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Lokale værdier og social styrke: rapport om projekt Paamiut Asasara 2011
Den seneste evalueringsrapport om projekt Paamiut Asasara fremlægger konkrete tal, der viser virkningen af
projektet. Projektet er formuleret ud fra lokale værdier og visioner samt er lokalt forankret og gennemført af
befolkningen og lokale ildsjæle i Paamiut. Det er opbygget omkring et godt og produktivt samarbejde med de
kommunale institutioner og lokale forretningsdrivende i Paamiut samt en befolkning, der aktivt støtter
projektet. Igennem en række kulturelle, sportslige og sociale aktiviteter har projektet opnået, at folk oplever at
byen er blevet revitaliseret og at den er et godt sted at bo, ikke mindst for børnefamilier og unge. Paamiut
Asasara er støttet af BikubenFonden samt udført i et tæt samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq.
Igennem de senere år har projektet iværksat en række teater‐, foto‐ og sportsaktiviteter for unge og
resultaterne viser sig nu ved, at de unge i interview giver udtryk for, at byen er blevet et bedre sted at være
ung i ‐ samt at de unge føler sig mere aktivt engagerede i byens udvikling. Der er nu over 35 studerende på
Piareersarfik i Paamiut – en udvikling, som mange forhold og aktive indsatser har ført til, herunder også
Paamiut Asasara’s satsning på de unge. Kriminaliteten er siden projektets start i begyndelsen af 2008 faldet
med 45 % ‐ i hele Grønland er faldet på 3 %. Antal husspektakler er faldet med 47 % ‐ i hele Grønland er faldet
på 17 %. Paamiut fremhæves i Politidirektøren for Grønlands årsstatistik for 2010 pga. denne gode udvikling.
Det kan konkluderes, at faldet i kriminaliteten er markant i Paamiut og at projektets mål om et fald på 50 %
over fem år næsten er nået indenfor de første tre år ved en fælles indsats af politi og borgere, hjulpet på vej
også af de aktiviteter, som Paamiut Asasara har sat i værk omkring styrkelse af børnefamilier og unge mødre,
samt for unge og børn i byen. Både borgere og professionelle i institutionerne nævner i de kvalitative
interviews at Paamiut Asasara har medvirket til denne gode udvikling og at Paamiut opleves som et fredeligere
sted at bo i nu – og som et godt sted at bo. Dette hænger også sammen med at det sociale netværk opleves
som meget bedre nu end ved projektets start. Især omtalte folk dengang ved borgermøder og i aktiviteterne i
Paamiut Asasara, at de kunne føle sig alene, når de havde problemer eller sorger i livet. En
stikprøveundersøgelse omfattende 34 tilfældigt udvalgte borgere i Paamiut viser, at dette har forandret sig. I
forhold til en lignende undersøgelse i 2006 er antallet af positive svar mht. at have nogen, man kan betro sig
til, nogen, der vil lytte til én og prøve at hjælpe én med gode råd, steget med 84 % fra 2006 til 2011. Dette
viser, at der er sket en stor stigning i oplevelsen af at have adgang til social støtte – dvs. medmenneskelig
omsorg – når man har brug for det. Paamiut er blevet et godt sted at være – 91 % svarer at de altid eller som
oftest har adgang til en person, der viser dem kærlighed – i 2006 svarede blot 76 % ja til dette. Familiehuset
Tilioq har for mange familier betydet en mulighed for gennem mødet med andre familier at åbne for gensidig

social støtte og har gennem fokus på de mange ressourcer, familierne har, givet større trivsel, tryghed og
livsglæde. Paamiut Asasara er et projekt, der er bygget på lokale værdier og visioner, og som nu kan
dokumentere de gode resultater gennem konkrete tal om uddannelse, faldende kriminalitet og gensidig social
støtte.
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