på den måde har taget essentialismen i hånden, og forvandlet 

kulturerne til lukkede, selvberoende størrelser i vore hoveder, så kan vi ikke håbe på at opnå reel 

indsigt på tværs af grænsen mellem dem - og de mennesker, der bliver placeret på grænsen, vil blive 

tvunget til at vælge, uanset om de vil det eller ej, og uanset om deres valg bliver accepteret eller ej. 

Grønland har, som et af de mest fredelige multietniske samfund i verden, de bedste forudsætninger 

for at bevise, at det kan lade sig gøre at undslippe den fælde. 

Det kræver, som Baumann har gjort opmærksom på, at det multikulturelle samfund skifter "from 

culti-parading to multi-relating" (Baumann 1999:91). Arbejdsgruppen for sprogpolitisk redegørelse 

konstaterer, at erindringen om Grønlands oprindelige kultur ikke længere er i fare for at gå tabt 

(2001:14f). På den baggrund vil arbejdsgruppen rette Hjemmestyrets investeringer i grønlandsk 

sprog og kultur fremad og udad mod verden i stedet for indad og tilbage mod fortiden. Det er et 

godt udgangspunkt for nyformulering af en moderne grønlandsk identitet.  

Men den linie, der førte Hans Enoksen til sejr ved Landstingsvalget i 2002, tyder ikke på, at et 

sådan identitetspolitisk skifte er lige om hjørnet.
292

 Skal skiftet realiseres, er det ikke nok, at 

dansksprogede har hybriditet som strategi. Så må den dobbeltsprogede elite formulere et realistisk 

politisk projekt, der tegner en fremtid, som såvel de grønlandsksprogede som de dansksprogede 

grønlændere kan se sig selv i. Hvor grønlandsksprogede kan tale med kommunen og hvor 

dansksprogede kan føles sig som en del af fællesskabet. Skal alle sproggrupper kunne rummes, 

kræver det i sidste ende et opgør med den essentialistiske identitetsopfattelse, at der i ethvert 

menneske ligger en kulturel kerne, der ikke kan forandres. 

I stedet for at stille absolutte krav, der alligevel er umulige at opfylde, er opgaven at prioritere: Hvor 

er sproglig grønlandisering vigtigst? Og hvor er sproglig grønlandisering vigtigere end selvstyre og 

velfærd? 

 

Bare fordi danskerne kludrede i det, behøver vi ikke 

lave mere kludder for os selv ved at holde fast i det 

rent grønlandske. 

                            (A.R. Uldum in Bryld 2002a:177) 

                                                                                                                                                                  
kulturer, grønlandsk og dansk, tilsyneladende [bemærk skepsisen -/upg] uden at de for de flestes giver anledning til 

uoverkommelige identitetskonflikter.” (Lennert 2001:59). 

292
 Siumut betyder som bekendt betyder 'fremad' - og partiet plejer i diskussionerne om valget mellem Grønlands to 

nationalsange at holde på den, der opfordrer til modernisering, snarere end den naturromantiske (cf. Kleivan 1991). 

Partiets aktuelle identitetspolitiske linie har inspireret til forslag om en navneforandring til Kingumut ('Tilbage') - 

tilbage til oprindeligheden, tilbage til bygderne, tilbage til den sproglige renhed. 
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Bilag A: Oversigt over partier og organisationer i den grønlandske sprogdebat i 2002 

 

Nedenfor beskrives de partier og organisationer, der prægede sprogdebatten i 2002. Undervejs 

nævnes en række af de personer, der indgik aktivt i debatten - karakteristikken af dem og forholdet 

imellem dem kan ikke være andet end subjektiv.  

I den analyserede periode optræder fire partier; 

 Siumut (Fremad) dannedes som en bevægelse for "den ny politik" i 1975. Partiet var 

hovedkraften i skabelsen af Hjemmestyret og har haft Landsstyreformandsposten i hele 

perioden siden 1979 som største parti (bortset fra valget i 1983, hvor Atassut var større). 

Udover nationalismen har partiet haft en relativt kollektivistisk økonomisk politik, der dog 

igennem 90'erne har været udviklet i retning af en større markedsorientering. I Folketinget 

samarbejdede partiet først med SF, men snart med socialdemokraterne. De to tidligere 

Landsstyreformænd, Lars-Emil Johansen og Jonathan Motzfeldt, spiller fortsat betydelige 

politiske roller som henholdsvis folketingsmedlem og Landstingsformand. Partiet har været 

præget af fløjkampe, der blandt meget andet bygger på en uenighed om vægtningen af 

grønlandisering og modernisering. På grønlandiseringssiden står blandt andet Hans 

Enoksen, Mikael Petersen, Jens Lyberth, Jess G. Berthelsen og Per Rosing-Petersen, mens 

moderniseringssiden primært tæller Jonathan Motzfeldt og Jørgen Wæver Johansen. I 

delafsnit 3.4.1 skitseres opgøret mellem Jonathan Motzfeldt og Hans Enoksen, der gjorde 

sidstnævnte til partiformand og siden Landsstyreformand. 

 Atassut (Bindeled) dannedes i 1977 som en konservativ modvægt til Siumut i såvel den 

økonomiske politik som selvstyrepolitikken. I Folketinget samarbejdede partiet først med 

socialdemokraterne, men da Siumut 'overtog' det danske regeringsbærende parti, indgik man 

i stedet samarbejde med Venstre. Partiet har traditionelt været opfattet som det mest 

danskervenlige og har med mellemrum haft danskere indvalgt i kommunalbestyrelser og i 

Landstinget. I valgperioden 1999-2002 bevirkede et sprogpolitisk opgør mellem en af 

partiets stiftere og tidligere formænd, Otto Steenholdt, og det dansksprogede 

Landstingsmedlem Anders Nilsson, at Steenholdt ekskluderedes af partiet og siden at 

Nilsson emigrerede til Danmark. Partiet har nu gennemført et generationsskifte og ledes 

efter Daniel Skiftes pensionering af Augusta Salling. 

