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Útdráttur 

Hér verður reynt að rekja ýmsar útskýringar orsaka hárrar sjálfsvígstíðni á Grænlandi. 

Grænland á við alvarlegt heilsufars- og félagslegt vandamál sjálfsvíga að stríða sem ekki 

þekktist áður fyrr. Sjálfsvígin eru fyrst og fremst framin af ungum karlmönnum á aldrinum 

15-25 ára. Þessi þróun er ólík þeirri sem varð á Vesturlöndum þar sem sjálfsvíg verða 

algengari með aldrinum. Í ritgerðinni verða rök færð fyrir því að í kjölfar snöggrar 

nútímavæðingar á samfélagi inúíta eftir seinni heimstyrjöldina hafi sjálfsvígsalda skollið á 

landið.  Kenningum Durkheim um tengsl sjálfsvíga og nútímavæðingar verður beitt og hugtök 

Bourdieu um habitus og illusio verða notuð til að útskýra það umrót sem varð á umhverfi og 

félagsaðstæðum inúíta. Hvernig  hefðbundnir lifnaðarhættir inúíta voru ekki lengur fullgiliar 

innan samfélagsins og dugðu ekki til að takast á breyttar aðstæður nútímasamfélags. Vitnað 

verður í ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið í Grænlandi ásamt því að lýsa 

menningarlegum aðstæðum inúíta fyrir nútímavæðingu. Auk þessverður lögð áhersla á að 

skoða sögulegar orsakir. Niðurstöður ritgerðar eru að nýlenduvæðing og nútímavæðing voru 

orsakir þess að sjálfsvígstíðni Grænlands fór úr því að vera nær engin að verða ein sú hæsta í 

heimi.  
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1 Inngangur 

Sjálfsvíg eru ein af þremur algengustu orsökum dauðsfalla fólks á aldrinum 15-44 ára í 

sumum löndum og önnur stærsta orsök dauðsfalla í aldurshópnum 10-24 ára. Þessar tölur 

innihalda samt sem áður ekki sjálfsvígstilraunir sem eru allt að 20 sinnum algengari en 

sjálfsvígin sjálf. Á hverju ári deyr næstum 1 milljón manna af völdum sjálfsvíga og á síðustu 

45 árum hafa sjálfsvíg í heiminum aukist um 60% (World Health Organization, e.d.). „Um 

heim allan hefur sjálfsvígum ekki verið veitt næg athygli, einfaldlega vegna skorts á skilningi 

á sjálfsvígi sem vandamáli og af sökum þess að það er tabú innan margra samfélaga að ræða 

opinskátt um það.“ (World Health Organization, e.d.).  

Samfélag frumbyggja inúíta í Grænlandi á við sjálfsvígsvandamál að stríða sem er svo 

alvarlegt „að ef það ætti sér stað á meginlandi Danmerkur, Kanada eða Bandaríkjanna væri 

búið að lýsa yfir neyðarástandi.“ (Upaluk Poppel 2005 í Hicks og Bjerregaard 2006, 41). 

Samt sem áður tóku yfirvöld ekki almennilega við sér fyrr en upp úr síðustu aldamótum, eftir 

hálfa öld þar sem sjálfsvígstíðni var mjög há.  

Árið 1721 gerðu Danir Grænland að nýlendu og áhrifa þess gætir enn í samfélagi 

þeirra (Beukel, Jensen og Rytter 2010, 13). Nýlendutími Grænlands var undir áhrifum 

heimsvaldastefnu og nýlendustefnu Vesturveldanna. Samfélög sem voru nýlenduvædd voru á 

milli tveggja menningarheima og hafa þurft að takast á við streitu og álag sem því fylgir. Það 

felur m.a. í sér ný gildi, annan tilgang í lífinu, að litið er á aðra menningu sem æðri og í 

sumum tilvikum að eiga þarf við tvö tungumál. Hér verður ein birtingarmynd af afleiðingum 

nýlenduvæðingarinnar skoðuð sem er há sjálfsvígstíðni í samfélagi inúíta á Grænlandi. 

Ástæða þess að Grænland er með eina hæstu sjálfsvígstíðni í heimi verður  rakin til nýlendu- 

og nútímavæðingu landsins. Samhliða hraðri nútímavæðingu jókst sjálfsvígstíðni inúíta og hér 

verður reynt að rekja þær skýringar sem fræðimenn telja liggja að baki þróunarinnar sem 

leiddi til svo hárrar sjálfsvígstíðni.  

Í ritgerðinni verður hugtak Pierre Bourdieu habitus skoðað, það fjallar um samband 

sjálfsmeðvitundar, aðgerða og samfélags. Bourdieu notar hugtakið til að lýsa varanlegri og 

lærðri tilhneigð til aðgerða (Barnard 2000, 142). Habitus er í raun leið Bourdieu til að setja 

fram í kenningu hvernig menning er upplifuð sem eins konar „önnur náttúra“ (e. second 

nature) (Jackson 2008, xx), habitus inrætt í líkama og huga fólks sem skilyrðalaus aðferð til 

félagslegra aðgerða. Hægt er að lýsa habitus sem hlutstæðri mynd (e. embodied) menningar, 

hún kemur á undan sjálfsmeðvituðum viðbrögðum og setur þannig takmarkanir á hugsanir og 

aðgerðir. Habitus er menningarlega mótað og liggur á milli þess hlutlæga og huglæga, á milli 
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heildarinnar og einstaklingsins en miðja þess er hugur einstaklingsins (Barnard 2000, 142; 

Eriksen 2001, 91). Ef habitus einstaklings er eyðilagt sem getur gerst af mörgum ástæðum s.s. 

stríði, veikindum, atvinnuleysi eða eins og tekið verður fyrir hérna, vegna nauðugra 

félagsbreytinga, verður afkastageta hans til að byggja upp og takast á við lífið sem þróaðist í 

fyrri lífheimi (e. lifeworld) allt í einu ekki lengur fullgild. Það getur leitt til svo mikils missis á 

sjálfstrausti, ánægju og nautn að einstaklingi finnst lífið ekki lengur hafa neina merkingu eða 

verða þess virði að lifa því lengur (Jackson 2005, xxii). 

Bourdieu heldur fram að á þeim tímapunkti, þegar væntingar sem eiga rætur í habitus 

okkar eru ekki lengur mögulegar verði illusio, annað hugtak Bourdieu sem lýsir áhuga og 

fjárfestingu fólks í lífinu, eyðilögð (Jackson 2005, xxii). Samkvæmt Bourdieu (Jackson 2005) 

greinir habitus frá þeim vettvangi sem „leikurinn“ er leikinn ásamt skráðum og óskráðum 

reglum þess, illusio lýsir tilfinningum okkar fyrir leiknum og öllum þeim eiginleikum sem 

sannfæra okkur um að það sé þess virði að spila leikinn. Illusio er þannig möguleg framtíð, 

tilgangur, áhugamál, vonir, draumar og þrár, þ.e.a.s. það sem mun koma. Bourdieu (Jackson) 

skilgreinir „La misére du monde“ sem ástand vonleysis sem fylgir vaxandi bili á milli 

væntinga fólks og raunverulegra möguleika þess, þ.e. skorti á von. Þegar samfélag eða þjóð 

veitir ekki von eða ummönnun og takmarkar þátttöku ákveðins hóps dregur þetta fólk 

fjárfestingu sína og áhuga burt úr því og leitar að illusio annars staðar. Það gerir það m.a. í 

gegnum ofbeldi þar sem fólk spilar með líf sitt og annarra í leit að táknrænum kapítal eða 

táknrænu valdi sem ekki er hægt að búast við lengur af samfélaginu sem þeir búa í. (bls. xxiii-

xxv). 

Ritgerðin mun einnig byggja á kenningum Émilie Durkheim (Stack 1993) um 

tengingu á milli sjálfsvíga og samfélags. Durheim heldur fram að fylgifiskur 

nútímavæðingarinnar sé skortur á félagsstýringu og stjórnun sem veldur einangrun og kvíða 

hjá einstaklingum. Þéttbýlismyndun og iðnvæðing klippir samkvæmt Durkheim á tengsl 

einstaklinga við hópa og við það myndast rof á undirskipan einstaklinga við hópa sem eykur 

líkur á sjálfsvígum (bls.137-146). 

Leitast verður við að skýra háa tíðni sjálfsvíga út frá orsakabundinni skýringu Neuman 

(2006) sem felur í sér kenningarlega útskýringu orsaka og áhrifa á því hvers vegna atburðir 

eiga sér stað, m.ö.o. hvernig einn þáttur veldur ákveðnum niðurstöðum (bls. 63). Litið verður 

á nýlendu- og nútímavæðingu sem þær breytur sem höfðu áhrif á og brutu upp hefðbundið líf 

inúíta. Afleiðingar þess urðu vissulega margvíslegar en hér verður einblínt á háa 

sjálfsvígstíðni. Í kenningnum Neuman (2006) kemur fram að til að sýna fram á 

orsakasamband þurfi að yfirfara þrjá hluti. Hið fyrsta er tímabundin röð (e. temporal order) 
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sem er það skilyrði að orsök verði að koma á undan afleiðingu. Annað er tengsl, þ.e. að tvö 

fyrirbæri séu tengd ef þau eiga sér stað á sama tíma eða að þegar einn þáttur eigi sér stað séu 

líkur á að annar geri það líka. Þriðja er útilokun á öðrum líklegum valkostum, þá þarf að sýna 

fram á að áhrifin séu af völdum orsakabreytunnar en ekki af einhverjum öðrum orsökum. 

Neuman bendir á að aðeins sé hægt að sýna fram á slíka útilokun óbeint með því að útiloka 

stærstu orsakavaldana því það er ómögulegt að útiloka alla möguleika í orsakasamhengi (bls. 

63-66).  

