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Den tre år gamle forening Nukiga 
har sat ekstra fokus på at skabe 
en ny digital platform, der blandt 
andet er målrettet studerende, og 
som det grønlandske erhvervsliv 
kan nyde gavn af. 

Det er en kendt sag, at det kan 
være vanskeligt for grønlandske 
virksomheder at rekruttere kvalifi-
ceret arbejdskraft, og med det nye 
initiativ er der håb om, at de stude-
rende får mulighed for at profilere 
sig over for virksomhederne og ef-
ter endt studietid på en højere læ-
reranstalt vende tilbage til et ar-
bejdsliv i Grønland.

-Vi har i foreningens første leve-
år haft fokus på at skabe en plat-
form, der understøtter iværksæt-
tere. Vi har fået opbygget en men-
torordning til nye start-up-virk-
somheder og skabt et fællesskab, 
hvor man støtter hinanden i for-
retningsudvikling, fortæller direk-
tør Morten Larsen fra foreningens 
kontor i Filmbyen i Aarhus.

Rekruttering
- I år gælder det opbygningen af 
en platform, hvor studerende kan 
promovere deres kompetencer, så 
de får mulighed for at gå i dialog 
med virksomhederne. Vi har fået 
en håndfuld studerende ind på 
platformen, og vi er i fuld gang 
med at rekruttere flere, oplyser 

Morten Larsen.
Formålet er således at forkorte 

afstanden mellem de studerende 
og erhvervslivet, samtidig med at 
Nukiga understøtter de unges mu-
ligheder for at få skabt et netværk, 
der er så vigtigt i et karriereforløb.

Omdrejningspunktet for Nuki-
gas mange initiativer er forankret 
i adskillige digitale universer, som 
nedbryder de logistiske udfordrin-
ger, når man har med Grønland 
og resten af verden at gøre.

To ben
Morten Larsen, der er kandidat i 
oplevelsesøkonomi og dramaturgi, 
ser det som en helt naturlig opga-
ve at arbejde for en forening, hvor 
opgaven spænder over såvel iværk-
sætteri/erhvervsliv og kultur.

- Man kan jo ikke tale om et er-
hvervsliv uden en kulturel forank-
ring. Og så er kunstnere jo også en 
form for iværksættere, forklarer 
han. 

Nukigas kultursøjle har således 
skabt nye kulturelle samarbejder 
og har til formål at udbrede kend-
skabet til Grønland – eksempelvis 
via den digitale søjle på hjemmesi-
den, der hedder »Stemmer fra 
Grønland«, hvor en lang række 
grønlandske kulturprofiler sætter 
ord på alt mellem himmel, jord og 
sne.

Økonomien
Det er bevillinger fra Erhvervssty-

relsen og Kultur- og Slotsstyrelsen, 
der har skabt grundlaget for det 
digitale Nukiga-initiativ. Midlerne 
fra Erhvervsstyrelsen dækker til 
udgangen af 2022. Men så er det 
også meningen, at man skal stå på 
egne ben.

- Vores opgave i den kommende 
tid er dermed også at få lavet en 
forretningsplan. Ja, vi skal selv ud 
og hente pengene. En stor opgave, 
men jeg er optimist, siger Nukiga-
direktøren, der blandt andet ser 
muligheder i medlemsskaber fra 
erhvervsvirksomhederne samt 
midler fra fonde.

Optimismen bygger også på, at 
det ikke alene er grønlandske virk-
somheder, der kan se et aktiv i for-
eningens arbejde. En lang række 
danske og udenlandske virksom-
heder er involveret i Grønland, og 
for dem vil en dobbeltsproget 
medarbejder bliver mere og mere 
eftertragtet.

Ingen erhvervsseminar
Flere store grønlandske erhvervs-
virksomheder har således gennem 
de første år ydet sponsorstøtte til 
Nukigas erhvervskonference, der 
fysisk er blevet afviklet i Aarhus og 

Odense. Det er ikke planen at lave 
en erhvervskonference i år, da fle-
re kultur-initiativer blev aflyst sid-
ste år grundet coronapandemien. 
De skal ikke gå i glemmebogen, 
men nu da samfundet er åbnet op, 
så skal de afskibes.

- Og så har vi været fokuseret på 
at skabe et godt community for de 
studerende, og vi opfordrer alle til 
at kontakte os, hvis de har lyst til at 

blive en del af det, fortæller Mor-
ten Larsen. Nukiga består udover 
Morten Larsen af Signe Davidsen, 
projekter og udvikling, Stine 
Østergaard,

kommunikation, Amanda Mac-
Leod, praktikant, og Malu Rosing, 
der med base i København er i

gang med at rekruttere stude-
rende.

UDSTILLINGSVINDUE FOR STUDERENDE:

Kan lette 
vejen hjem 
til Grønland
Studerende har nu mulighed  
for at profilere deres særlige evner over  
for det grønlandske erhvervsliv via  
foreningen Nukigas digitale platform

 
Nukiga og Aarhus Festuge
Netop i disse dage, hvor der er Festuge i Aarhus, inviterer en otte meter 
høj isbjørn ved Det

Grønlandske Hus i Aarhus alle til at opleve grønlandsk kunst og kultur 
på nært hold.

16 studerende fra PI/SPS Nuuk Decentral Pædagog Uddannelse ( 
DPU ) fra Nuuk er taget til Aarhus og sammen med danske pædagog
studerende fra VIA University College vil man fra onsdag den 1. septem
ber flere gange dagligt spille en forestilling med udgangspunkt i den 
klassiske myte Havets Moder og en performance kaldet ”Army og Polar 
Bears”.

Isbjørnen har tidligere været på rundrejse i fire forskellige grønlandske 
byer, og den flankeres af to bemandede workshops, hvor de besøgende 
kan få taget billeder med fotobaggrunde med grønlandske motiver, indgå 
i lydkollager og bygge på og lege med små robotter. Studerende vil des
uden fortolke og formidle visioner for fremtiden i et Grønland, fremgår det 
af en pressemeddelelse fra Nukiga.

Nanorsuaq otte meterisut angissusilik Kalaallit Nunaanni illoqarfiit assigiinngitsut sisamat tikeraareerpai, 
maanna sapaatit akunneranni matumani Aarhusimi festugeqarnermi takuneqarsinnaavoq.

Den otte meter høje isbjørn, der har besøgt fire forskellige byer i Grønland, kan nu opleves i Aarhus under 
festugen, der afvikles i indeværende uge.

– Maanna aningaasassarsiulissaagut. Suliassaq annertooq, Morten 
Larsen oqarpoq. 

– Nu skal vi ud og hente penge. En stor opgave, siger Morten Larsen.
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