 Inuit Ataqatigiit (Menneskefællesskab) (IA) skiltes i 1976 ud fra den realpolitiske Siumut-

bevægelse som et erklæret marxistisk-leninistisk alternativ. Partiet fortrængte ved valget 

2001 Atassut fra Folketinget og dannede - i stedet for at indgå i SFs eller Enhedslistens 

folketingsgruppe - en særlig Nordatlantisk gruppe, sammen med Siumut og de færøske 

Republikanere. IA, der oprindeligt gik imod Hjemmestyreordningen, har bevaret en stærk 

etnisk profil og en ambition om omfordeling, men har - legitimeret af ønsket om en 

selvbærende økonomi - til tider overhalet Siumut og Atassut 'højre om' i 

markedsorientering. Forrest i reorienteringen er partiets formand Josef 'Tuusi' Motzfeldt 

gået. En mere traditionalistisk fløj - såvel i den økonomiske som i den etniske politik - 

udgøres af tidligere partiformand Johan Lund Olsen og Olga Poulsen. Partiets første 

formand, der efter en periode som præsident for pan-inuit-organisationen ICC, Aqqaluk 

Lynge, vendte tilbage til Landstinget ved valget i 2001 og kan sammen med Asii Chemnitz 

Narup og måske folketingsmedlem Kuupik Kleist siges at udgøre en integrationsvenlig 

strømning i partiet. 
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 Demokraatit (Demokraterne) stiftedes forud for valget i 2002 i almindelig utilfredshed med 

særligt Siumuts 'magtbrynde'. Det er endnu for tidligt at bedømme partiets økonomiske 

politik - den har indtil videre været i opposition snarere end positivt formuleret - men partiet 

har konsekvent været skeptisk overfor sproglig grønlandisering og en forhastet 

selvstyreproces. Partiet har en samarbejdsaftale med Det Radikale Venstre. Partiets stifter 

Per Berthelsen, der ved valget i 1999 blev valgt til Landstinget for Siumut, har tidligere 

været medlem af Atassut og Akulliit Partiaat, et midterparti, der ligesom en række andre 

'fjerde-partier' i grønlandsk politik havde en kort blomstringsperiode. Af Demokraternes 

kandidater markerede især Palle Christiansen og den dansksprogede Per Skaaning sig i 

sprogdebatten i 2002. 

Udover de fire partier findes også den løsere organisation Kattusseqatigiit (Kandidatforbundet), der 

efter fire år i vælten stort set blev udraderet ved valget i 2002. Forbundet har slået sig op som den 

jævne grønlænders forsvarer og har primært haft succes i Diskobugten. Mads-Peter Grønvold er 

formand for Kandidatforbundet, men bevægelsens frontfigur er Anthon Frederiksen. Endelig 

opstillede Arnat Partiiat (Kvindepartiet) uden succes ved valget 2002. 

Endelig prægedes sprogdebatten i forskellig grad af indlæg fra en håndfuld organisationer: 

 Selvstændighedsforeningen Nammineq (Selv[! -/upg]) anlagde ved formanden Elisabeth 

Ravn Johansen, der er IA'er, en integrationsvenlig linie i 2002. Senere - og tidligere - har 

foreningen været tegnet af en række Siumut'ere, der har anlagt en mere puristisk linie, både 

sprogligt og etnisk. 

 Den sprogpolitiske forening gldk stiftedes i slutningen af året, men dens talspersoner 

Jeanette Holding og Helle Siegstad nåede allerede inden stiftelsen at præge debatten med 

ønsket om en afdramatisering af sprogdebatten og en accept af dansksprogede grønlændere 

(se delafsnit 3.4.2). 

 Den grønlandske fagbevægelses hovedorganisation SIK har med formanden Jess G. 

Berthelsen, der støtter Siumut i valgkampe, i en årrække gået forrest med krav om såvel 

grønlandiserings som selvstændighed. 

For en beskrivelse af den politiske udvikling i det hjemmestyrede Grønland, se Skydsbjerg (1999), 

Lauritzen (1997) og Larsen (1992b). For de tre gamle partiers dannelse, se i øvrigt Dahl (1986). 
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Bilag B: Specialets diskursteoretiske vokabularium 

 

I dette bilag opsummeres de begreber, der udgør specialets teori om diskursiv struktur og diskursiv 

handling. Vokabulariet udvikles undervejs i specialet med behørige referencer. 

Efter specialets foretrukne begreb i fed skrift (følger en række mere eller mindre synonyme 

betegnelser i parentes); efter semikolon følger en formel definition. Afslutningsvis findes et forsøg 

på en forklaring af begrebet i fed/kursiv. 

 

 Diskursiv intervention (talehandling, diskursiv handling, narrativ intervention, ytring, 

konstruktion, italesættelse); reproducerer og forandrer diskurs ved at artikulere elementer i 

relation til diskurs. Atomar enhed i forhold til diskurs som diakron strøm. Når nogen siger 

noget - forudsætter at de taler ind i en fælles forståelsesramme. 

 Diskursivt element (moment); objekt tilskrevet mening i relation til en diskurs. Atomar 

enhed i forhold til diskurs som synkron struktur. Noget, nogen siger noget om - og som de 

dermed sætter i forbindelse med den fælles forståelse. 

Diskurs (meningshorisont, meningssystem, forståelseshorisont, diskursiv struktur); konstrueres 

analytisk som en synkron diskursiv struktur af diskursive elementer, men udgøres reelt af en 

diakron strøm af interventioner. Afgrænses af enighed på ét plan, men med mulighed for 

modsætninger på andre planer. Derfor ubestemt ental "grønlandsk identitetsdiskurs" snarere end 

"den grønlandske identitetsdiskurs", "grønlandske identitetsdiskurser" eller "identitetsdiskursen i 

Grønland". Alt det fælles tankegods, der gør det muligt at tale sammen. 

Identitet; en diskurs om at nogen er ens - med hinanden og/eller over tid. Når nogen siger, noget 

er det samme som noget andet eller som sig selv. 

 Antagonistisk opposition (det konstitutive ydre, det ekskluderede, det uudsigelige); det 

meningsløse, der udelukkes for at konstituere en diskurs - og som derfor er diskursens 

forudsætning. Alt det, vi er enige om ikke at tale om, fordi det er i modstrid med det fælles 

tankegods, der gør det muligt for os at tale om noget. 

 Den Anden (det konstitutive ydre, den radikalt Anden); det meningsløse, der udelukkes for 

at konstituere en identitet - og som derfor er identitetens forudsætning. Alt det, vi er enige 

om ligger udenfor os - og som derfor gør det muligt for os at tale om et 'os'. 

