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##### Venligst angiv Visit Greenland samt forfatteren til notatet som kilde ved evt. brug ######

DANSKERNES FORDOMME OM GRØNLAND OG GRØNLÆNDERE
VISIT GREENLAND OG YOUGOV's UNDERSØGELSE UDFØRT I AUGUST 2012

40 pct. af den danske befolkning associerer til ord som "druk, misbrug og sociale problemer",
når talen falder på grønlændere. Således lyder konklusionen på et spørgsmål, hvor man har
spurgt: "Hvad tænker du umiddelbart om grønlændere"?
For de danskere, der inden for de sidste fem år har besøgt Grønland, er det imidlertid ord som
"glade mennesker, dejlige, søde, flinke og rare", som fylder mest. En tredjedel af de adspurgte,
som har besøgt Grønland inden for de sidste fem år, svarer sådan, og det er signifikant mere
end gennemsnittet af danskere, der ikke har besøgt Grønland. Her associerer kun 13 pct. til
positivt ladede ord.
Jo længere tid siden, det er, at man har besøgt Grønland (mere end fem år siden) desto flere
har et mentalt billede af Grønland, som relaterer sig til druk og sociale problemer.
Netop indtaget af alkohol over tid har i Grønland været faldende de sidste år, og både i 2010
og 2011 har det gennemsnitlige indtag af alkohol pr. indbygger været lavere i Grønland end i
Danmark.
Imidlertid tror over halvdelen af den danske befolkning, at grønlændere har et højere
gennemsnitligt årligt forbrug af alkohol end danskerne, mens en femtedel - helt korrekt - tror,
at det i dag forholder sig omvendt.
Forestillingerne om, at Grønland stadig er et fangersamfund, som det har set ud i 1950'erne
eller måske endnu tidligere, ser også ud til at leve i bedste velgående. Hele 42 pct. af
befolkningen tror, at hver tredje fanger i Grønland stadig benytter kajakken som sit primære
fartøj i forbindelse med fangst til havs, og 27 pct. tror at hver tredje grønlandske mand blandt
den voksne del af befolkningen har sælfangst som sit primære erhverv. 43 pct. svarer dog, helt
korrekt, at det ikke passer.
En gammel sejlivet myte omkring "babysælfangst" florerer stadig i det danske, idet 45 pct. af
de adspurgte svarede "det tror eller ved jeg er rigtigt" til et udsagn om, at der uden brug af
køller fanges babysæler ved Grønland. I Grønland fanges der ikke diende sælunger, og man
har aldrig drevet målrettet fangst på babysæler, ligesom fangstmetoden med køller aldrig har
været brugt i Grønland.
Næsten halvdelen af danskerne (46 pct.) tror ligeledes, at de fleste grønlændere bor i små
bygder i afsidesliggende små lokalsamfund med færre end 500 indbyggere, selvom langt
størstedelen af grønlænderne i dag bor i bymæssig bebyggelse eller i byer med en hel del flere
indbyggere end de 500, eksempelvis Nuuk, der rummer over 16.000 indbyggere, den
andenstørste by Sisimiut med over 5.500 indbyggere, eller den tredjestørste Ilulissat med
over 4.600 indbyggere.
Netop Nuuk havde danskerne styr på er hovedstaden i Grønland, hvilket over 9 ud af 10
vidste eller troede på. At landets politiske overhoved hedder Kuupik Kleist (valgt for partiet
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IA, Inuit Ataqatigiit) vidste lidt over hver fjerde, mens næsten 7 ud af 10 svarede "ved ikke" til
det spørgsmål.
At temperaturerne stiger så meget i disse år, at Indlandsisen smelter ved de fleste, men at hele
57 pct. tror på et falsk konstrueret udsagn om, at Indlandsisen kan være smeltet helt om 100
år iflg. FN's klimapanel viser, at størstedelen af danskerne tror, at afsmeltningen foregår langt
hurtigere, end den reelt vil kunne gøre ifølge den viden, forskerne har i dag.
De fleste danskere ved, at temperaturerne i Grønland godt kan snige sig over 10 plusgrader og endda endnu mere - om sommeren, nemlig 53 pct. i modsætning til de 27 pct. som tror, at
dette ikke er tilfældet.
Om de næsten 14.400 grønlændere, som bor i Danmark i dag, tror hele 43 pct. af danskerne,
at mere end halvdelen af de danskboende grønlændere er på overførselsindkomst i form af
arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp - imens 29 pct. ikke tror på, at det forholder sig
sådan. Ifølge tal fra Det Grønlandske Hus i København viser de seneste opgørelser, at 938
grønlændere modtager arbejdsløshedsdagpenge og at 1358 modtager kontanthjælp, mens
altså langt størstedelen af grønlænderne bosiddende i Danmark ikke modtager nogen
ydelser.1
Slutteligt afviser over halvdelen af den danske befolkning et udsagn om, at kun grønlændere,
der fødes i Danmark, automatisk har dansk statsborgerskab, mens alle andre grønlændere
skal ansøge herom inden det fyldte 18. år. En tredjedel (34 pct.) svarer "ved ikke" til udsagnet.
Metodebeskrivelse
Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:
Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. - 20. august 2012 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet.
Målgruppe:
Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år.
Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet.
Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i målgruppen.
Vejning af data og materialets sammensætning:
Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er
repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.
Offentliggørelse af resultater:
Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde.
Forud for offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov have pressemeddelelsen eller anden brug af resultaterne til
godkendelse.
Formålet hermed er alene at sikre, at vi analyseteknisk kan stå inde for brugen af resultaterne.
Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes:
”Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1017 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74
år, i perioden 16. - 20. august 2012”.

NB Disse tal er fra 2009 og bygger på en særkørsel fra Danmarks Statistik på foranledning af Det Grønlandske
Hus i København.
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