Kalâtdlit Pek’atigîgfîsa Kátuvfiat ”INUIT” Fællesforeningen.

Nyhedsbrev:
Fællesforeningen INUIT på ny kurs.
Fællesforeningen INUIT er aktiv som aldrig før, der sker så meget spændende, som vi gerne vil dele
med Jer. Det hele startede i 2015 og som nu skal vise sig om, det giver resultater. Vi håber så meget
på økonomisk opbakning fra Selvstyret, så vi kan virkeliggøre de nye tiltag.
FN observatør Heiner Bielefeld og sekretær Jon Izagirre Garcia udsendt af Højkommisæren for
Menneskerettigheder havde anmodet om et møde med INUIT, hvor der skulle tales om tro før og nu
og traditioner og den kirkelige situation for grønlændere i Danmark.
Som repræsentanter for Inuit mødte formand Bitha Metelmann og sekretær Ulla Nielsen.
Mødet foregik primært på engelsk med lidt tysk islæt.
Et fantastisk spændende møde, hvor observatøren med stor interesse lyttede til vores fortællinger
lige fra Havets Mor til Hans Egede og Hernhutterne, tupilakkernes betydning, Qivitoq og
trommedansens betydning som kommunikation mm til den store mangel på præster for så vidt både
i Grønland og i Danmark.
Herudover var han også meget interesseret i skolesituationen og især undervisning om de gamle
traditioner.
Et møde, hvor der var afsat 1 time, men varede næsten 11/2 time og de følte sig meget beriget med
en masse ny viden om vores dejlige Grønland.
Rapporten : Preliminary findings of Country Visit to Denmark by
Heiner Bielefeldt Special Rapporteur on freedom of
religion or belief.
Formand Bitha Metelmann og sekretær Ulla Nielsen har ligeledes haft et par berigende møder med
den dygtige grønlandske politiker Aaja Chemnitz Larsen, som INUIT har indledt et rigtigt godt
samarbejde med. Hvilket vi er meget glade for, idet vi får en masse gode input og forslag til
yderligere tiltag.

TUSA genopstår d. 30. april 2016 – det skønne sang- og musikstævne, hvor grønlændere i Danmark
mødes og synger og spiller grønlandsk musik, for derigennem at bevare den grønlandske sangskat
og give danskere med hjerte for Grønland et indblik i sangtraditioner, musik og trommedans. Et
stævne, der gerne skulle hvile i sig selv med støtte fra fonde osv. Der er tilmeldt 8 kor og 4 solister.
Nikolaj Løvstrøm og Qulleq spiller op til dans om aftenen.

INUIT har også taget initiativ til at deltage i diverse Regionsmøder i De grønlandske Huse, der
gerne skulle give et samarbejde til gavn for de mange lokalforeninger. Der er udpeget repræsentant
fra bestyrelsen til hvert af de 4 rområder.
Desuden har INUIT indledt et samarbejde med ”Aftenskolerne” under DOF ( Dansk
Oplysningsforbund, som er et oplysningsforbund, der er neutralt og uafhængigt af partipolitik).
Dette har vi gjort, idet vi erkender, at der er et enormt behov for afholdelse af kurser for
bestyrelsesmedlemmer både et landsdækkende, men også i lokalområderne. Så vi arbejder hårdt på
at skaffe midler til disse meget nødvendige kurser. Indtil videre satser vi på det første i weekenden
27. – 28. august 2016.
Der skal vælges min. 2 kurser lørdag .
1.
2.
3.
4.

Foreningsteknik – Bestyrelsens arbejde. målrettet mod de nye i bestyrelser.
Konflikthåndtering- konfliktløsning
Regnskabs styring
Inklusion – integration
Lørdag aften kommer Aaja Chemnitz Larsen og giver ny inspiration.
Søndag vil dagens emne være: Projekt- og eventmageri. Hvordan laver vi gode møder.

Så kun manglende økonomisk tilskud kan vælte disse mange tiltag
Dertil vil der forøges afholdt kurser efter behov rundt i landet i den udstrækning vi har kompetente
kursusholdere. Her er vi heldige at nogen af bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at gå ind.
Vi beflitter os på at komme rundt til de foreninger, der ønsker det.
I det hele taget er INUIT blevet en levende og dynamisk forening, hvilket vi håber vil gavne alle
vores lokalforeninger.
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