Til að skilja hvaða áhrif ákvarðanir danskra yfirvalda sem voru teknar í málum 

Grænlands höfðu er mikilvægt að gera grein fyrir tíðarandanum í Evrópu á þeim tíma sem 

Danir stýrðu Grænlandi. Fyrsti kaflinn tekur þá umfjöllun fyrir. Í öðrum kafla verður kafað 

enn dýpra ofan í heimsmynd Evrópu á nítjándu og tuttugustu öld. Djúpstæð áhrif 

nútímavæðingar verða skoðuð í ljósi þess að nútímavæðing Grænlands var undir miklum 

áhrifum nútímaviðhorfs. Innan þess kafla verður sett fram gagnrýnin umfjöllun á 

nútímavæðingu ásamt umfjöllun um aðstæður frumbyggja í dag í nútímavæddum heimi. Í 

þriðja og fjórða kafla verður sjónum beint að Grænlandi. Þriðji kaflinn byggir á túlkandi 

útskýringum (e. interpretive explanation) á menningu inúíta. Túlkandi útskýring felur í sér 

tilraun til að hlúa að skilningi með því að reyna að upplýsa um merkingu hluta og siða 

menningarheima með því að staðsetja þá í félagslegu samhengi (Neuman 2006, 72). Vissulega 

er ekki pláss til að lýsa öllum þeim þáttum sem eru áhrifavaldar í lífi Grænlendinga en 

sifjatengsl, nafnatengsl og dreifikerfi verða tekin fyrir til að draga fram formgerð 

samfélagsins. Vert er að slá varnagla á að menning inúíta í Grænlandi er ekki einsleit, hún er 

fjölbreytt og ólík á milli samfélaga og bæja og þar af leiðandi er aðeins reynt að draga fram 

grundvallarmynd af menningu þeirra í gegnum umfjöllun á sifjakerfi. Í fjórða kafla verður 

kafað ofan í nútímavæðingu Grænlands þar sem saga hennar verður rekin og þau 

félagsvandamál sem spruttu upp úr því ferli. Í fimmta kafla verður fjallað um þróun á 

sjálfsvígsvanda Grænlands ásamt kenningar um orsakir þess. 
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2 Heimsmynd nýlendutímans 

Þegar vestrænar þjóðir uppgötvuðu aðra menningarheima voru þeirra fyrstu viðbrögð að reyna 

að skilja hvernig stæði á því að til væri fólk sem væri svo frábrugðið þeim bæði í hegðun og 

útliti  (Bock 1980, 94). Í kjölfar þess veltu þeir fyrir sér á sextándu og sautjándu öld að 

mögulega væru til ólíkir kynþættir. Þeir töldu ekki geta staðist að fólk sem væri svo „grimmt“ 

og „ómannlegt“ væru afkomendur Evu og Adams svo fólkið hlyti að vera komið af öðrum 

forfeðrum. Þegar þessar útskýringar gengu ekki upp var athyglinni á 18. öld beint að samræmi 

mannsins á meðan hugmyndinni um að fjölbreyttir menningarheimar væru til var ýtt til hliðar. 

Mikil spenna ríkti á milli þess sem var menningarlega líkt og ólíkt vestrænni hugsun og 

ítrekað var reynt að leggja áherslu á að munurinn á manninum væri aðeins á yfirborðinu en 

undirliggjandi væru líkindi á milli fólks mikil. Þannig var farið að útskýra hið óþekkta með 

því að samlaga það að og líkja því við það sem var þekkt (Bock 1980, 94- 98). 

Tilraunir Evrópumanna til að finna samlíkingu á milli ólíkra menningarheima fólu 

m.a. í sér tilraun til að finna það náttúrulega í manninum. Það var gert í þeim tilgangi að 

leggja fastan grunn að algildum og sameiginlegum siðalögmálum (Bock 1980, 99). Innan 

mannfræðinnar komust sumir að þeirri niðurstöðu að náttúrulegt ástand mannsins væri 

villimennska en hins vegar áttu sér stað miklar deilur á 17. öldinni og í upphafi 18. aldar um 

hvort náttúrulegt ástand mannsins væri í eðli sínu gott eða vont. Tvær megin hugmyndir komu 

fram, sú fyrri að maðurinn væri ótaminn og náttúrulegt ástand hans villt (Barnard 2000, 16-

22). Thomas Hobbes (Barnard 2000) var einn þeirra sem studdi þá hugmynd, hann taldi 

villimanninn vera ómannlegt dýr og að líf hans væri einmannalegt, ræfilslegt, dýrslegt, 

viðbjóðslegt og hræðilegt (bls. 16-22). Machiavelli tók í sama streng og taldi manninn ekki 

búa yfir neinum mannúðlegum eiginleikum, leit á hann sem dýr með hegðun sem stýrðist af 

neyð og svikum. Hin hugmyndin var hugmyndin um hinn friðsama villimann og Rousseau var 

einn af talsmönnum hennar, hann taldi náttúrulegt ástand mannsins vera heilbrigt og ríkt af 

ánægju og frelsi. Sannur villimaður var sá sem ekki hafði fengið tækifæri til að þróa neina af 

hæfileikum sínum né náð neinu stigi fullkomnunar og fannst enn í frumstæðri náttúru sinni. 

Frumbyggjar Norður-Ameríku voru taldir vera hinir dæmigerðu villimenn og lifðu í augum 

Evrópumanna nær náttúrulega manninum heldur en aðrir í búar heimsins (Barnard 2000, 16-

22; Bock 1980, 17-18).  

Evrópumenn beindu hugmyndum sínum að framförum, þróun mannsins og samfélaga 

hans á 18. og 19. öldinni (Bock 1980, 102, 123). Þetta var tilraun Evrópumanna til að útskýra 

þann mikla menningarlega fjölbreytileika sem þeir höfðu komist í kynni við með því að sýna 
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fram á að samfélög væru ekki ólík af tilviljun einni (Schultz og Lavenda 1987, 270). Í beinu 

framhaldi af því varð þróunarhyggja vinsæl útskýring innan mannfræðinnar á 19. öldinni. Sú 

kenning fól í sér trú á félagslega þróun, að samfélög manna þróist í sömu átt og á leiðinni 

gangi þau öll í gegnum sömu stig þróunar. Samfélög voru talin þróast mis hratt og þau sem 

þróuðust hægar en hin voru talin vera á lægra stigi en önnur. Þannig tókst Evrópumönnum að 

útskýra að samfélög væru ekki ólík af tilviljun einni heldur væru þau aðeins stödd á ólíkum 

stigum félagslegrar þróunar. Í kjölfar þess var litið á evrópsk, kapítalísk og iðnvædd samfélög 

sem lokapunktinn í þróunarkeðjunni sem auðvitað hefst á villimennsku. Þessi hugmynd var 

sérstaklega áberandi á Viktoríutímanum þegar tækniþróun og evrópsk nýlendustefna réðu 

ríkjum (Eriksen 2001, 11-13; Schultz og Lavenda 1987, 270). Þróunarhyggja var iðulega 

notuð til að réttlæta nýlendustefnu Evrópumanna með því að fullyrða að þróaðri löndum bæri 

skylda til að hjálpa hinum minna þróuðu. Hugtak Joseph Rudyard Kipling um „byrði hvíta 

mannsins“ er þekkt dæmi sem var oft notað til að réttlæta nýlendustefnuna. Kipling var 

talsmaður heimsvaldastefnunnar og hugtak hans fól í sér að Evrópumanninum bæri skylda til 

að siðvæða villimennina en auk þess hvatti hann Evrópumenn til að leggja sitt af mörkum við 

að siðvæða þá sem voru „að hálfu djöflar og hálfu börn“ (Eriksen 2001, 11-13; Jónína 

Einarsdóttir 2007, 59).   

Þróunarkenning Charles Darwin kom fram árið 1859 og þróaðist undir áhrifum 

vestrænna þróunarhugmynda. Hún snerist um að allar lífverur breyttust í gegnum tíðina fyrir 

tilstilli þróunar, þar sem hinir hæfustu lifa af og koma eiginleikum sínum áfram til næstu 

kynslóðar (Jónína Einarsdóttir 2007, 27). Tilviljunarkenndar stökkbreytingar veittu meiri 

fjölbreytni í mannkyninu og þau form sem voru farsælust í sínu umhverfi áttu betri möguleika 

á að fjölga sér (Barnard 2000, 29). Darwin taldi sig geta séð fram í tímann og séð náttúrulegt 

val og þróun vinna að fullkomnun mannsins. Hann sá fyrir að með þróun yrðu „nýjar 

tegundir“ æðri fyrri tegundum vegna þess að þær væru hæfari og yrðu þar með ofan á í 

lífsbaráttunni. Darwin var ekki í vafa um að vestrænar þjóðir væru fremstar í flokki í 

siðmenningar heimsins. Samkvæmt Darwin er samfélag óæðra einfaldlega af sökum þess að 

það er samansett af einingum sem eru af lægri gæðum en samfélag sem er hærra sett. Þannig 

er hærra sett samfélag einfaldlega með fleiri einstaklinga með miklar gáfur og yfirburði (Bock 

1980, 39-40, 53, 56).  

Með margvíslegum afbrigðum þróunarkenninga var reynt að útskýra félagslega og 

líffræðilega þróun. Þróun samfélaga var talin hafa átt sér stað mis hratt sem útskýrði 

fjölbreytileika ólíkra samfélaga í heiminum. Þau voru samkvæmt þessum hugmyndum 

einfaldlega staðsett á mismunandi stað á mælikvarða þróunar (Kristín Loftsdóttir 2007, 264). 
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Evrópumenn viðurkenndu evrópska menningu sem bestu afleiðingu mannlegrar sögu og hófu 

því að bera saman önnur samfélög við evrópska menningu, hversu lík henni þau væru. 

Menningarheimar voru því staðsettir á mælistiku eftir líkindum við evrópska lifnaðarhætti 

sem sátu á toppnum og það gerði það að verkum að þeir menningarheimar sem voru ólíkastir 

evrópskri menningu voru staðsettir lægst í þróuninni. Þessar hugmyndir um þróun þjónuðu 

þeim tilgangi að sýna menningu mannsins í sögulegu samhengi, sem hægfara og 

áframhaldandi ferli breytinga frá hinu einfalda til hins flókna, þróun sem bæri mannkynið úr 

villimennsku og skrælingjahætti yfir í siðmenningu (Bock 1980, 42-46, 52). 

Hugmyndir um félagslega og menningarlega þróun misstu vægi þegar dreifihyggja 

haslaði sér völl undir áhrifum Franz Boas (Bock 1980, 110). Franz Boas (Eriksen 2001) setti 

fram afstæðishyggju sem mótsvar við ríkjandi þróunarhugmyndum. Með henni færði hann rök 

fyrir því að hver menning yrði að vera skilin út frá sínum eigin skilyrðum. Það væri ekkert 

annað en vísindaleg blekking að dæma aðra menningarheima út frá vestrænni menningu og 

auk þess væri staðsetning þeirra á vestrænum þróunarskala byggð á vestrænni flokkun og 

þjóðhverfu. Menningarleg afstæðishyggja er tilraun til að skilja samfélög á eins óhlutdrægan 

hátt og mögulegt er og leggur upp með það að hver menning sé einstök á sinn hátt (bls. 6-7, 

14). Eriksen (2001) bendir á mikilvægi þess að beita menningarlegri afstæðishyggju sem 

aðferðafræði innan mannfræðinnar m.a. til að vekja athygli á mikilvægi þess að taka félags- 

og menningarlegan fjölbreytileika inn í myndina. Til að renna styrkum stoðum undir orð sín 

nefnir Eriksen hefðir Norður-Ameríkubúa. Þeir líta á sig sem fólk sem beiti rökhugsun, en 

borða afar sjaldan ketti, hunda og hesta þrátt fyrir að það væri skynsamlegt út frá 

næringafræðilegu sjónarmiði. Af þessu dæmi má draga þá ályktun að það sem skiptir máli er 

ekki það rökrétta í stöðunni heldur að það eru ólíkir menningarlegir þættir sem skilgreina 

hvað sé rökrétt eða almenn skynsemi í hverju samfélagi fyrir sig (bls. 255-256). 
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3 Nútímavæðing 

Touraine (1990) bendir á að evrópsk sýn sem felur í sér trú á nútímaviðhorf hafi ríkt í langan 

tíma á alþjóðavettvangi. Nútímaviðhorf fól í sér þá trú að með útþenslu og valdi 

nútímavæðingar myndi ekkert standa í vegi fyrir alþjóðlegum áhrifum hennar, að 

nútímaviðhorf væri byggt á rökhyggju og að enginn vafi væri á því að það myndi koma í stað 

annarra félagslegra og menningarlegra hefða, samfélaga og trúar (bls. 121-122). Wallerstein 

(1990) segir að þar sem Vesturlönd hafi tileinkað sér nútímaviðhorf en ekki restin af 

heiminum yrðu þeir sem vildu nútímavæðast óhjákvæmilega að vesturvæðast líka (bls. 45). 