 

Diskursiv figur; fællesbetegnelse for subdiskursive enheder af alle størrelser fra retorisk figur over 

diskursivt tema til diskursivt repertoire. Grænserne imellem disse kan ikke trækkes skarpt. En mere 

afgrænset fælles tankegang. 

 Retorisk figur; relativt sedimenteret relation mellem et mindre antal diskursive elementer, 

der kommer til udtryk i en enkelt diskursiv intervention. En bestemt måde at sige noget om 

noget på. 

 Diskursivt tema (narrativ, kausalitetskæde); relativt sedimenteret relation mellem et antal 

diskursive elementer, hvor relationen har karakter af en kronologisk sammenhæng, delvist af 

kausal karakter. Artikulation af et fuldt tema eller narrativ kræver en række på hinanden 

følgende interventioner. En formulering af en sammenhæng. 
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 Diskursivt repertoire (interpretative repertoire, forestilling, fortolkningspakke); relativt 

sedimenteret konfiguration af et større antal diskursive elementer og relationer herimellem, 

der kan aktiveres som fortolkningsbaggrund for artikulation. En fælles tankegang, man 

trækker på. 

 

Debat (forhandling); diakron serie af diskursive interventioner, der intradiskursivt afgrænses som 

omhandlende et afgrænset emne - eller ekstradiskursivt afgrænses af en fælles relation til et 

diskursivt element. Når man er enig om at tale om noget, men er uenig om konklusionen. 

 Diskussion (deldebat; forhandling); serie af diskursive interventioner, organiseret i 

diskursive temaer, der ekstradiskursivt konstrueres i relation til hinanden. Det samme som 

debat, bare i mindre format. 

 

Spænding (potentiel dislokation); potentiel modsætning i en diskurs; når et element konstrueres på 

to eller flere modsætningsfulde måder; når to modsætningsfulde elementer kædes sammen gennem 

et element, der søges knyttet til dem begge. Når to ting, man siger, er svære at få til at passe 

sammen - kræver en god forklaring. 

 

Subjekt (aktør, deltager i debat); uafgørbar strækning mellem den diskursive struktur og den 

diskursive handling. Aktør med frit valg indenfor de rammer, omgivelsernes forventninger 

udstikker på basis af den fælles forståelsesramme. 

 Diskursiv plads (subjektposition, position); det spillerum, fra hvilket et subjekt kan handle 

diskursivt. De rammer, en aktør har frit valg indenfor - hvis man overskrider dem, 

risikerer man at blive straffet formelt eller uformelt af omgivelserne. 

 

Performativitet; det forhold, at en diskursiv intervention kan rekonstruere og ikke bare reproducere 

diskurs. Når man nogle gange siger noget nyskabende, og ikke bare reproducerer den herskende 

meningshorisont. 

 Illokution (talehandlingens illokutionære kraft); det forhold, at en diskursiv intervention i 

sig selv kan gøre en diskursiv forskel. Når man udfører en handling i og med at man siger 

noget; for eksempel når man døber et skib. 

 Perlokution (talehandlingens perlokutionære kraft); det forhold, at en diskursiv intervention 

kan udløse en anden diskursiv intervention og dermed gøre (yderligere) en diskursiv forskel. 

Når man fremprovokerer en ny handling ved at sige noget. 

 

Retorisk diskurs; diskurs, der består af talte eller skriftlige interventioner. Når nogen siger eller 

skriver noget om noget med ord. 

Materiel diskurs; fysiske diskursive interventioner og diskurs, der har antaget materialitet ved at 

forme materielle genstande så de faciliterer dens fortsættelse. Meningsfulde handlinger, der ikke 

har form af tale eller skrift samt ting og fysiske rutiner, der er formet af en fælles tankegang på 

en måde, så den understøtter at denne tankegang fortsætter.  
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 Sedimenteret diskurs (institutionaliseret diskurs; institutioner); diskurs, der er relativt 

konstant over længere tid, eksempelvis fordi den har antaget materialitet, eller blot har form 

af gentagen praksis. Fælles tankegods, der i en periode ikke har været problematiseret, 

måske fordi den har formet ting og fysiske rutiner. 

 



 132 

Bilag C: Kæder af knapt-så-radikalt Andre i grønlandsk identitetsdiskurs 

 

Hansens idé om kæder af Andenrelationer (1998:112ff; jf. delafsnit 2.3.1) kan beskrive, hvordan de 

to grundlæggende diskursive repertoirer i grønlandsk identitetsdiskurs - moderniserings- og 

forfaldsfiguren (jf. delafsnit 2.3.3 og 2.3.7) - hver for sig har knyttet sekundære Andenrelationer til 

sig:  

Til den fortidige ædle vilde er knyttet (pan-)inuitidentiteten. Inuit i Canada, Alaska og Tjukotka 

omtales ofte som stammefrænder - en betegnelse, der udover sprog og kultur også har konnotationer 

af blodsbånd (Sørensen 1994:125). Karo Thomsen identificerer sig således - efter rundrejser i 

Nunavut - på den ene side med sine 'frænder'; men på den anden side konstaterer hun, at de 

forskellige koloniherrer har afsat forskellige spor i kultur og identitet (2002; cf. Dorais 1996:30; 

Kleivan 1999b:103). Inuitidentiteten er altså relateret til den oprindelige grønlandske identitet 

(Sejersen 1999:131), der enten betragtes som en ussel fortid, man med moderniseringsfiguren skal 

rejse sig fra (jf. delafsnit 2.3.3), eller med forfaldsfiguren som en gylden fortid, der er gået tabt (jf. 

delafsnit 2.3.6-.7). 

Dette skisma kan indirekte aflæses i de skiftende udlægninger af Grønlands Hjemmestyres politik 

på området Oprindelige Folk, der er kommet til udtryk i tre på hinanden følgende versioner af det 

således betitlede betænkningsbidrag til Selvstyrekommissionen fra dens Arbejdsgruppe vedrørende 

Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (2000; 2001; 2002): De, der gerne ser grønlænderne identificere sig 

med fortidens eskimofællesskab bruger disse kategorier som positive referencer; de, der gerne ser 

grønlændere som et-moderne-folk-blandt-andre lægger afstand til inuit- og 

oprindeligefolksidentiteten; (cf. Christiansen 2000:67f).
293

 Sammenfattende kan inuitidentitetens 

status måske bedst sammenlignes med den nordiske identitet (Dorais 1996:30f) - i tiden før 

skandinavismens endelige udånding (cf. Hansen 2002:55, 57). 

