ICASS VI konference i Nuuk d. 22. – 26. august 2008 Grønland
MIPI – Videnscenter om børn og unge deltog i IASSAs – International Arctic Social Sciences
Association konference ICASS VI (International Congress on Arctic Social Sciences) der foregik i
dagene 22. – 26. august 2008 i Nuuk. MIPI – Videnscenter om børn og unge arrangerede en
session med titlen: Children and Youth - social research. I konferencen deltog ca. 330 mennesker
fra f. eks. Frankrig, Canada, Norge, Ungarn, England, Japan, Finland og mange andre lande.
Konferencen foregik i den nye universitetspark i Grønland, Ilimmarfik, og kulturhuset Katuaq.
Konferencen handlede ikke kun om det faglige indhold i samfundsforskning, men også om
en vigtig del af konferencen var der kulturelle arrangementer og aktiviteter til deltagerne. Der var f.
eks. teaterforevisning, filmfestival og forevisning af polkadans under konferencen.

Konferencen
Konferencens overordnede titel var: Arctic Social Sciences: Prospects for the International Polar
Year 2007-2008 Era and Beyond. Konferencens baggrund er IPY – International Polar Year som
er en 125 år lang tradition indenfor naturvidenskabelig og geografisk forskning indenfor det arktiske
og antarktiske område med det formål at finde ud af globale natursystemer (Læs mere om IPY på
www.ipy.org). På denne ICASS VI konference er der for første gang inddraget humanistisk
forskning, herunder primært omkring oprindelige folk der lever i arktiske områder. Der deltog en del
forskere og folk fra BOREAS som er en international forskningsprogram i humanistiske
videnskaber (læs mere om BOREAS her:
http://www.esf.org/activities/eurocores/programmes/boreas.html).

Organisation
Konferencen ICASS VI foregik i 5 dage. De to første dage indledtes med key-note speakers om
formiddagen i Katuaq, hvor resten af dagens sessioner foregik i Ilimmarfik. Key-note speakerne
kom fra forskellige steder og repræsenterede emner der berørte alle i de arktiske lande.
Den tredje dag handlede om International Polar Year med forskellige key-note speakers.
Efterfølgende var der debat i et panel med 8 deltagere. Samme dag var der en workshop til de
studerende, der var med i konferencen. Workshoppen havde forskellige oplæg af unge forskere
som er påbegyndt med deres karriere inden for forskning. De sidste to dage fortsatte alle sessioner
i Ilimmarfik.
Hver session varede 1½ time i alt hvor de fleste sessioner var inddelt i flere dele. Emnerne
var: Bæredygtighed og klimaforandringer, Økonomisk udvikling, Sundhed, Levevilkår, Materiel
kultur og arkæologi, Sprog litteratur og medier, Kultur - religion - historie og videnskab, Science

and stakeholders, Politik, justits og regering, Interdisciplinary Communication, Inclusive research,
Outreach and education, og der var to sessioner til hhv. unge forskere og studerende. Der var i alt
54 sessioner med et varieret antal oplægsholdere for hver session. Dertil var der også poster
session om søndagen med 15 forskellige former for posters.
Hver konferencedag afsluttedes med et kulturelt indslag med teaterforevisning for alle
deltagere i Katuaq, middag for alle deltagere, filmfestival med inuit film og andet samt et par
receptioner i kommunen og i NAPA – Nordens Institut i Grønland.

Det faglige indhold
Konferencens faglige indhold var meget varieret. Det omhandlede alt fra bæredygtighed og
klimaforandringer til arkæologi, kultur og levevilkår blandt befolkningerne i de arktiske lande blandt
mange andre fagområder. Det naturvidenskabelige indhold i konferencen handlede meget om
udvinding af naturgasser, olie og råstof, og hvordan det sårbare arktiske miljø og den politiske
arena spiller med. Der var også flere etnografiske undersøgelser vedr. økonomisk udvikling i
arktiske lande samt politiske aspekter ved hvad der påvirker samfund i Arktis. Noget af de store
sessioner i konferencen handlede om levevilkår i Arktis. Deri indgik MIPIs session med titlen:
Children and Youth: social research samt MIPIs konsulent Christina Schnohr var med i en anden
session med titlen: Living Conditions in the Arctic. Sessionen Living Conditions faglig indhold var
ligeledes meget varieret, idet der blev holdt oplæg om blandt andet hjemløse inuit, familieforhold i
Grønland, ungdomsliv etc. De humanistiske fagområder indeholdt forskning i litteratur og
fortællinger, unges medievaner samt religion. Der var henholdsvis mange oplægsholdere i disse
fag, hvor især sammenblanding og integration af de vestlige religioner, og de inuits religioner var
de centrale problemstillinger. Fagområdet sundhed var også en stor del af konferencen, hvor
oplæggene handlede meget om sundhed blandt inuitter og oprindelige folk i Arktis og i Norden
(mest om Sami).