Noorgaard (1994) segir trúna á nútímaviðhorf hafa verið svo ótvíræða að litið hafi verið á 

nútímavæðingu sem loforð um að með vísindum yrði hægt að ná stjórn á náttúrunni og með 

yfirburðum tækniþekkingar yrði efnislegri alsnægt náð. Hann bendir á að nútímaviðhorf hafi 

falið í sér trú á að með nútímavæðingu yrði hægfara þróun og óvissri stefnu mannsins komið á 

hraðari braut. Þessi óbilandi trú á þróun gerði útbreiðslu vestrænna gilda um heim allan 

auðvelt fyrir og litið var á iðnbyltinguna í Evrópu og seinna meir Bandaríkjunum á 19. öld 

sem staðfestingu á loforðum nútímaviðhorfs (bls. 1, 107). Touraine (1990) bendir á að allar 

efasemdir á nútímatrú hafi verið endanlega þaggaðar niður með falli kommúnismans (bls. 

121-122). Samkvæmt Noorgaard (1994) ýtti traustið sem var lagt á nútímaviðhorf undir byr 

alþjóðlegrar og efnahagslegrar þróunar sem átti að umbreyta lífi allra. Slík þróun var talin 

vera möguleg fyrir öll félagskerfi, aðeins þurfti til miðlæga stjórnun, skipulagningu, auðmagn 

og tækni (bls. 1,107). Í grein Þórdísar Sigurðardóttur (2007) kemur fram að þróunarhugtakið 

sé sprottið úr hugmyndafræði upplýsingastefnunnar og endurspeglist í hugmyndum um 

framfarir og fleiri skyldum hugtökum eins og skynsemi, siðmenningu og nývæðingu. Þórdís 

segir að í þróunarsamhengi sé hugtakið þróun oftast notað sem samheiti yfir skipulagðar, 

félagslegar og efnahagslegar breytingar (bls. 228).  

Samkvæmt Gwynne (2003) skilgreindu kenningasmiðir nútímakenningarinnar þróun 

sem breytingaferlið sem samfélög ganga í gegnum. Gwynne bendir á að nútímavæðinga 

kenningin hafi haft mikil áhrif á alþjóðlega þróun á árunum 1950-1970. Hún skoðar hvernig 

samfélög og efnahagur þeirra ganga í gegnum breytingar frá hefðbundnum háttum yfir í 

nútíma hætti. Kenningar þeirra fullyrtu að þróun myndi að lokum eiga sér stað vegna þess að 

samfélög yfirgáfu jafnt og þétt hefðbundna menningarþætti eins og feðraveldi, ólæsi, 

sjálfbæran landbúnað og urðu í sívaxandi mæli iðnaðarvædd og mynduðu þéttbýli. Iðnvætt 

vestrænt samfélag sem einkenndist af kapítalisma, háu stigi tæknivæðingar, sérfræðiþekkingu 

og lýðræðislegu pólitísku kerfi var sett fram sem fyrirmyndar-líkan af nútímavæðingu. Í 
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framhaldi af því hófu þróunarstofnanir í ríkum löndum að veita fjárhagslegan og 

efnahagslegan stuðning til vanþróaðri landa til að hjálpa við að þróa efnahag og innviði þeirra 

í samræmi við líkan nútímavæðingarinnar (bls.112). 

Samkvæmt Þórdísi Sigurðardóttur (2007) er ein mikilvægasta nútímakenning 19. aldar 

kenning Bandaríkjamannsins Walt W. Rostow. Hann vann kenningar sínar á tíma mikillar 

bjartsýni sökum efnahagslegrar uppsveiflu á heimsvísu og kenningar hans endurspegla 

kjarnann í viðhorfi samtíðar hans um hvernig fátæk svæði heimsins gætu nútímavæðst. 

Samkvæmt kenningum hans ganga öll samfélög í gegnum fimm grunnfasa efnahagslegrar 

þróunar, frá hefðbundnum einkennum til þess sem hann kallar þroska. Fyrstu tveir fasarnir 

fela í sér færslu frá hefðbundum sjálfsþurftarhagkerfum til útbreiðslu peningahagkerfa. Í 

þriðja fasanum, flugtakinu, komast á markaðstengsl og síðustu tveir fasarnir lýsa stigbundinni 

þróun á hagkerfinu, þar sem samfélagið einkennist af sérhæfingu og alþjóðlegum viðskiptum. 

Þróuninni líkur svo með háþróuðu neyslusamfélagi í anda vestrænna samfélaga. Rostow færði 

með kenningu sinni rök fyrir því að horfur kapítalismans væru góðar í fátækari hlutum 

heimsins en það þyrfti aðeins að flýta fyrir þróun þeirra (bls. 229-230). Samkvæmt Noorgaard 

(1994) einkenndust viðhorf vestrænna þjóða á nítjándu öld af slíku viðhorfi þar sem 

nýklassískir hagfræðingar sögðu svarið við vandamálum sem hlutust af fólksfjölgun í þriðja 

heiminum vera að þau lönd ættu að hraða sér í gegnum „lýðræðislegu umbreytinguna“. 

Norgaard bendir á að öll vandamál annarra landa hafi verið bendluð við of litla þróun og að 

hugsun nítjándu aldar hafi einkennst af viðhorfi sem fól í sér að þar sem menningarheimar 

spyrntu gegn þróun vestrænna gilda væri þeir greinilega ekki með skynsemi að leiðarljósi. Því 

væri réttlætanlegt að taka fram fyrir hendur þeirra undir formerkjum þróunar og flýta 

endalokum menningarheima þeirra (bls. 53-60). 

Samkvæmt Noorgaard (1994) hafa loforð nútímans aðeins verið uppfyllt að hluta, 

trúin á nútímaviðhorf hefur réttlætt kúgun minnihlutahópa auk þess sem menningarheimar 

hafa undir formerkjum nútímaviðhorfs verið leiddir undir lok. Í sumum tilfellum hefur fólk 

einfaldlega misst trú á framtíð sína. Noorgaard bendir á að sumir menningarheimar hafi öðlast 

virðingu vestræns samfélags með því aðlaga menningu sína að vestrænum gildum en þau 

samfélög sem aðlöguðust ekki nógu hratt hafa orðið fyrir erfiðleikum eins og áfengisneyslu 

við það að reyna að koma á jafnvægi á milli tveggja heima. Einkennandi hafi verið að mati 

Nuttall að stefna yfirvalda á nýlendutímanum hafi flökt á milli vinsamlegrar vanrækslu á 

þjóðarhópum, þvingaðrar menningaraðlögunar eða menningarlegrar varðveislu (e. cultural 

preservation). Hann telur á að þetta hik hafi verið alveg jafn skaðlegt þeim þjóðarhópum sem 

fyrir því urðu og ofbeldisherferðir fyrri alda. Þegar nær dró að tuttugustu öldinni fór þessi 
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hugsunarháttur dvínandi og fleiri fóru að draga í efa þessa línulegu þróun efnisleika og 

velferðar (bls. 52, 60). 

Gwynne (2003) bendir á að hugmynd nútímaviðhorfs um að þróun væri innbyggð í 

kenningar nútímavæðingar sé nú talin vera „alvarlega gölluð“. Aðalega sökum þess að 

grundvöllur hennar sem var að öll vanþróuð lönd væru á sama báti og að efnahagsvöxtur og 

pólitísk umbreyting myndi ýta við þeim öllum reyndist ekki réttur (bls. 113). Samkvæmt 

Þórdísi Sigurðardóttur (2007) hefur ítrekað verið sýnt fram á að hagvöxtur tryggi ekki aukna 

félagslega velferð og þess vegna hefur í vaxandi mæli verið lögð áhersla á að koma 

félagslegum markmiðum inn í stefnumótun þróunarstofnana. Innan hugmynda 

nútímavæðingarinnar er hagvexti þó enn stillt upp sem mikilvægasta mælikvarðanum á 

lífskjaraþróun. Sjaldan er sett spurningarmerki við það markmið að gera heiminn 

nútímavæddan og vestrænan. Þórdís bendir á að spár nývæðingarkenninga um framvindu 

þróunarferlisins hafa að mörgu leyti ekki ræst og kenningarnar hafa heldur ekki megnað að 

bjóða upp á aðferðir sem tryggja bætta afkomu fátækasta hluta suðursins (bls. 233-234). 

Tomlinson (2008) hefur gagnrýnt tenginguna sem hefur orðið á milli vestrænar 

félagslegrar reynslu og nútímaviðhorfs. Hann telur að nútímaviðhorf eigi sér sögulegar stoðir 

á Vesturlöndum og það útskýri uppruna, ris og alheims yfirráð þeirra í pólitískum og 

efnahagslegum málefnum. Þessi yfirráð hafi komið vestrænum löndum í stöðu til að gera 

menningarlega þróun þeirra og lifnaðarhætti algilda. Í gegnum útþenslu nýlendustefnunnar 

hafi nútímaviðhorf borist um heiminn og þannig hafi orðið til ein alheims saga af mannlegri 

þróun sem staðsetur vestræn lönd fremst í vagninn. Samkvæmt honum hefur verið litið á 

nútímaviðhorf sem menningarlega einkaeign vestursins sem er notað til að skilgreina 

menningarlega starfsgalla „hinna“. Slík hugsun byggir á hugmyndafræði nútímakenningar 

sem Tomlinson bendir á að steypi í mót „vandamál“ vanþróaðra samfélaga. Vandamálin eru 

talin stafa annað hvort af innri göllum menningarkerfis þeirra eða af hindrunum sem stafa af 

því stigi þróunar sem þau eru á þar sem þau hafi ekki náð stigi neyslusamfélags (bls. 63-64). 