Modsat søges Nordisk identitet af og til opstillet som en positiv mindre Anden (Lynge 1999:43), og 

den nordiske identitets status i Grønland synes positiv men ikke iøjnefaldende. Også Vestnorden 

søges med mellemrum artikuleret på basis af fælles kolonifortid, fælles geografi og fælles erhverv; 

fiskeri og fårehold. Identiteten ses ikke at have voldsom udbredelse, men benyttes som 

forhandlingsargument indenfor det nordiske samarbejde og som basis for et forum - Vestnordisk 

Råd - hvor Grønland og Færøerne kan optræde på lige fod med den suveræne stat Island.
294

  

Indplaceringen af knapt-så-radikalt Andre er skitseret i Figur C.1. 

 

Figur C.1. Grønlandsk identitet i relation til kæde af knapt-så-radikalt-Andre; Norden, Vestnorden og Inuitidentiteter 

indplaceret som buffere henholdsvis ideal mellem modernitet og oprindelighed. 

                                                 
293

 Et parallelt billede kan ses i Norge, hvor de, der ser Norge som et-europæisk-land-blandt-andre, stemmer ja til EU;, 

mens de der ser Norge som Anderledeslandet, stemmer nej (Neumann 2002:112). 

294
 Se fx beskrivelsen af Vestnordisk Råd på Hjemmestyrets Udenrigskontors oversigt over internationale aftaler og 

organisationer, Hjemmestyret indgår i (http://dk.nanoq.gl/tema.asp?page=tema&objno=33925). 

Danmark 

Grønland 

Inuit 

Oprindelighed Norden 

Vestnorden 

Modernitet 
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Præsentationen af Norden sker gerne som en kulturelt mindre dominerende kontrast til en anden 

Anden, USA (cf. Hansen 2002:57). Der er imidlertid ikke enighed om, hvilken plads USA har. 

Landstingets debatter efter 11. september handlede for en stor dels vedkommende om beredskabet i 

en krigssituation. Daniel Skifte, daværende formand for det på alle måder moderate parti Atassut, 

kunne her bringe sin pointe hjem: Da skibene fra Danmark stoppede under anden verdenskrig, 

påtog amerikanerne sig rollen som forsynere og beskyttere. Den dominerende konstruktion af 

amerikanerne og særligt Thule er imidlertid, at de udgør en trussel og en gene. Dels udgør Thule 

Air Base en trussel i og med basens italesættelse som bombemål, hvilket forklarer en del af den 

grønlandske modstand mod de amerikanske missilforsvarsplaner. Og dels udgør basen en gene i og 

med den af basen afledte begrænsning i grønlændernes bevægelsesfrihed i eget land, til lands, til 

vands og i luften, hvilket er en del af baggrunden for søgsmålet mod staten for en erstatning for 

tvangsflytningen i forbindelse med anlæggelsen af basen. Endelig er basens eksistens - besluttet 

henover hovedet på Grønland - et symbol på, at omverdenen ikke anerkender Grønland som 

selvstændigt. Derfor interessen i at tale Thule direkte med amerikanerne (jf. delafsnit 2.2.1). De 

forskellige konstruktioner af USA er skitseret i Figur C.2. 

 

 

Figur C.2. Uenighed om indplacering af USA i kæde af knapt-så-radikalt-Andre. 

 

 

Danmark Grønland 

USA som 
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som kulturel 

trussel 
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Bilag D: Registreringsark med kodningsnoter 

 

Nedenfor findes det registreringsark, hvori de identificerede interventioner i sprogdebatten 

registreredes. Arkets felter og koder er indrettet efter en sikkerhedsliggørelsesanalytik. Det 

analysestrategiske udviklingsarbejde, der forløb parallelt med selve analysen og førte til 

trusselsudpegningsanalytikken, gjorde at en stor del af felterne og registreringerne var - om ikke 

overflødige, så 'ekstra-information'. Feltet "Nødvendighedsargumentet" indførtes først efter 

analysen af avisdebatterne var gennemført, og var således kun en del af analysen af 

Landstingsdebatterne. Kun et mindre antal af felterne kunne meningsfuldt kunne udfyldes for hver 

intervention - typisk tyndede det ud omkring midten af siden - hvilket udløste arbejdet med at 

'reducere' sikkerhedsliggørelsesanalytikken til den anvendte trusselsudpegningsanalytik.  

 

 

Kilde LTåå.mm.dd.do/ 

SERåå.ud.pp / 

AGåå.ud.pp / 

Andet 

Operations-

nummer 

Fort-

løb. 

pr. 

kilde 

Operationstype SIK / 

AF /  

MOD 

Afsender Person / Institution Institutionel 

placering 

MLT / LSm 

/ red. 

Referent-

objekt 

Det konkrete referent-objekt i afsenderens benævnelse 

Referent-

objekt-

kategori 

A1 Kulturen/identiteten som sådan 

A2 Samfundets/økonomiens udvikling  

A3 Andre abstrakte værdier 

A0 Sproget-som-symbol 

K0 Sprogets funktion 

K1 Konkret samfundsfunktion 

K2 Personers følelser/værdighed 

K3 Personers interesser 

Referent-

objekt-

abstrationsgrad 

Abstrakt / 

Konkret / 

Konkret som 

symbol på 

abstraktion / 

Abstrakt 

med konkret 

konsekvens 

Trussel Den konkrete trussel i afsenderens benævnelse Eksistentialitets

-grad 

a Eksplicit 

b Implicit 

c På sigt 

d Ubehag 

Middel Det konkrete middel i afsenderens benævnelse Suverænitets/-

sikkerheds-

reference? 

Nej/Ja (i 

givet fald 

hvilken) Nødvendigh.

argument 

Konkret argument for/med nødvendighed 

Hvilke 

regler / 

principper 

foreslås 

brudt? 

Den konkrete regel 

eller princip 
Ekstra-

ordinaritets-

grad 
 

I Afvigelse fra status quo 

II Afvigelse fra normal procedure 

III Afvigelse fra normale principper 

IV Suspension af yderste normalproc. 

V Brud på yderste normalprocedure 

Reference til 

tidligere 

operationer 

Tilslutning Kilde-operationsnummer-operationstype 

Opposition Kilde-operationsnummer-operationstype 

Modifikation 

                      hvilken? 

