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Indledning - Om Psykologi i Grønland
Artiklen diskuteres, hvorledes psykologien i Grønland indgår i den generelle udvikling af samfundet, der er
med i en rivende udvikling i Arktis, har en stor og produktiv kultur, og som samtidigt er praeget af en stadig
befolkningsvandring mod byerne og øget ulighed mellem rig og relativt fattig. Det vises, at rigtigt mange børn
og unge trives og opnår uddannelse, men at der samtidigt er en del unge, der ikke opnår samme grad af
adgang til basale rettigheder såsom tryghed, uddannelse og udviklingsmuligheder som andre. Det diskuteres,
hvordan psykologien i høj grad følger udviklingen i de skandinaviske lande, men at den kunne omfatte mere
community-baserede metoder for at kunne bidrage til forebyggelse af de sociale udfordringer, der skaber
baggrund for mental traumatisering og mistrivsel. Behovet for en social forskning, der rummer løsninger og
ikke blot beskrivelser af velkendte sociale udfordringer, påpeges og diskuteres.
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Psykologi i Grønland - En refleksion
I artiklen diskuteres, hvorledes psykologien i Grønland indgår i den generelle udvikling af samfundet, der er
med i en rivende udvikling i Arktis, har en stor og produktiv kultur, og som samtidigt er præget af en stadig
befolkningsvandring mod byerne og øget ulighed mellem rig og relativt fattig. Det vises, at rigtigt mange børn
og unge trives og opnår uddannelse, men at der samtidigt er en del unge, der ikke opnår samme grad af
adgang til basale rettigheder såsom tryghed, uddannelse og udviklingsmuligheder som andre. Det diskuteres,
hvordan psykologien i høj grad følger udviklingen i de skandinaviske lande, men at den kunne omfatte mere
community-baserede metoder for at kunne bidrage til forebyggelse af de sociale udfordringer, der skaber
baggrund for mental traumatisering og mistrivsel. Behovet for en social forskning, der rummer løsninger og
ikke blot beskrivelser af velkendte sociale udfordringer, påpeges og diskuteres.
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