Tomlinson beinir spjótum sínum sérstaklega að tilhneigingu alþjóðar nútímaviðhorfs til að 

leggja áherslu á reynslu vestursins og gefa menningarheimum sem ekki tilheyra vestrænum 

heimi engan gaum (bls. 89). 

Anthony Giddens (Tomlinson 2008) setti fram hugmyndina um „sögulegt rof“ (e. 

historical discontinuity), með því heldur hann fram að nútímabreytingar valdi sögulegu rofi á 

samfélögum. Þrátt fyrir að nútíma samfélög þróist úr hefðbundnum samfélögum og viðhaldi 

vissum ummerkjum um fyrri tíma séu þau samt sem áður fremur ólíkar útgáfur af sinni fyrri 
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mynd. Því sér Giddens nútímasamfélög ekki sem áframhald af fyrri samfélögum heldur að 

nútímaheimurinn sé fæddur ótengdur því sem áður var (bls. 35-36).  

Vissulega varð nútímaheimurinn til sem áframhald af fyrri hefðbundum heimi en 

margt er þó til í kenningu Giddens. Nútíma heimur annarra menningarheima en vestrænna var 

ekki þróaður út frá þeirra hefðbundnu menningarheimum heldur út frá nútímavæddum 

vestrænum heimi. Þannig er hægt að skilja að bil hafi myndast á milli hins hefðbundna heims 

og nútímaheims þeirra samfélaga sem voru nútímavædd af Vesturveldum, eins og Giddens 

heldur fram. Í framhaldi ritgerðarinnar mun koma í ljós að gagnrýni Tomlinson á rétt á sér, 

sýnt verður fram á hvernig vestræn gildi voru á skipulagðan hátt yfirfærð á samfélag inúíta. 

Um leið var gert var ráð fyrir því að samfélag þeirra væri eins og öll önnur og myndi þróast í 

gegnum efnahagslegan vöxt og pólitíska umbreytingu líkt og Vesturlönd gerðu, rétt eins og 

Gwynne nefndi. Að lokum ætti samfélag þeirra að breytast í háþróað vestrænt neyslusamfélag 

eins og kenning Rostow kvaddi á um. Afleiðingarnar urðu þó ekki alveg þær sem gert var ráð 

fyrir.  

 

3.1 Staða frumbyggja í dag  

 

„Sjálfsvíg er sjálfsvíg, en sjálfsvíg frumbyggja eru frábrugðin.“  

(Tatz 2005, 1).  

 

Í inngangsorðum í blaðinu Indigenous Affairs skrifar Jack Hicks (2008a) að á síðustu 

áratugum hafi félagsleg vandamál aukist til muna í mörgum samfélögum frumbyggja. 

Félagslegir sjúkdómar (e. social pathologies) eins og áfengis- og vímuefna misnotkun, 

vanræksla barna, kynferðisleg misnotkun, ofbeldi og sjálfsvíg séu á sumum stöðum orðin svo 

algeng að þau séu komin á stig hættuástands. Í flestum tilfellum er þetta frekar nýleg þróun 

sem fylgir oft á eftir umbreytingu úr tiltölulega sjálfstæðum og óháðum lifnaðarháttum yfir í 

lifnað í fastsettum samfélögum þar sem ríkið getur haft bein og veigamikil áhrif á líf 

frumbyggja (bls. 4-5). Hicks fjallar um hugtakið „félagslega þjáningu“ sem þróaðist 

upphaflega innan læknis mannfræði en hefur náð útbreiðslu út fyrir það svið í dag. Hann 

vitnar í Kleinman, Das og Lock sem skilgreindu hugtakið svo að félagsleg þjáning sé 

sameiginleg þjáning sem sé afleiðing pólitísks, efnahagslegs og stofnanalegs valds sem hafi 

áhrif á og móti hegðun fólks. Hicks leggur áherslu á að hugtakið útskýri þjáningu einstaklinga 

í stærra samhengi, félagsleg þjáning sé þannig skilin sem afleiðing heildar formgerðar sem 
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varð til fyrir tilstilli mannlegs atbeinis en ekki sem tilfelli þar sem litið sé á að einstaklingar 

séu vanhæfir (4-5). Hicks og Tatz koma báðir inn á mikilvægi þess að skoða sögu frumbyggja 

frá þeirra sjónarhorni. Hicks bendir á að mikilvægt sé að skoða hvernig þeir upplifðu hana 

ásamt sögulegum áföllum sem þeir urðu fyrir og afleiðingum þeirra. Tatz telur að skoða þurfi 

hvernig eyðilegging á lífsháttum frumbyggja birtist í missi á formgerð, samheldni og tilgangi í 

samfélögum þeirra, hvernig arfleið núverandi frumbyggja kynslóða sé missir á sameiginlegum 

samfélagslegum grunngildum (Hicks 2008b, 4-5; Tatz 2005, xxii). Samkvæmt Tatz (2005) 

hafa samfélög frumbyggja afnumið félagsleg einkenni sín eins og sifjakerfi og eldri 

lifnaðarhætti. Afleiðing þess er að samfélög frumbyggja sem áður fyrr lifðu skipulögðu lífi lifi 

nú lífi sem einkennist af röskun á fyrra lífi og ringulreið. Frumbyggjar í dag eru að berjast 

fyrir lifnaðarháttum sínum og örvænting þeirra birtist í gegnum áfengis- og 

vímuefnamisnotkun (bls. xxiii). Samkvæmt skýrslu Culture and Mental Health Unit um 

andlega heilsu inúíta kemur fram að sjálfsvíg séu ein af átakanlegastu og sársaukafyllstu 

afleiðingum þjáningar. Sú orsök sem liggur beinast við sé mikill andlegur sársauki 

einstaklingsins og þrá til að flýja frá óbærilegum aðstæðum. Til að sjálfsvíg eigi sér stað verði 

það að virka sem raunhæfur valkostur til að draga úr sársauka eða flýja ástand sem ekki er 

þolanlegt lengur (Kirmayer, Boothroyd, Laliberté og Simpson 1999,  9).  

Kenrick og Jerome (2004) skýra frá því hvernig Working Group on Indigenous 

Populations skilgreina hugtakið frumbyggi út frá fjórum grundvallar þáttum. Fyrsti þátturinn 

er að menningarhópur er skilgreindur eftir lengd viðveru á tilteknu svæði með tilliti til búsetu 

og notkunar á svæðinu. Annar þátturinn er sjálfviljug varðveisla á menningarlegum 

auðkennum. Þriðji þátturinn er að menningarhópurinn skilgreini sjálfan sig og fái auk þess 

viðurkenningu annarra félagshópa og ríkisyfirvalda á menningarhópnum sem aðgreindri 

samfélagsheild. Í fjórða lagi þarf samfélagshópur eð hafa upplifað eitthvað af eftirfarandi: 

undirokun, jaðarvæðingu (e. marginalization), eignasviptingu, útilokun eða misrétti (bls. 5). 

Þessi útskýring ætti að gefa haldbæra skýringu á því hvað felst í að vera frumbyggi en 

Leenaars, Anowak, Brown, Hill-Keddie og Taparti (1999) sem eru öll frumbyggjar hafa 

komið með sína eigin skilgreiningu á því hvað það að vera frumbyggi er fyrir þeim: „Þau hafa 

búið hér síðan heimurinn byrjaði. Þau eru frumbyggja fólkið eða réttara sagt fólk heimsins ... 

Þau voru vel stætt, athafnasamt og aðlögunarhæft fólk sem lifði í samræmi við landið.“ (bls. 

337). Þau greina frá því hvernig vandamál frumbyggja í dag séu sameiginleg og einkennist af 

mikilli áfengisneyslu og gífurlega hárri sjálfsvígstíðni sem þekktist ekki áður í samfélögum 

þeirra. Hlutfall sjálfsvíga hjá frumbyggjum í heiminum sé mjög hátt og þá sérstaklega á meðal 

yngra fólks. Leenaars o.fl. hafa lagt fram kenningu um sjálfsvíg og erfiðleika frumbyggja í 
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dag. Þau telja að erfiðleikar frumbyggja grundvallist á þeirri staðreynd að þeir hafi ekki enn 

fundið leið til að tjá sorg sína. Vandamál þeirra eru ekki aðeins tengd dauða heldur hafi orðið 

missir í samfélögum þeirra, missir á því hvernig skuli lifa lífinu og takast á við missi og 

sársauka. Þau telja að misnotkun efna líkt og áfengisnotkun sé hluti af sjálfseyðingarhvöt 

samfélaganna en ekki orsök þess. Misnotkunin sé þar með afleiðing menningarlegs 

þjóðarmorðs en ekki orsökin að því (bls. 353, 337-345). Kaflanum verður lokið á orðum Hill-

Keddie (1999, bls. 353) um líf frumbyggja áður en haldið verður í næsta kafla, sem snýr að 

menningarheimi inúíta í Grænlandi: 

 

„Þetta er raunveruleiki þess að vera hluti af minnihlutahópi sem hefur verið fangelsaður af 

menningu sem sér sig sem fullkomna og ætlast til þess að allir aðrir menningarheimar staðfesti 

sína hugmyndafræði. Hins vegar dregur það fram hvítan alkahólisma, slæma heilsu, innilokun 

og óhuggandi missi.“ 

 

 

4 Grænland 

Fáar þjóðir heims hafa sýnt fram á hæfni mannsins til að aðlagast hinum erfiðustu aðstæðum 

eins rækilega og inúítar. Þeir hafa búið árþúsundum saman á nyrstu svæðum þurrlendis 

jarðarinnar og öðlast hæfni í því að nýta allt það sem geti orðið þeim til bjargar í 

lífsbaráttunni. Inúítar kalla sig sjálfir inúíta, sem er fleirtala af orðinu „inuk“ og þýðir maður 

eða eigandi staðar. Líf inúíta í Grænlandi einkennist af löngum vetrum og stuttum köldum 

sumrum, á norðurhluta Grænlands kemur sólin ekki upp fyrir sjóndeildarhringinn í marga 

mánuði á ári og kuldi, myrkur og birta setja mark sitt á líf inúíta (Haraldur Ólafsson 1980, 1-

5). Forfeður inúítanna á Grænlandi eru Thule-fólkið, en Thule-menningin á upptök sín vestan 

til hjá ströndum Beringssunds. Á milli 800 og 1000 e.Kr. þróuðu inúítar áhrifaríka 

veiðimenningu sem varð til þess að mikil mannfjöldaaukning átti sér stað. Í framhaldi af því 

leituðu inúítar í austur með áhrifaríkum farartækjum, s.s. kajökum, hundasleðum og umiaq 

sem er eins konar kajak. Þeir enduðu í Tule, sem liggur norðarlega í Grænlandi, um árið 1200. 