Kilde-operationsnummer-operationstype 

Hvordan modificeres tidligere operation? 
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Reference til 

institutiona-

liseret 

sikkerheds-

liggørelse 

Referencens karakter Hvordan fremgår referencen? 

Institutionalisering Hvordan fremstår den institutionaliserede 

sikkerhedsliggørelse? 

Udpeget 

publikum 

Konkret publikum, udpeget af hhv. afsenderen eller den institutionelle situation 

Udpegede 

publikums 

reaktioner 

Tilslutning Kilde-operationsnummer-operationstype 

Opposition Kilde-operationsnummer-operationstype 

Modifikation Kilde-operationsnummer-operationstype 

Spontant 

publikum 

Konkret publiktum, der selv melder sig på banen 

Spontane 

publikums 

reaktioner 

Tilslutning Kilde-operationsnummer-operationstype 

Opposition Kilde-operationsnummer-operationstype 

Modifikation Kilde-operationsnummer-operationstype 

Citat Større klip af citat aht. forståelse af sammenhængen 
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Bilag E: Oversigt over registreringer af interventioner i sprogdebatten 2002 

 

Nedenfor er oplistet de registrerede interventioner i sprogdebatten i først aviserne og siden de tre 

Landstingssamlinger i 2002. 

 

Under det enkelte indlæg i avisen henholdsvis fra talerstolen er i skarpe parenteser opført 

registreringsarkets filnavn bestående af to eller tre bogstaver, hvor SER, AG og LT står for 

hhv. Sermitsiaq, A/G og Landstinget; efterfulgt af fem talpar, hvor de tre første angiver 

datoen, det fjerde angiver sidetal hhv. dagsordensnummer, og det sidste udgør et nummer 

for det tilfælde, at der var flere interventioner på samme side/dagsordenspunkt; afsluttende 

med to eller tre bogstaver, hvor SIK, AF og MOD står for hhv. trusselsudpegning, 

afdramatisering og modtrusselsudpegning. 

Er den samme tekst trykt flere gange, er det markeret med et lighedstegn i skarpe klammer. 

 

Eksempler:  

 

in Sermitsiaq nr. 1 

Sermitsiaq (2002.01.04:2): ’Det’ for dååårligt’, leder in Sermitsiaq nr. 1 

[SER02-01-04-02-01SIK, SER02-01-04-02-02AF] 

Hansen, H. (2002.01.04:32): ’Flere flyfriske fuldmægtige, for fanden’, debatindlæg in 

Sermitsiaq nr. 1[= (2002.01.04:2): ’Flere flyfriske’, debatindlæg in A/G nr. 1] 

[SER02-01-04-32-01MOD] 

 

in A/G nr. 100 

- i.a.b. 

 

in Grønlands Landstings Forhandlinger, Fortryk, Forårssamlingen 2002 

2. mødedag, mandag den 8. april 2002, kl. 10:00 

 

02FM/01.25.01-14 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om havneafgift. 

1. beh  
 

Petersen, M. (02.04.23:56), ordførerindlæg (S) 

[LT02-04-23-56-01MOD] 
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Registreringer af interventioner i sprogdebatten i de grønlandske aviser 2002 

 

in Sermitsiaq nr. 1 

Sermitsiaq (2002.01.04): ‘Jonathan lover mere end han kan holde’, leder, p. 2 in Sermitsiaq nr. 1 

[SER02-01-04-02-01-01SIK] 

 

in A/G nr. 1 

Nilsson, A. (2002.01.04): ’Farvel til det kolde >>frilandsmuseum<<’, interview ved L. Carlsen, pp. 18-21 in A/G nr. 1 

[AG02-01-04-20-01MOD, AG02-01-04-20-02AF, AG02-01-04-20-03MOD, AG02-01-04-20-04MOD, AG02-01-04-

20-05MOD] 

 

in A/G nr. 2 

Lange, S. (2002.01.08): ‘Intensive kurser i læsetræning i hele landet’, interview ved Jesper Bo Johansen, p. 9 in A/G nr. 

2 

[AG02-01-08-09-01SIK] 

 

in Sermitsiaq nr. 2 

- i.a.b. 

 

in A/G nr. 3 

Ben Shalmi, M. (2002.01.11): ‘Frie ansvarsbevidste børn med tre sprog’, interview ved E.Egede, p.18 in A/G nr. 3 

[AG02-01-11-18-01SIK] 

 

Frausing, T. (2002.01.11): ’Mor til tre: Mine børn skal lære grønlandsk uden mopning’, interview ved E.Egede, p. 19 in 

A/G nr. 3 

[AG02-01-11-19-01SIK, AG02-01-11-19-02SIK] 

 

in A/G nr. 4 

 - i.a.b. 

 

in Sermitsiaq nr. 3 

- i.a.b. 

 

in A/G nr. 5 

Petersen, M. (2002.01.18): ‘Hvad med de skolesvage?’, debatindlæg, p. 24 in A/G nr. 5 

[AG02-01-18-24-01SIK] 

Møller, K.A. & Poulsen, A. (2002.01.18): ’Vi ringeagtes af andre i vort land’, debatindlæg, p. 31 in A/G nr. 5 

[AG02-01-18-31-01SIK, AG02-01-18-31-02SIK] 

 

in A/G nr. 6 

 - i.a.b. 

 

in Sermitsiaq nr. 4 
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- i.a.b. 

 

in A/G nr. 7 

 - i.a.b. 

 

in A/G nr. 8 

 - i.a.b. 

 

in Sermitsiaq nr. 5 

Kristensen, K. (2002.02.01): ‘Der er noget I luften…’, redaktionel artikel, p. 21 in Sermitsiaq nr. 5 

[SER02-02-01-21-01SIK, SER02-02-01-21-02AF] 

Andersen, R. (2002.02.01): ’De unge vil ud at rejse’, interview v. N. Mølgaard, p. 25 in Sermitsiaq nr. 5 

[SER02-02-01-25-01SIK] 

 

in A/G nr. 9 

 - i.a.b. 

 

in A/G nr. 10 

 - i.a.b. 

 

in Sermitsiaq nr. 6 

Korneliussen, O. (2002.02.08): ‘Forbyd det grønlandske sprog’, interview ved K. Kristensen, pp. 16f in Sermitsiaq nr. 6 

[SER02-02-08-16-01SIK, SER02-02-08-16-02AF, SER02-02-08-16-03MOD, SER02-02-08-16-04MOD] 

 

in A/G nr. 11 

 - i.a.b. 

