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I 2021 etablerer den socialøkonomiske fond Siu-Tsiu sig med et sekretariat i Nuuk og socialøkonomisk virksomhed i
Tasiilaq. Fonden Siu-Tsiu er etableret i et partnerskab mellem Grennessminde i Taastrup, Kommuneqarfik Sermersooq,
og Advokatpartnerskabet, Foldschack, Forchhammer, Dahlager og Barfod.

Baggrund

Grennessminde i Taastrup er en socialøkonomisk virksomhed, som i over 30 år har arbejdet at få unge med særlige
behov i uddannelse og jobs med meningsfuldt indhold. På otte værksteder med fokus på håndens arbejde inden for
service, mad, planter, natur, dyr, træ og metal lærer unge at være en del af et arbejdsfællesskab samtidig med, at de
bidrager til at køre en forretning.
Grennessminde er en af de virksomheder som Sara Olsvig, daværende minister for det Grønlandske Departement for
Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, besøgte i december 2017 sammen med en delegation fra
departementet. Formålet med besøget var at få erfaringer fra socialøkonomi i Danmark med hjem til Grønland. Det
førte i 2018 til, at der blev indgået en samarbejdsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq, Ejendomsfonden
Grennessminde i Taastrup og Advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer, Dahlager og Barfod. Herefter er
Fonden Den Selvejende Institution ’Siu Tsiu’ med hjemsted i Nuuk blevet stiftet.

Indsatsen

Målet for Siu-Tsiu er at udbrede socialøkonomi og kendskabet til den socialøkonomiske virksomhedsmodel i Grønland.
Indsatsens skal bidrage til øget beskæftigelse, trivsel og bæredygtighed i Grønland – regionalt og lokalt. Med
socialøkonomiske virksomheder skal der skabes en indsats af varig karakter, som er forankret lokalt i hænderne på
grønlandske aktører.
Indsatsens skal vise, at socialøkonomiske virksomheder kan skabe forandringer for unge, der har svært ved at få
fodfæste på arbejdsmarkedet. Fokus for Siu-Tsiu er på håndens arbejde og vigtigheden af at indgå i et arbejdsfællesskab
med kolleger, der er afhængige af, at man møder på arbejde og udfører sit arbejde samtidig med, at der er stor social
rummelighed. De unge bliver en del af et arbejdsfællesskab, der skaber muligheder for uddannelse eller beskæftigelse,
hvilket bidrager til øget trivsel, håb og drømme for fremtiden.
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Hovedaktiviteter
Målene søges indfriet gennem to hovedaktiviteter:
1. Etablering af et socialøkonomisk sekretariat i Nuuk, der skal rådgive og inspirere aktører på tværs af det
offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet. Sekretariatet skal varetage arbejdet med socialøkonomi i Grønland
og koordinere de involverede parters samarbejde. Med sekretariatet sikres én indgang for socialøkonomiske
virksomheder, så de kan komme i kontakt med alle relevante samarbejdspartnere.
2. Opstart af socialøkonomiske virksomheder, der skal demonstrere værdien af socialøkonomi i det grønlandske
samfund. Den første socialøkonomiske virksomhed, skal være er et servicecenter i Tasiilaq, der på længere sigt
kan være med til at drive det Visitorcenter, der bygges i byen.

Målet

Siu-Tsiu arbejder efter en femårsplan. Det er målet at Siu-Tsiu efter den tid skal kunne stå på egne ben og være drevet
af grønlandske aktører og medarbejdere. Vores foranalyse har vist, at mange aktører på tværs af det Grønlandske
samfund vurderer, at socialøkonomiske virksomheder kan gøre en stor forskel i forhold til de udfordringer, landets unge
står overfor. Dels fordi socialøkonomiske virksomheder er skabt til at eksistere i mange år i modsætning til mange andre
sociale projekter og indsatser, dels fordi de unge tilbydes konkrete – rummelige - arbejdspladser og fordi de skaber
brobygning til ordinære virksomheder. Der er således en stor opbakning blandt lokale aktører og politikere til at arbejde
med socialøkonomi.
Socialøkonomiske virksomheder er et blandt flere mulige tiltag, som kan danne grobund for en varig forandring.
Socialøkonomiske virksomheder er en efterhånden velafprøvet model, som er i fremgang både i Danmark og
internationalt. Socialøkonomiske virksomheder tilbyder en indsats, som er forankret lokalt og baserer sig primært på at
beskæftige og involvere lokale indbyggere.
Med en Siu-Tsius socialøkonomiske indsats er det målet at bidrage til at booste forandring på flere niveauer:
•
•
•

De unge bliver en del af et arbejdsfællesskab, opnår en arbejdsidentitet og oplever værdien af kollegaskab. Det
bidrager til øget trivsel og håb for fremtiden, hvilket også har en positiv indvirkning på de unges familie – og
som inspiration for de yngre søskende.
Lokalsamfundet får gavn af indsatsen gennem etablering af arbejdspladser, opkvalificering gennem uddannelse,
kurser og foredrag m.m. Lokalt styrkes bl.a. erhverv der sælger varer med afsæt i grønlandsk kultur og historie.
Det grønlandske samfund opnår en højere grad af bæredygtighed socialt, miljømæssigt og økonomisk både
regionalt og lokalt. Med socialøkonomi kan der skabes en indsats af varig karakter, som er forankret lokalt i
hænderne på grønlandske aktører.
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