Þar hittu þeir Dorset-menninguna og seinna meir norræna menn sem námu land á Suður-

Grænlandi. Talið er að norrænir menn hafi numið land nokkurn veginn á sama tíma í suðri og 

Thule-menningin nam land í norðri, vitað er að þeir hittust og vitneskja er um bæði blóðug og 

friðsamleg átök. Um 1450 hurfu norrænir menn frá Grænlandi og inúítar voru þeir einu sem 

voru eftir í landinu þar sem Dorset-menningin hafði horfið líka (Greenland National Museum, 

e.d.; Leineweber 2000: bls. 3-4). Einkenni Thule-menningarinnar var mikil sérhæfing í veiði á 
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sjávarspendýrum, hvölum, selum og rostungum sem sáu þeim fyrir kjöti, skinni, lýsi á lampa, 

sinum í saumaþráð og beinum til tækjagerða (Haraldur Ólafsson 1980, 16). 

 Samskipti á milli inúíta og Evrópumanna höfðu verið fremur ósamfelld fram að 16. og 

17. öld. Inúítar voru einangraðir fyrir utan einstaka viðskipti við hvalveiðimenn sem höfðu 

uppgötvað gjafmildan sjóinn við Grænland. Þeir viðhéldu hefðbundinni veiðimenningu sinni 

sem byggði ekki aðeins á veiðum á sjávar-spendýrum við strendur heldur einnig á ísbjörnum á 

meginlandinu. Útbreidd efnahagsleg og félagsleg eining í lífi inúíta var fjölskyldan. Samfélög 

þeirra voru lítil og samanstóðu af nokkrum fjölskyldum sem unnu í samvinnu að veiðum og 

félagslegum athöfnum. Til að lifa af í harðgerðu og krefjandi umhverfi Norðurheimskautsins 

var inúítum nauðsynlegt að deila matvælum og afurðum sínum (Leineweber 2000, 3-4). 

Haraldur Ólafsson (1980) bendir á að aðstæður á norðurslóðum hafi krafist samstarfs en ekki 

samkeppni og samhjálpar í stað rána vegna þess að umhverfið sjálft hafi verið svo 

harðneskjulegt. Það hafi sett manninum skorður og knúið hann til að vinna saman til að lifa 

af. Margar trúarhugmyndir inúíta og reglur samfélags þeirra voru byggðar á þörfum 

samfélagsins og nauðsyn á að halda þar friði (bls. 35-41). Í dag er Grænlandi skipt upp í 16 

héruð, í hverju héraði er einn lítill bær með opinberri stjórnsýslu, spítala og samgönguleiðum 

til næstu héraða og minni þorpa. Grænland er stærsta eyja í heimi en mest af meginlandinu er 

undir ís, aðeins mjó strandlína er byggð (Leineweber 2000, 9). Samkvæmt síðustu tölum 

Statistic Greenland (2012) búa 56.749 íbúar á Grænlandi (bls. 9). 

 

4.1 Félagsnet Grænlendinga 

Samkvæmt Immanuel Wallerstein (1990) er hugtakið menning oft notað til að lýsa 

samansafni af einkennum sem hvorki eru persónubundin né alþjóðleg einkenni eins og gildi, 

hegðun og trú. Þá segir Wallerstein að hver hópur hafi sína einstöku menningu og hver 

einstaklingur tilheyrir mörgum hópum sem geta verið samsettir úr afar ólíkum einkennum. 

Þeir geta verið flokkaðir eftir kyni, kynþætti, tungumáli, stétt, þjóðerni o.s.frv. Í kjölfar þess 

tekur einstaklingur þátt í mörgum menningum. Wallerstein segir menningu vera leið til að 

draga saman allt það sem hópar nota til að aðgreina sjálfa sig frá öðrum hópum með því að 

draga fram hverju sé deilt innan hóps og hverju sé ekki deilt út á við, við aðra hópa (bls.31-

32). Lévi-Strauss (Boyne 1990) útskýrir hins vegar menningu svo: „Menning er það sem þarf 

að lýsa, eitthvað sem ekki er hægt að sjá fyrir með kenningarlegum útskýringum.“ (bls. 59). 

Af þessu má leiða að erfitt er að henda reiður á alla þætti eins menningarheims og því verður 
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sú leið farin að skoða formgerð samfélags inúíta í Grænlandi út frá sifjakerfi þeirra til að 

reyna að varpa ljósi á líf og menningu þeirra. 

Samkvæmt Mark Nuttall (2000) er ekki til nein einsleit inúísk menning og því getur 

reynst erfitt að flokka félagsskipan inúíta. Nuttall gerði rannsókn í samfélagi inúíta í 

Kangersuatsiaq í Vestur-Grænlandi á árunum 1987-1988. Af niðurstöðum sínum dró Nuttall 

þá ályktun að sifjar séu undirstaða í félagsskipan inúíta og ef draga þurfi eina mikilvæga 

félagseiningu fram sem einkenni fjölbreytt samfélög inúíta sé það mikilvægi sifja við mótun á 

félagssamskiptum. Nuttall bendir á að virkni sifjakerfisins komi skýrt fram í nafnakerfi inúíta. 

Nafnakerfið felur í sér að nýfætt barn er nefnt í höfuðið á nýlega látum einstaklingi. Ættingjar 

þess látna verða þá líka að ættingjum barnsins (bls. 33, 46-49). Sumir trúa því að eiginleikar 

hins látna ættingja fylgi nafninu þegar nýfætt barn er nefnt (Haraldur Ólafsson 1980, 43). 

Nuttall bendir á að þegar manneskja deyr, yfirgefi nafnið og sálin líkamann, þá er nafnið sagt 

vera heimilislaust þangað til að það er endurkallað í líkama nýfædds barns. Nafnakerfið 

veldur því að fólk haldi félagslegri veru sinni þrátt fyrir líkamlega fjarveru þegar það deyr, 

þannig eru sifjar flæktar í félagsnet með þeim sem eru látnir og eru enn á lífi og ferlið 

endurspeglar fyrri sifjasambönd um leið og ný eru stofnuð (bls. 33, 46-49). 

Nuttall (2000) bendir á að sifjatengsl inúíta séu frekar frjáls með farin, ef sifjatengsl 

eru ekki til staðar er hægt að skapa þau. Það er gert með því að koma á sifjatengslum við 

einhvern sem er ekki líffræðilega skyldur viðkomandi. Fólk er því ekki takmarkað af 

blóðsamböndum innan sifjakerfisins og getur valið stóran hluta af sifjatengslum sínum. 

Veiðimenn eru t.d. ekki bundnir af því að velja sér skyldmenni sem veiðifélaga heldur geta 

þeir valið sér aðila utan þess ramma. Veiðifélagar enda yfirleitt á því að deila sifjatengslum 

við hvern annan. Í þeim erfiðu aðstæðum sem veiðimenn eru í eru afar miklar líkur á því að 

tveir veiðifélagar vilji minnast reynslunnar með sifjatengslum eða nafnatengslum. 

Nafnatengsl fela í sér að Grænlendingar reyna að forðast persónuleg nöfn til hins ýtrasta í 

daglegum samskiptum og nöfn sem lýsa skyldleika eru notuð í staðinn (bls. 33-52). 

Samkvæmt Haraldi Ólafssyni (1980) er það vegna þess að nafnið er ekki þeirra eigið og því 

má ekki fara með það nema af mestu varúð (bls. 43). Samkvæmt Nuttall virka nafnatengsl 

þannig að systir kallar eldri systur sína „angaju“  sem stendur fyrir „eldri systur“ og eldri 

systir kallar yngri systur sína „najak“ sem stendur fyrir „yngri systur“. Tveir vinir sem deila 

engum ættfræðilegum tengslum á milli sín en líta á sig sem bræður geta tekið upp nafngiftina 

sem á við um yngri og eldri bróður. Í kjölfarið líta fjölskyldur þeirra á þá sem bræður og kalla 

þá með viðeigandi nöfnum. Systir eldri mannsins kallar þann yngri bróður og getur t.d. gert 

við föt og eldað einstaka sinnum fyrir hann ef hann er ógiftur. Þetta sýnir bæði fram á 
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mikilvægi sifjakerfis inúíta sem rofnaði með nútímavæðingu og hversu frjálslegt kerfi þeirra 

er. Nuttall bendir á að þrátt fyrir að fólk geti ráðið hverjir verði skyldmenni þess gilda 

óskráðar reglur um það hvernig það skuli haga sér gagnvart þeim. Skyldmenni eru t.d. 

skuldbundin til að lána öðrum skyldmennum sínum, hvort sem það er bensín eða veiðarfæri. 

Jafnframt getur fólk afnumið sifjasambönd sín eða gleymt þeim ef það telur þau vera 

ófullnægjandi. Nuttall segir að þegar á heildina sé litið, litist daglegt líf í Kangersuatsiaq af 

sifjakerfinu. Hvort sem fólk ræðir um daglegar athafnir sínar, félagslegar og efnahagslegar 

eða rætt sé um veiðar, heimsóknir og slúður eru sifjasamböndin ávallt höfð til hliðsjónar. Út 

frá því telur Nuttall að sifjar séu undirliggjandi í félagsskipulagi sameiginlegra 

framleiðsluhátta og afkomu (bls. 33-35, 39-53).  

Nuttall (2000) bendir á að í Kangersuatsiaq séu veiðar ekki aðeins mikilvægar í ljósi 

þess að þær veita næringu heldur séu þær mikilvægur hluti af menningarlífi þeirra. 

Veiðimaðurinn deilir táknrænu sambandi við dýrin. Í rannsókn Nuttall kom fram að fólkið í 

Kangersuatsiaq trúir því að dýrin gefi sig fram til veiðimannanna þegar þeir veiða þau og til 

að þakka fyrir sig deili veiðimenn stærstum hluta bráðarinnar með öðrum (bls. 53-57). Þetta 

dreifikerfi er flækt í net sifjatengsla og er afar stór þáttur af menningarlífi inúíta. Nuttall 

útskýrir hvernig afurðum er dreift á milli ættingja og þeirra sem tengjast í gegnum sifja- eða 

nafnatengsl. Nuttal lýsir því hvernig dreifikerfið sjái um þá sem ekki geta sinnt sér, þá sem 

eru gamlir, óhæfir um að veiða eða jafnvel latir, þeim er öllum séð fyrir bita í gegnum 

veiðikerfið. Þannig kemur dreifikerfið í veg fyrir að fólk svelti eða verði útundan í 

samfélaginu. Nuttal telur að dreifing afurða sé rótgróið athæfi í hugmyndakerfi inúíta og sé 

mikilvægur hlekkur í að viðhalda sifjatengslum og félagslegum samböndum. Hann segir að í 

gegnum dreifingu sýni ein manneskja með árangri sínum fram á mikilvægi sifjatengsla í 

samfélaginu ásamt mikilvægi félagslegra tengsla á milli manneskjunnar, dýranna og 

umhverfis inútíta (bls. 53-57). 