 

in A/G nr. 12 

 - i.a.b. 

 

in Sermitsiaq nr. 7 

Poulsen, K. (2002.02.15:28): ’Et skrapt debatoplæg’, anmeldt af J. Fleischer, p. 28 in Sermitsiaq nr. 7 

[SER02-02-15-28-01SIK, SER02-02-15-28-02SIK, SER02-02-15-28-02SIK] 

 

Korneliussen, O. (2002.02.15:31): ’- Det giver styrke at være dobbeltsproget’, referat af K.Kristensen, p. 31 in 

Sermitisiaq nr. 7 

[SER02-02-15-31-01SIK] 

 

in A/G nr. 13 

Korneliussen, O. (2002.02.15:20): ‘- Jeg er stolt over at være dobbeltsproget’, referat af M.Hoff, p. 20 in A/G nr. 13 

[AG02-02-15-20-01AF] 

 

in A/G nr. 14 
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Møller, P. (2002.02.19:5): ‘Unge ekspedienter trues med tæsk i aftentimerne’, reportage, p. 5 in A/G nr. 14 

[AG02-02-19-05-01SIK] 
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[SER02-12-20-41-01SIK] 

 

in A/G nr. 100 

- i.a.b. 

 

in A/G nr. 101 

- i.a.b. 
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Registreringer af interventioner i sprogdebatten fra Landstingets Forårssamling 2002 

 
 1. mødedag, fredag den 5. april 2002, kl. 13:00 

- i.a.b. 

 

 

2. mødedag, mandag den 8. april 2002, kl. 10:00 

 

02FM/01.25.01-14 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om havneafgift. 1. beh  

 

Grønvold, M. P. (2002.04.08:14): 2. ordførerindlæg 

[LT02-04-08-14-01SIK] 

 

Petersen, M. (2002.04.08:14): 3. ordførerindlæg 

[LT02-04-08-14-02AF] 

 

 

02FM/01.25.01-85 Spørgsmål til Landsstyret om etablering af en turistuddannelse på STI niveau 

 

Lennert, L.S. (2002.04.08:85): Landsstyrets svar 

[LT02-04-08-85-01AF] 

 

 

3. mødedag, onsdag den 10. april 2002, kl. 13:00. 

- i.a.b. 

 

 

4. mødedag, fredag den 12. april 2002, kl. 10:00. 

 

02FM/01.25.01-14 Redegørelse for dagsordenen 

 

Poulsen, O. (2002.04.12:02a): Første indlæg udenfor ordførerrækken 

[LT02-04-12-02-01SIK] 

 

Salling, A. (2002.04.12:02): Landsstyrets svar 

[LT02-04-12-02-02AF] 

Poulsen, O. (2002.04.12:02b): Andet indlæg udenfor ordførerrækken 

[LT02-04-12-02-03SIK] 

 

Salling, A. (2002.04.12:02): Landsstyrets svar 

[LT02-04-12-02-04AF] 

 

 

5. mødedag, mandag den 15. april 2002, kl. 13:00. 

 

02FM/01.25.01-56 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret om at fremsætte et forslag 

om, at der oprettes en grønlandsk højskole i Danmark 

 

Poulsen, O. (2002.04.15:56a): Forslagsstillerens forelæggelse 

[LT02-04-15-56-01SIK, LT02-04-15-56-02SIK, LT02-04-15-56-03SIK] 

 

Motzfeldt, J. (2002.04.15:56a): Landsstyrets svar 

[LT02-04-15-56-04AF, LT02-04-15-56-05AF] 

 

Jensen, L.K. (2002.04.15:56a): Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-56-06AF] 

 

Petersen, N. (2002.04.15:56): Ordførerindlæg 
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[LT02-04-15-56-07AF, LT02-04-15-56-08AF] 

 

Olsen, J.L. (2002.04.15:56): Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-56-09SIK] 

 

Poulsen, O. (2002.04.15:56b): Forslagsstillerens svar 

[LT02-04-15-56-10AF, LT02-04-15-56-11SIK, LT02-04-15-56-11SIK] 

 

Motzfeldt, J. (2002.04.15:56b): Landsstyrets 2. svar 

[LT02-04-15-56-13AF, LT02-04-15-56-14AF] 

 

Kleist, M. (2002.04.15:56): Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-56-15AF] 

 

Olsen, J. L. (2002.04.15:56): 2. Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-56-16SIK] 

 

Jensen, L.K. (2002.04.15:56b): 2. Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-56-17AF] 

 

Steenholdt, O. (2002.04.15:56): 3. Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-56-18MOD] 

 

Motzfeldt, J. (2002.04.15:56b): Landsstyrets 3. svar 

[LT02-04-15-56-19AF] 

 

 

02FM/01.25.01-57 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte forslag om, 

at der på én af de to højskoler i Grønland udbydes en ekstra linie med undervisning i grønlandsk for grønlændere, der 

ikke har grønlandsk som modersmål samt en ekstra linie med undervisning i dansk for grønlændere, der ønsker at 

forbedre deres danskkundskaber 

 

Poulsen, O. (2002.04.15:57a): Forslagsstillerens forelæggelse 

[LT02-04-15-57-01SIK, LT02-04-15-57-02SIK, LT02-04-15-57-03SIK] 

 

Motzfeldt, J. (2002.04.15:57a): Landsstyrets svar 

[LT02-04-15-57-04AF] 

 

Jensen, L.K. (2002.04.15:57a): Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-57-05MOD, LT02-04-15-57-06AF, LT02-04-15-57-07AF] 

 

Sivertsen, J. (2002.04.15:57a): Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-57-08AF, LT02-04-15-57-09MOD] 

 

Olsen, J.L. (2002.04.15:57a): Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-57-10SIK] 

 

Osterman, T. (2002.04.15:57): Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-57-11SIK, LT02-04-15-57-12AF, LT02-04-15-57-13SIK, LT02-04-15-57-14SIK, LT02-04-15-57-15AF] 

 

Steenholdt, O. (2002.04.15:57): Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-57-16SIK, LT02-04-15-57-17MOD] 

 

Olsen, J.L. (2002.04.15:57b): Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-57-18SIK] 

 

Motzfeldt, J. (2002.04.15:57b): Landsstyrets 2. svar 

[LT02-04-15-57-19MOD, LT02-04-15-57-20MOD, LT02-04-15-57-21SIK] 
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Sivertsen, J. (2002.04.15:57b): 2. Ordførerindlæg 

[LT02-04-15-57-22MOD] 

 

 

6. mødedag, tirsdag den 16. april 2002, kl. 13:00.  