MIPIs session – Children and Youth: Social Research
MIPIs session til konferencen foregik om lørdagen d. 23. august. Der var omkring 40 publikum inde
for at høre sessionen der var delt i to dele.
Oplægsholderne I Children and Youth: social research var:
1) Olga Ulturgasheva: Person, space and time in Children’s cosmologies of the future among
the Eveny og Topolinoye (Northeast Siberia)
2) Sissel Lea Nielsen: Children suffering from deprivation – interview survey of Children and
Parents from families in straitened circumstances.
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3) Steen Wulff: The UN Convention on the Rights of the Child and the child’s right to an
adequate standard of Living. Children’s Standard of Living in Greenland part 3.
4) Nina Banerjee: Children’s Standard of Living in Greenland
Efter hvert oplæg var der diskussioner, der handlede om de metodiske aspekter ved
undersøgelserne, der mest omhandlede kvalitative undersøgelser.
Nogle af diskussionerne gik også ud på hvorvidt undersøgelser fik politisk modtagelse idet der i
andre arktiske lande findes få studier af de små samfund, der findes rundt omkring hvor forskning
kan være banebrydende i den politiske arena.

Et eksempel på en session i konferencen

The Urban Arctic: Trends and issues havde 6 oplæg i alt. Sessionen var derfor delt i to dele. Det
første oplæg handlede om hjemløs inuit i den canadiske by, Montreal. Projektet om hjemløse inuit i
Montreal startede i 1996, og det omhandlede minoriteter i minoriteter, her det oprindelige folk inuit
fra arktisk Canada. De talte 90 inuit som var hjemløse i Montreal i 2004, og aldersmæssigt lå de
mellem 30-40 år. Der var flere kvinder end mænd. Kendetegnet ved hjemløse inuit var, at de ikke
har kendskab til mulighederne for social hjælp fra myndighederne i Montreal, og de blev ligeledes
diskrimineret af andre hjemløse som ikke er inuit. De fleste hjemløse inuit i Montreal har også
alkohol og stofmisbrugsproblemer. Kvinderne er i en risikogruppe for hiv-smitte pga. nogle
prostituerer sig. Der er dog andre grupper af inuit, der hjælper til med at give countryfood (som i
Grønland kaldes for grønlandsk proviant). Der er steder, hvor de hjemløse kan opholde sig og
møde andre inuit. Men hjælpegrupperne bliver også undgået af de hjemløse inuit.
Det næste oplæg handlede om en urbaniseret by hvor naturen bliver skabt af befolkningen
for at danne grønne områder. En by blev skabt, da der kom en mine, hvor unge mellem 18-25 år
kom for at arbejde. Ved siden af minen blev der skabt en by med minearbejderne som beboere.
Der er forurening fra minen, som er en del af bybilledet. Men befolkningen i byen anser dem selv
ikke som medansvarlige idet de mener, at det er minens ejere, der er ansvarlige for forureningen.
Oplægsholderen viste fotos fra minen og byen som blev skabt, da minen åbnede.
Det tredje oplæg handlede om en by i Nord Rusland, hvor rum, sted og tilhørsforhold var
fokus. Der blev vist fotos fra byen, hvor identitet i en by var det centrale i markedsføring af byen
turismemæssigt. Fotos fra byen var fokus i oplægget, fordi indholdet i fotos fortalte meget om
bylivet og identiteten på befolkningen i en urban by.
De to næstsidste oplæg handlede om grønlandske familier og unge, der udtrykker sig selv
via kreativitet. Den grønlandske familie blev beskrevet med teori og data fra interviews med
familier, der har boet i to byer i flere generationer. Familien er kernen hos det enkelte individ i
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Grønland, som tit og ofte har et ikke-biologisk slægtskabsforhold. Det oplæg der handlede om
unge, var også en undersøgelse af unge som aktive deltagere og informanter. De unge beskrives
som byboere i det urbane samfund i Grønland, hvor der findes flere udtryksformer. Der var også
diskussion om hvornår en by er et urbant samfund idet grønlandske byer adskiller sig fra andre
internationale storbyer ved ikke at have så stort et antal beboere. Men tendensen er den samme
ved det urbane samfund.
Det sidste oplæg handlede om et perspektiv i antropologien, hvor der var diskussioner om
forskning om og med mennesker i små arktiske samfund.

Yderligere oplysninger:
Du kan læse mere om IASSA og ICASS på www.iassa.gl og www.icass.gl
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