Lee Guemple (Nuttall 2000) tekur aðra afstöðu en Nuttall gagnvart því hvernig 

sifjatengsl komast á. Guemple vann á meðal Qiqiqtamiut inúíta á Belcher eyjunum í Kanada 

og komst að þeirri niðurstöðu að sifjar væru byggðar á samningaviðræðum og væru betur 

séðar sem sameiginleg bandalög sem gagnast báðum aðilum. Hann telur t.d. ástæðu þess að 

hægt sé að afturkalla sifjasambönd inúíta vera þá hve umsemjanleg þau eru í sifjakerfi þeirra. 

Hann telur þess í stað að félags- og ættartengsl hefjist í staðbundnum hópum en ekki í gegnum 

sifjatengls. Hann telur að fólk sé viðurkennt sem skyldmenni ef það býr í sama samfélagi en 

ekki af því það deilir ættfræðilegum tengslum. Þannig öðlist sifjar gildi og í gegnum nánd en 

Guemple bendir þó á að ekki sé nóg að fólk búi saman, hvort sem í sama þorpi eða veiðihóp 
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verður það að vinna saman eftir hefðbundnum reglum ásamt því að viðhalda reglulegum 

tengslum. Margir hafa gagnrýnt hugmyndir Guemple út frá þeim rökum að engar 

kringumstæður á Norðurheimskautssvæðinu séu líkar þeim á Belcher eyjum. Nuttall 

gagnrýnir Guemple fyrir að líta á inúískar sifjar sem lítilvægar og einblína á mikilvægi 

staðsetningar og samningaviðræðna. Hann bendir á að í Grænlandi hefjist félagstengsl ekki 

alltaf í staðbundnum hópi og vísar til nafnakerfisins sem dæmi, þar séu börn oft nefnd eftir 

látnu fólki sem lifði í öðru þorpi og verða þar með skyldmenni eftirlifandi ættingja í öðru 

þorpi. Nuttall deilir þó sömu skoðun og Guemple um að sifjatengsl séu umsamin en er ekki 

sammála því að samningsstaðan sé grundvöllurinn í félagskerfinu (bls. 37-39). 

Nuttall (2000) ályktar að lokum út frá niðurstöðum sínum að sifjar taki ólík form og 

hafi ólíka merkingu eftir þorpum í Grænlandi en að mikilvægi þeirra liggi í frelsi 

einstaklingsins til að beita sifjum á þá leið sem hann vill. Samkvæmt honum eru sifjar kjarni 

félags- og efnahagslífs í samfélögum inúíta og hann vill meina að mannfræðingar hafi, þó þeir 

deili á um margt í umfjöllun um sifjakerfi inúíta, komist að sameiginlegri niðurstöðu að sifjar 

séu almennt undirstaðan í félagsskipan inúíta. Hins vegar séu deilur um það hvernig þær 

komast á, hversu sveigjanlegar þær eru ásamt fleiri þáttum (bls. 33-39). 
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5 Nútímavæðing Grænlands 

Líkt og fjallað var um fyrr með umfjöllun Tatz (2005) eru sögulegar aðstæður mjög 

mikilvægar þegar sjálfsvíg frumbyggja eru skoðuð. Samkvæmt Tatz eru áframhaldandi áhrif 

sögunnar á daglegt líf frumbyggja mun meiri en sálfræðileg, félagsleg eða læknisfræðilegar 

kenningar gefa til kynna (bls. xxii). „Það að ýta sögunni til hliðar eða verra að hunsa hana er 

líkt og að hylja upphafið, orsökina og eðli núverandi vandamála.“ (Tatz 2005, xxii). Til að 

komast nær orsökum að sjálfsvígsvanda Grænlendinga verður hér söguleg umfjöllun um 

landám þess af Dönum á 18. öld. Árið 1721 kom lúterskur prestur af dönskum og norskum 

uppruna að nafni Hans-Egede til Grænlands. Hann kom upphaflega þangað til að leita 

afkomenda frá nýlendu norrænna manna og kristna þá. Hans-Egede fann ekki norrrænu 

mennina en hann komst í kynni við Grænlendinga og kom á verslunarsambandi við þá um 

leið og hann gerði Grænland að nýlendu Dana. Grænlendingar tóku í framhaldi af því upp 

kristna trú og lúterska kirkjan spilaði eftir það stórt hlutverk í að móta grænlenska menningu 

og sjálfsmynd (Beukel, Jensen og Rytter 2010, 13; Nuttall 1992, 17). 

Frá upphafi yfirráða Dana einkenndist viðhorf þeirra af þeirri skoðun að grænlenska 

þjóðin væri einstök og sérlega viðkvæm ásamt því að vera efnahagslega, félagslega og 

stjórnmálalega vanþróuð. Í kjölfar litu dönsk yfirvöld svo á að þeim bæri skylda til að vernda 

brothætt samfélag Grænlendinga frá skaðlegum ytri áhrifum heimsins og stuðla að eins miklu 

marki og hægt væri að þróun Grænlands í átt að nútíma samfélagi (Beukel o.fl. 2010, 13). 

Dönsk yfirvöld komu á uppbyggingu sem fól í sér að landinu var skipt í héruð og hverju hérað 

var úthlutað dönskum viðskiptastjórnanda sem stýrði nýlendunni. Innan nýlendunnar fór fram 

innflutningur og útflutningur á vörum, dreifing á innfluttum matvælum og ráðstöfun á 

þjónustu við nýlendu starfsmenn. Litið var á þessi héruð sem tækifæri til að veita innfæddum 

launuð störf við framleiðslu og úrvinnslu útflutningsvara en skipulagið var við lýði til 1950 

(Thuesen 2000, 195). 

Í dönskum fjölmiðlum var Grænland rómantíserað sem fjarlæg eyja með ólíkum 

þjóðernishópi, umkringdur mikilli náttúrufegurð (Beukel o.fl. 2010, 14 ).Viðhorfið og 

föðurlandshyggjan sem einkenndi umfjöllunina var í anda heimspeki Rousseau um hinn 

friðsama villimann. Í augum Dana var Grænlendingurinn saklausi og friðsami villimaðurinn, 

hann lifði frjálsu, heilbrigðu og hamingjusömu lífi við erfiðar umhverfisaðstæður (Nuttall 

1992, 17). Saman fléttuðust þessar hugmyndir við ábyrgðartilfinningu Dana og úr varð mikil 

verndunarhugsun sem lýstir sér svo að: „án verndunar Danmerkur myndi Grænland falla til 

glötunar.“ (Beukel o.fl. 2010, 15 ). Íbúar eyjunnar þyrftu á leiðandi hendi að halda til að halda 
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þeim öruggum frá hættum siðmenningarinnar og verja þá gegn skaðlegum áhrifum sem hinn 

ytri heimur gæti haft á þau, t.d. í gegnum áhrif fjármála.. Í kjölfar þess var Grænlandi lokað af 

til að viðhalda Grænlendingum í sínu óspillta ástandi hins náttúrulega manns. Danskir 

borgarar sem ekki voru í vinnu fyrir hið opinbera fengu ekki einu sinni að fara þangað. Aðeins 

örfáir blaðamenn fengu leyfi til að fara til Grænlands og skrifa um það en upplýsingum sínum 

urðu þeir þó að halda í skefjum þegar þeir sneru aftur til Danmerkur. Aðstæður á Grænlandi, 

erfiðar samgöngur og einangrun tungumáls þeirra, lagði einnig sitt af mörkum til að halda 

landinu einangruðu og lokuðu frá erlendu fólki (Beukel o.fl. 2010, 15 ).  

Þessi viðhorf gagnvart Grænlandi sem viðkvæmri nýlendu höfðu áhrif á hin ýmsu 

málefni, fjárhagsleg sem og félagsleg. Árið 1776 var KGH (Kongelige Grønlandske 

Handelskopmagni) eða Konunglega grænlenska viðskiptafélagið stofnað og var byggt á 

þessum grundvallargildum (Beukel o.fl. 2010, 16-17). Efnahagsstefna þess var „enginn gróði, 

ekkert tap“ sem þýddi að öll viðskipti ættu annað hvort að hagnast innfæddum íbúum 

Grænlands eða alls ekki að eiga sér stað (Nuttall 1992, 17). KGH sá um stjórnsýsluna fram til 

1908 en hafði einkaleyfi á viðskiptum í Grænlandi fram að 1950. Innan verkahrings KGH var 

undirbúningur, stjórnun og kaup á inn- og útflutningsvörum ásamt því að stjórna dreifingu á 

innfluttum vörum. Vörur voru keyptar og seldar á verðlagi sem var ákveðið og byggt á mati 

KGH á því hvaða vörur Grænlendingar þyrftu mest á að halda hverju sinni. Einkaleyfi KGH 

gerði það að verkum að engin einkafyrirtæki fengu leyfi til að starfa á Grænlandi á meðan það 

var nýlenda. Reglulega var einokun KGH rædd á þinginu í Kaupmannahöfn og gagnrýnd. 

Þingið taldi þó ávallt að það væri of skaðlegt fyrir grænlenska menningu, fjárhagslega, 

siðferðislega og heilsufarslega, að opna eyjuna. Einokunin var þróuð nákvæmlega með það að 

markmiði að Grænlendingar fengu tíma til að þroska félagsaðstæður sínar til þess að vera 

opnari og frjálsari. Venjuleg markaðsöfl voru því leyst af hólmi með fyrirfram ákveðnum 

„þörfum“ og „sanngjörnum“ verðum byggðum á rökum danskra embættismanna um hvað 

væri best fyrir Grænlendinga (Beukel o.fl. 2010, 16-17).  

5.1 Félagsvandamál nútímavæðingarinnar 

Þó að megintilgangur KGH hafi verið að gæta hagsmuna Grænlendinga og að vernda 

menningu þeirra bendir Nuttall (1992) á að Grænlendingar hafi orðið háðir viðskiptum við 

Dani. Áður fyrr byggði efnahagur Grænlendinga aðallega á viðskiptum með hvalspik og 

selskinn og því urðu þeir fljótlega háðir innflutning á mörgum vörum til að bæta við fæðu 

þeirra og tækni. Í kjölfar þess breyttust menningargildi þeirra á ýmsa vegu, t.d. hafði þetta 

áhrif á andlegt samband þeirra við dýrin. Danska forræðishyggjan varð því þess valdandi að 
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Grænlendingar urðu sífellt háðari hinum ytri heimi þrátt fyrir að hún hafi átt að tryggja 

verndun veiðimenningar þeirra (bls. 13-14, 18-19).  