 

02FM/01.25.01-9 Politisk-Økonomisk Beretning 

 

Sivertsen, J. (2002.04.16:9): Ordførerindlæg 

[LT02-04-16-09-01SIK, LT02-04-16-09-01SIK] 

 

 

7. mødedag, onsdag den 17. april 2002, kl. 13:00. 

 

02FM/01.25.01-6 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Forbrugerråd, markedsføring, mærkning, 

priser og Forbrugerklageudvalg 

 

Markussen-Mølgaard, M. (2002.04.17:6): Ordførerindlæg 

[LT02-04-17-06-01SIK] 

 

 

8. mødedag, fredag den 19. april 2002, kl. 10:00. 

 

02FM/01.25.01-52 Spørgsmål til Landsstyret om status for arbejdet vedrørende anvendelse af det grønlandske sprog og 

udgivelse af en opdateret ordbog 

 

Jensen, L.K. (2002.04.19:52a): Forslagsstillerens forelæggelse 

[LT02-04-19-52-01SIK] 

 

Motzfeldt, J. (2002.04.19:52): Landsstyrets svar 

[LT02-04-19-52-02AF, LT02-04-19-52-03AF, LT02-04-19-52-04AF, LT02-04-19-52-05AF, LT02-04-19-52-06AF, 

LT02-04-19-52-07SIK, LT02-04-19-52-08AF] 

 

 

02FM/01.25.01-60 Beslutningsforslag om ændring af Landstingsforordning nr. 549, §5 således at det fremover 

muliggøres at navngive og døbe grønlændere under anvendelse af deres grønlandske navne 

 

Rosing-Petersen, (2002.04.19:60a): Forslagsstillerens forelæggelse 

[LT02-04-19-60-01SIK, LT02-04-19-60-02SIK] 

 

Motzfeldt, J. (2002.04.19:60a): Landsstyrets svar 

[LT02-04-19-60-03AF, LT02-04-19-60-04AF] 

 

Mikaelsen, V. (2002.04.19:60): Ordførerindlæg 

[LT02-04-19-60-05AF] 

 

Jensen, G. (2002.04.19:60): Ordførerindlæg 

[LT02-04-19-60-06AF, LT02-04-19-60-07MOD, LT02-04-19-60-08AF] 

 

Motzfeldt, Josef (2002.04.19:60): Ordførerindlæg 

[LT02-04-19-60-09AF, LT02-04-19-60-10AF] 

 

Frederiksen, A. (2002.04.19:60): Ordførerindlæg 

[LT02-04-19-60-11AF, LT02-04-19-60-12SIK] 

 

Steenholdt, O. (2002.04.19:60): Ordførerindlæg 

[LT02-04-19-60-13AF, LT02-04-19-60-14MOD] 
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Rosing-Petersen, (2002.04.19:60b): Forslagsstillerens forelæggelse 

[LT02-04-19-60-15AF] 

 

Motzfeldt, J. (2002.04.19:60b): Landsstyrets 2. svar 

[LT02-04-19-60-16MOD] 

 

Berthelsen, P. (2002.04.19:60a): Ordførerindlæg 

[LT02-04-19-60-17AF, LT02-04-19-60-18MOD] 

 

Motzfeldt, J. (2002.04.19:60c): Landsstyrets 3. svar 

[LT02-04-19-60-19AF] 

 

Poulsen, O. (2002.04.19:60): Indlæg udenfor ordførerrækken 

[LT02-04-19-60-20AF, LT02-04-19-60-21SIK, LT02-04-19-60-22AF] 

 

Berthelsen, P. (2002.04.19:60b): 2. Ordførerindlæg 

[LT02-04-19-60-23AF] 

 

 

9. mødedag, mandag den 22. april 2002, kl. 13:00. 

- i.a.b. 

 

 

10. mødedag, onsdag den 24. april 2002, kl. 13:00. 

- i.a.b. 

 

 

11. mødedag, torsdag den 25. april 2002, kl. 13:00. 

 

02FM/01.25.01-71 Forespørgselsdebat vedrørende Boligselskabet INI A/S. 

 

Petersen, M. (2002.04.25:71): Forslagsstillerens 2. svar 

[LT02-04-25-71-01SIK] 

 

 

12. mødedag, mandag den 29. april 2002, kl. 10:00. 

- i.a.b. 

 

 

13. mødedag, tirsdag den 30. april 2002, kl. 13:00 

- i.a.b. 

 

 

14. mødedag, fredag den 3. maj 2002, kl. 10:00. 

 

02FM/01.25.01-29 Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. 

 

Jensen, L.K. (2002.05.03:29): Ordførerindlæg 

[LT02-05-03-29-01SIK] 

 

 

02FM/01.25.01-37 Forslag til forespørgselsdebat i henhold til § 35 om at minimere de uddannelsessøgendes stigende 

frafald fra de forskellige uddannelsesinstitutioner & 02FM/01.25.01-48. Forslag til forespørgselsdebat om ændring af 

uddannelsesstøtte. 

 

Sivertsen, J. (2002.05.03:37): Forslagsstillerens forelæggelse 

[LT02-05-03-27-01SIK] 
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Motzfeldt, J. (2002.05.03:37b): Landsstyrets svar 

[LT02-05-03-27-02SIK] 

 

Petersen, A. (2002.05.03:37): Ordførerindlæg 

[LT02-05-03-37-03SIK] 

 

Poulsen, O. (2002.05.03:37): Ordførerindlæg 

[LT02-05-03-37-04SIK, LT02-05-03-37-05SIK, LT02-05-03-37-06SIK] 

 

Kleist, M. (2002.05.03:37a): Ordførerindlæg 

[LT02-05-03-37-07SIK] 

 

Berthelsen, P. (2002.05.03:37): Ordførerindlæg 

[LT02-05-03-37-08SIK] 

 

Steenholdt, O. (2002.05.03:37): Ordførerindlæg 

[LT02-05-03-37-09AF, LT02-05-03-37-10MOD] 

 

Motzfeldt, J. (2002.05.03:37b): Landsstyrets 2. svar 

[LT02-05-03-27-11AF, LT02-05-03-27-12AF] 

 

Kleist, M. (2002.05.03:37b): Ordførerindlæg 

[LT02-05-03-37-13SIK] 

 

 

15. mødedag, mandag den 6. maj 2002, kl. 10:00. 