Með breyttu loftslagi fjölgaði fiskveiðitækifærum, fleiri fisktegundir fundust við 

Grænland eins og þorskur, lúða og seinna meir rækjur. Í framhaldi af því hvöttu Danir til 

meiriháttar umskipta úr landveiðum í fiskveiðar. Breytingar á veiðunum leiddu til þess að 

margir veiðimenn á Austur- og Vestur-Grænlandi voru tilneyddir til að breyta viðhorfi sínu 

gagnvart fiskveiðum og hverfa frá sela- og hvalveiðum. Sú ákvörðun féll í grýttan jarðveg hjá 

grænlenskum veiðimönnum sem litu margir hverjir hornauga á fiskveiðar. Árið 1910 voru 

þessar fiskveiðibreytingar settar í gang á vesturströndinni og Grænlendingum voru kenndar 

fiskveiðar af dönskum fiskimönnum. Í gegnum þessar breytingar hófust búferlaflutningar úr 

innri hluta fjarðanna til ytri hluta strandarinnar þar sem fólk gat fengið vinnu í ört vaxandi 

fiskiðnaði. Afurðir fiskveiðanna voru seldar til KGH og á fimmta áratug 20. aldar var 

fiskvinnsla orðin iðnvædd og kapítalísk. Það voru hins vegar ekki þessar breytingar sem urðu 

til þess að Grænland varð það sem er kallað nútímavætt land heldur átti seinni heimsstyrjöldin 

þar stærstan þátt. 

Í kjölfar loftslagsbreytinga í upphafi tuttugustu aldar urðu einnig miklar breytingar á 

verndunarstefnu Dana gagnvart Grænlandi. Á fyrstu áratugum 20. aldar kom danska ríkið á 

miklum stjórnarfarslegum breytingum sem fólu m.a. í sér að koma á tveim hreppsþingum (e. 

municipal council) og tveim landsbyggðarþingum, þau voru sett árið 1908, eitt á N-Grænlandi 

og annað á S-Grænlandi (Nuttall 1992, 18-19; Thuesen 2000, 200). Í mörgum heimildum er 

birt mjög jákvæð sýn á þessar breytingar, í skrifum Thuesen (2000) kemur fram að „þátttaka 

Grænlendinga í stjórnmálum um land allt og í nýjum fiskveiðum er ótrúleg í þeim skilningi að 

þetta fólk varð það sem ég myndi kalla frumkvöðlar heimamanna.“ (bls. 200). Hér verður ekki 

dregið í efa að einhverjar jákvæðar afleiðingar hafi hlotist af þátttöku Grænlendinga í nýjum 

lifnaðarháttum en eftirtektarvert er þó að umfjöllun um menningarbreytingar Grænlands er 

mjög einhliða þar sem litið er á hvert skref sem Grænlendingar tóku í átt að dönskum 

lifnaðarháttum sem jákvætt. Slík umfjöllun er mun algengari en umfjöllun sem tekur báðar 

hliðar málsins inn í myndina og bendir á neikvæðar menningarlegar afleiðingar sem hlutust af 

breytingunum. Þó má benda á að þessi umfjöllun er í algjöru samræmi við þróunarhugmyndir 

Evrópumanna.  

Seinni heimsstyrjöldin var vendipunktur í sögu Grænlands. Í hundrað ár hafði eyjan 

verið einangruð og samskipti hennar við umheiminn nánast einungis takmörkuð við 

Kaupmannahöfn. Árið 1941 skrifuðu Bandaríkin undir milliríkjasamning sem bæði 

viðurkenndi yfirráð Dana á Grænlandi og gaf Bandaríkjunum leyfi til að byggja 
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hernaðarstöðvar á Suðvestur-Grænlandi. Í kjölfar þess jukust samskipti Grænlendinga við 

umheiminn, þá sérstaklega við Bandaríkin og Kanada, og þar með jókst meðvitund þeirra fyrir 

umheiminum. Grænland hafði byrjað að opnast lítillega fyrir seinni heimsstyrjöld en í stríðinu 

hafði þingið í Kaupmannahöfn ekki sömu tök og áður á Grænlandi og því fengu 

Grænlendingar að upplifa umheiminn í fyrsta skipti án þess að danskir embættismenn stýrðu 

samskiptunum og gerðu sér smátt saman grein fyrir því að þeir gátu bjargað sér án beinnar 

stýringar frá Kaupmannahöfn (Beukel o.fl. 2010, 29-31). Með tilkomu herstöðva og 

fiskiðnaðar leið einangrunarstefna Dana á Grænlandi undir lok, í kjölfar þess var nýlendustaða 

Grænlands afmáð árið 1953 og þá varð Grænland að óaðskiljanlegum hluta af konungsveldinu 

Danmörku (Lynge 2000-2001, 14; Nuttall 1992, 18-19). Robert Petersen (Lynge 2000-2001) 

vill þó meina að engin raunveruleg breyting hafi orðið á stjórnun Grænlands við þessar 

breytingar. Danmörk stýrði áfram almennum borgararéttindum, Grænlandi var enn stýrt af 

sama danska opinbera starfsfólkinu sem starfaði eftir sama stjórnarlíkani og áður (bls. 14). 

Lynge (2000-2001) bendir á að mikilvæg grunnhugmynd hjá danskri stjórnsýslu í þessum 

breytingum hafi verið að þróa grænlenska siðmenningu til að hjálpa þeim að komast yfir það 

sem þeir kölluðu „ástand barndóms“. Slík þróun átti að hjálpa þeim að takast á við 

nútímaheiminn af þroska. Til að ná því markmiði var reynt að gera Grænland eins líkt 

Danmörku og hægt var með því að koma danskri siðmenningu á í Grænlandi. (bls. 25). Í 

kjölfar þess einkenndist nútímavæðing eftirstríðsáranna, sem átti sér stað á 6. og 7. 

áratugnum, af gífurlega umfangsmikilli aðlögun grænlensks samfélags að danskri menningu 

og innleiðingu danskra stofnana. Þessar breytingar voru skipulagðar ofan frá af dönskum 

yfirvöldum og oft er vísað í tímabilið sem tímann þegar „danization“ eða „danavæðing“ hófst. 

Dönsk yfirvöld sáu þessar breytingar sem yfirfærslu úr nýlendu í það sem kallað var „equal 

state“ eða „jafnt ríki“. Hins vegar hafði ferli nútímavæðingarinnar sem var skipulagt í 

Kaupmannahöfn allt aðrar afleiðingar en óskað var eftir (Jonson 1996, 135; Lynge  2000-

2001, 14). Samkvæmt Graburn (1969) geta breytingar á einu sviði samfélags haft áhrifamiklar 

og oft á tíðum óútreiknanlegar afleiðingar á öðrum sviðum samfélags (bls. 10). 

 

5.2 Önnur hlið nútímavæðingarinnar 

Robert Petersen (Lynge 2000-2001) er einn af fáum fræðimönnum sem hafa bent á, að þrátt 

fyrir að formleg nýlenduáhrif hafi endað 1953 hafi áhrif nútímavæðingarinnar í kjölfar þess 

orðið þess valdandi að Grænland varð meira efnahagslega háð Danmörku en nokkru sinni 

fyrr. Petersen heldur því fram að Grænlandi hafi í raun verið stjórnað meira en áður af fólki 
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sem ekki voru Grænlendingar á öllum sviðum, pólitískum jafnt sem efnahagslegum og 

vitsmunalegum. Dönsk yfirvöld miðuðu grænlenskt samfélag við danska velferðarkerfið og 

sem hluti af velferðarríki þurfti að hækka velferðarstigið í Grænlandi. Því var ekki ásættanlegt 

að Grænlendingar lifðu lengur sem veiðimenn og smá-fiskveiðimenn. Í beinu framhaldi af því 

ákváðu dönsk og grænlensk yfirvöld í sameiningu að koma ætti á nútímavæðingu í gegnum 

þenslu á menntunarkerfinu og nýjum tækifærum fyrir Grænlendinga. Til að koma þessum 

áætlunum í verk jókst fjöldi starfandi Dana í landinu til muna, vegna þess að  fylla þurfti upp í 

allar þær stöður sem þurfti til að framfleyta þessum verkefnum (bls. 15). Samkvæmt Lynge 

(2000-2001) hafa bæði sögulegar lýsingar og þjóðlýsingar frá tímabili nútímavæðingar eftir 

seinni heimsstyrjöldina lýst því að Grænlendingum leið eins og þeim væri ýtt í hlutverk 

hlutleysis, afskiptaleysis og í að vera áhorfandi í þeirra eigin landi. Hún bendir á að á 

nýlendutímanum hafi Grænland undantekningarlaust verið lagskipt þjóðernislega, Danir hafi 

verið í hærri stöðum innan stjórnsýslu, viðskipta, kirkjunnar og öðrum sviðum landsins. Á 

nýlendutímanum voru sett á bæjarþing þar sem Grænlendingar fengu tækifæri til að láta í sér 

heyra en það ríkti almenn feimni hjá þeim gagnvart hvítum opinberum starfsmönnum sem 

kom í veg fyrir að þeir tækju þátt (bls. 13-15). Kleiven (Lynge) bendir á að eftirtektarvert sé 

að þessi þjóðernislega lagskipting sem átti sér stað hafi svo auðveldlega verið tekið sem 

eðlilegri.  

Með áætlunum nútímavæðingar var komið á margvíslegum breytingum og litið var á 

flestallar þeirra sem merki um framfarir (Nuttall 1992, 13-14). Nuttall (1992) bendir á að 

þessar framfarir séu mældar út frá norður-evrópskum viðmiðum og séðar sem jákvæðar út frá 

þeim stöðlum (bls. 18-19). Breytingar sem fylgdu þróun á fiskiðnaði voru þar á meðal, en 

fiskiðnaðurinn var talin kjörin leið til að færa lífsgæði Grænlendinga á hærra stig. Hluti af 

þeim breytingum fól í sér miðstýringu þar sem var reynt að stuðla að búferlaflutningum úr 

þorpum í bæi við strandir með því að loka skólum og búðum í þorpum ásamt því að stýra  

fjárfestum að ört vaxandi bæjum. Þessar aðgerðir voru þess valdandi að fólk upplifði aukinn 

þrýsting til að flytja í bæi, sérstaklega í ljósi þess að fjárfestingar í þorpum voru orðnar 

óarðbærar. Nuttall bendir á að uppbygging fiskiðnaðar hafi á þann hátt ýtt undir fólksflutninga 

sem leiddu til niðurbrots á sifjakerfi inúíta (Beukel o.fl. 2010; Jonson 1995, 142; Nuttall 1992, 

18-19). 