- i.a.b. 

 

 

16. mødedag, onsdag den 8. maj 2002, kl. 13:00. 

- i.a.b. 

 

 

17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10:00. 

- i.a.b. 

 

 

18. mødedag, mandag den 13. maj 2002, kl. 13:00. 

- i.a.b. 

 

 

19. mødedag, tirsdag den 14. maj 2002, kl. 13:00. 

 

02FM/01.25.01-22 Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2001. 

 

Anonym (2002.05.14:22): Redaktionel bemærkning fra tolken 

[LT02-05-14-22-01SIK] 

 

 

20. mødedag, onsdag den 15. maj 2002, kl. 09:00. 

 

02FM/01.25.01-29 Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. 

 

Sivertsen, J. (2002.05.15:29): Ordførerindlæg 

[LT02-05-15-29-01SIK] 
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Registreringer af interventioner i sprogdebatten fra Landstingets Efterårssamling 2002 

 
 

1. mødedag, fredag den 20. september 2002, kl. 11:00 

 

02EM/01.25.01-01 Åbningstale 

 

Motzfeldt, J. (2002.09.20:1): Landsstyreformandens åbningstale 

[LT02-09-20-01-01AF] 

 

 

2 mødedag, mandag den 23. september 2002, kl. 13:00-18:00 

 

02EM/01.25.01-01 Åbningsdebat 

 

Petersen, M. (2002.09.23:1): Ordførerindlæg 

[LT02-09-23-01-01SIK, LT02-09-23-01-02SIK] 

 

 

3. mødedag, onsdag den 25. september 2002, kl. 13:00-18:00 

 

02EM/01.25.01-63 Forslag til Finanslov for 2003 

 

Sivertsen, J. (2002.09.25): Ordførerindlæg 

[LT02-09-25-63-01SIK, LT02-09-25-63-02SIK] 

 

 

4. mødedag, torsdag den 26. september 2002, kl. 13:00-15:00 

- i.a.b. 

 

 

5. mødedag, fredag den 27. september 2002, kl. 13:00-18:00 

- i.a.b. 

 

 

6. mødedag, mandag den 30. september 2002, kl. 13:00-18:00 

 

02EM/01.25.01-13 Forslag til landstingslov om frie grundskoler og undervisning i Hjemmet m.m. 

 

Lennert, L.S. (2002.09.30:13): Landsstyrets forelæggelse 

[LT02-09-30-13-01AF, LT02-09-30-13-02AF, LT02-09-30-13-03AF] 

 

Jensen, L.K. (2002.09.30:13): Ordførerindlæg 

[LT02-09-30-13-04AF] 

 

Petersen, N. (2002.09.30:13): Ordførerindlæg 

[LT02-09-30-13-05SIK, LT02-09-30-13-06SIK] 

 

Steenholdt, O. (2002.09.30:13a): Ordførerindlæg 

[LT02-09-30-13-07SIK] 

 

Steenholdt, O. (2002.09.30:13b): 2. ordførerindlæg 

[LT02-09-30-13-08IK] 

 

 

02EM/01.25.01-85 Forslag til landstingslov om naturbeskyttelse. 

 

Heilmann, R. (2002.09.30:85): Ordførerindlæg 
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[LT02-09-30-85-01SIK] 

 

 

7. mødedag, onsdag den 2. oktober 2002, kl. 13:00-18:00 

 

02EM/01.25.01-79 Forslag til landstingsforordning om hjælp til børn og unge. 

 

Narup, A.C. (2002.10.02:79): Ordførerindlæg 

[LT02-10-02-79-01SIK] 

 

Dorph, O. (2002.10.02:79): Landsstyrets svar 

[LT02-10-02-79-02AF] 

 

8. mødedag, torsdag den 3. oktober 2002, kl. 13:00-15:00 

- i.a.b. 

 

 

9. mødedag, fredag den 4. oktober 2002, kl. 13:00-18:00 

- i.a.b. 

 

 

10. mødedag, mandag den 7. oktober 2002, kl. 13:00-18:00 

 

02EM/01.25.01-78 Forslag til landstingsforordning om arbejdsformidling m.v. 

 

Dorph, O. (2002.10.07:78): Landsstyrets 2. svar 

[LT02-10-07-78-01SIK] 

 

 

11. mødedag, onsdag den 9. oktober 2002, kl. 13:00-18:00 

 

02EM/01.25.01-73 Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse vedrørende forslag til ændring af lov nr. 295 af 4. 

juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland 

 

Olsen, J. L. (2002.10.09:73): Ordførerindlæg 

[LT02-10-09-73-01SIK] 

 

 

12. mødedag, torsdag den 10. oktober 2002, kl. 13:00-15:00 

- i.a.b. 

 

 

13. mødedag, fredag den 11. oktober 2002, kl. 13:00-18:00 

- i.a.b. 

 

 

14. mødedag, mandag den 14. oktober 2002, kl. 13:00-18:00 

- i.a.b. 

 

 

15. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2002, kl. 10:00-18:00 

- i.a.b. 
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Registreringer af interventioner i sprogdebatten fra Landstingets konstituerende samling 

2002 

 

 
1. mødedag, lørdag den 14. december 2002, kl. 11:00 

 

02KM/01.25.01-08 Valg af Landsstyreformand 

 

Enoksen, H. (2002.12.14:13): Landsstyreformandens tiltrædelsestale 

[LT02-12-14-13-01SIK, LT02-12-14-13-02SIK, LT02-12-14-13-03AF] 

 

 

2 mødedag, tirsdag den 17.december 2002, kl. 10.00 

 

02KM/01.25.01-19 Forslag til landstingslov om ændring af midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003. 

 

Motzfeldt, J. (2002.12.17:19): Landstingsformanden giver ordet til Demokraternes ordfører 

[LT02-12-17-19-01SIK] 

 

Skaaning, P. (2002.12.17:19): Ordførerindlæg 

[LT02-12-17-19-02SIK] 

 

Landstingets medlemmer (2002.12.17:19): Reaktion på Skaanings ordførerindlæg 

[LT02-12-17-19-03AF] 

 

 

 