Í bæjum þjáðist fólk af félagslegri og efnahagslegri einangrun ásamt því að upplifa þar 

misrétti og jöðrun (Nuttall 1992, 18-19). Marie-Louise og Deth Petersen (1986) benda á að 

þéttbýlismyndun hafi valdið mannfjöldaaukningu sem hafi leitt til takmarkanna í 

atvinnutækifærum og húsnæðismálum. Þéttbýlismyndun fól ekki aðeins í sér breyttar 
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aðstæður og atvinnuleysi heldur breyttust fjölskylduhagir líka (bls. 277). Samkvæmt Nuttal 

(1992) upplifði fólk ný gildi og langanir og þekkti ekki inn á bæjarlíf sem varð þess valdandi 

að fólk varð í auknum mæli vonsvikið, óþreyjufullt og örvæntingarfullt (bls. 18-19). Hér er 

þess vert að benda á kenningar Bourdieu um illusio, það illusio sem inúítar höfðu með sér um 

framtíð í bæjum virðist hafa brostið. Möguleikar innan samfélagsins mættu ekki þörfum og 

væntingum fólks. Þannig er hægt að gefa sér að ástand „La misére du mondé“ sem Bourdieu 

lýsti hafi átt sér stað við þéttbýlismyndun í Grænlandi. Samkvæmt Jonson (1996) hefur 

nútímavæðingin á Grænlandi verið grimm og skapað mikla einangrun og kvíða hjá 

einstaklingum. Hann telur það vera afleiðingu af skorti á félagsreglu sem hafi leitt af sér 

mikinn fjölda sjálfsvíga og morða. Auk þess bendir hann á að hluti vandans hafi verið hversu 

erfitt reyndist að endurheimta félagsskipan inúíta vegna þess að þéttbýlismyndun hafi átti sér 

stað svo gífurlega hratt (bls. 136-137). Nuttall (1992) bendir á að fólk hafi mætt takmörkuðum 

tækifærum í bæjunum og flestallir Grænlendingar hafi unnið tímabundið með dönskum 

vinnumönnum sem olli oft á tíðum þjóðernislegum átökum eða ágreiningi (bls. 18-19).  

Lynge (2000-2001) skrifar að til að laða danskt starfsfólk til Grænlands hafi þeim 

verið boðin ýmis efnahagsleg forréttindi eins og betra húsnæði, félagsleg forréttindi o.fl. (bls. 

15). Marie-Louse og Petersen (1986) benda á að miklir erfiðleikar hafi verið vegna 

húsnæðisskorts. Það virtist vera endalaust flæði Dana sem streymdi inn í landið til að taka við 

opinberum störfum og þeir fengu alltaf sjálfkrafa forgang á húsnæði. Þar með litu 

Grænlendingar í auknum mæli á Dani sem keppinauta um húsnæði og atvinnu. Marie-Louse 

og Petersen stíga skrefinu lengra og benda á að vera Dana hafi ósjálfrátt sett Grænlendinga í 

lægra sæti, félagslega og efnahagslega (bls. 277). Lynge (2000-2001) telur að sýnilegt misrétti 

og aðgreining á milli Dana og Grænlendinga verið búin til á þann hátt. Samkvæmt henni var 

þetta ný leið til að réttlæta forréttindi Dana á Grænlandi, sagt var að Danir sem voru að vinna í 

Grænlandi væru þar til að hjálpa Grænlendingunum. Ríkjandi hugmynd var að þeir sæju um 

þau verk sem Grænlendingarnir gátu ekki séð um. Lynge telur að er enginn vafi sé á því að 

Grænlendingar þróuðu einkenni sín út frá aðstæðum nýlendutímans og urðu Dönum mjög 

þakklátir fyrir hjálpina. Slíkt þakklæti var byggt á hugmynd sem Danir settu fram um ágæti 

aðstoðar sinnar og að með henni væru þeir að koma Grænlendingum inn í nútímann. 

Afleiðing þess var að Grænlendingar tileinkuðu sér kennimark sem fól í sér að þeir sáu sjálfan 

sig sem lægra setta en Dani (bls. 15). Petersen (Lynge) víkur orðum að því að þegar slík 

hugmynd sé samþykkt af nýlenduvæddu fólki, að það sé lægra sett, skapi það fólk sem tapi trú 

á sína eigin getu og hæfileika og verður þess í stað þakklátt þeim sem nýlenduvæða það (bls. 

24-25) . 
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Jonson (1995) bendir á að skipulagning stjórnsýslunnar hafi grafið undan hvatningu til 

vinnu, starfsferils og frumkvöðlastarfs á meðal inúíta. Þegar það eru alltaf aðrir með meiri 

menntun og hæfni sem munu fá hærri settar stöður sé ekki rökrétt að gera sitt besta. Það að 

Danir hafi alltaf fengið æðstu stöðurnar hafi þannig grafið undan metnaði Grænlendinga og 

frumkvöðlastarfi. Hann telur reyndar að slíkt sinnuleysi eigi sér dýpri orsakir og vísar í 

hugtakið anomie sem Durkheim gerði þekkt. Hugtakið gefur til kynna skort á félagslegri reglu 

og lýsir því hvernig félagsleg tengsl á milli einstaklings og samfélags brotna niður við höfnun 

samfélags á sínum eigin gildum (bls. 141). Samkvæmt Durkheim (1952) á slíkt ástand sér stað 

þegar persónuleg viðmið einstaklinga eða staðlar hópa passa ekki lengur við það sem 

samfélagið veitir. Það er byggt á því að aðgerðir einstaklinga eru vafðar inn í norm 

félagskerfisins og þegar slíkt samband brotnar verður til ástand sem einkennist af félagslegri 

óreiðu. Durkheim lýsir þessu ástandi sem skorti á reglugerð eða óreiðu og óstöðugleika 

félagslegra gilda. Jonson segir tilfinningadeyfð (e. apathy) m.a. brjótast út í sjálfsvígum og 

telur það vera ástæðu hárrar sjálfsvígstíðni í Grænlandi, slíkt gerist þegar félagsástand fólks 

hafi breyst svo mikið að það þurfi að „endur-félagsvæðast“ (e. resocioalize). Samkvæmt 

Jonson eru slík vandamál algeng þar sem nútímavæðing á sér stað á mjög stuttu tímabili (bls. 

141).  

Paul S .F. Yip, Ka Y. Liu, Jianping Hu og X. M. Son (2005) benda á að rannsóknir 

sem byggja á sögulegum og þverþjóðlegum upplýsingum sýni yfirleitt jákvætt samband á 

milli nútímavæðingar og aukningu í sjálfsvígum (bls. 797). Sem dæmi var gerð rannsókn í 

Finnlandi sem byggði á sögulegum og þverþjóðlegum upplýsingum, niðurstöður hennar 

leiddu til jákvæðs sambands á milli nútímavæðingar og sjálfsvíga. 1% aukning á 

nútímavæðingu (mælt út frá stigi þéttbýlismyndunar) leiddi til 0,22% aukningar í 

sjálfsvígstíðni á 19. öldinni og 0,12% aukningu á 20. öldinni (Stack 1993, 137, 145). Í 

kenningum Durkheim (1952) kemur fram að nútímavæðing leiði til skorts á félagsstýringu 

sem valdi því að einstaklingar upplifi einangrun. Ef einstaklingur einangrar sig er það 

samkvæmt Durkheim vegna þess að tengslin sem sameina hann við aðra hafa slaknað eða 

brotnað af sökum þess að samfélagið er ekki nógu samlagað þeim stað og stund sem 

einstaklingurinn er á. Þar af leiðandi er þetta bil sem myndast á milli meðvitundar einstaklinga 

innan samfélags afleiðing veikingar á félagsuppbyggingu samfélags. Við flutninga til 

þéttbýlissvæða veikjast tengsl við ættingja og þar með minnkar ábyrgðarkenndin gagnvart 

þeim og sjálfsvígsáhættan eykst samkvæmt Durkheim. Í framhaldi af því telur Durkheim 

tengslin á milli sjálfsvíga og ákveðinna stiga félagsumhverfis vera bein (bls. 281). Durkheim 

(1952) bendir á að þegar einstaklingur fremur sjálfsvíg virðist það í fyrstu tjá aðeins 
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persónuleg vandamál hans en í raun er hann að láta í ljós með gjörðum sínum framlengingu á 

félagslegum skilyrðum samfélags. Persónulegar ástæður einstaklinga eru þannig afleiðing af 

áhrifum félagslegra hneigða í samfélaginu. Þannig áætlar Durkheim að allar hneigðir félags-

strúktúrsins hafi áhrif á einstaklinginn og valdi því að hann fremji sjálfsvíg og að sjálfsvíg sé 

félagslegt fyrirbæri (bls. 299-300, 326).  

 

5.3 Umræða 

Kenning Durkheim um sjálfsvíg og Bourdieu um habitus og illusion gera kleift að greina 

aðstæður Grænlands betur. Með kenningum Durkheim, um afleiðingar nútímavæðingar sem 

einangrun og skort á félagsstjórnun, er hægt að draga ályktun um að nútímavæðing hafi skorið 

á sifjatengsl inúíta. Inúítar hafi upplifað einangrun, kvíða og fleiri einkenni nútímavæðingar 

sem Durkheim nefnir við það að missa þau tengsl sem þeir nutu með félagskipulagi 

sifjakerfis. Sjálfsvíg einstaklinga eru því ekki einstaklingsbundin vandamál heldur afleiðing 

breytinga í samfélagi inúíta líkt og Durkheim heldur fram um að þættir samfélags hafi áhrif á 

gjörðir einstaklinga þess. Í gegnum hugmyndir Bourdieu um habitus er hægt að draga þá 

ályktun að inúítum hafi verið stýrt til þess að yfirgefa habitus sitt, sem var dreifbýlislifnaður 

sem einkenndist af frjálsu veiðilífi, stjórnun á eigin lífsviðurværi og samfélagi nátengdu 

sifjatengslum og yfirfæri líf sitt í iðnvæddan þéttbýlis- og nútímalifnað. Jonson (1996) kemst 

að álíka niðurstöðum, hann segir að megnið af Grænlendingum eigi rætur að rekja í menningu 

sem byggir á veiðiháttum. Allt í einu hafi breytingar orðið á framleiðsluháttum, þeim 

breytingum var stýrt á pólitískan hátt undir áhrifum Taylorisma, og fólu í sér mikinn 

innflutning á dönskum stofnunum sem einkenndust af háu stigi iðnvæðingar. Eftir sátu 

Grænlendingar sem áttu margir hverjir í vandræðum með að koma undir sig fótunum og 

„endur-félagsvæðast“ inn í nýja ríkjandi menningu Dana. 
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6 Sjálfsvígin 

Nuttall (1992) segir að frumbyggjar Norðurheimskautsins hafi, allt frá fyrstu vöruskiptum 

þeirra við evrópska landkönnuði og samskipta við trúboða, verið dregnir inn í ferli sem felur í 

sér yfirráð annarra og það yfirráð hafi grafið undan hefðbundnu félagsskipulagi þeirra. 

Hugmyndir þeirra sem nýlenduvæddu þá einkenndust af viðhorfi sem felur í sér að líta á land 

inúíta sem svæði með efnahagsleg gildi, að félagsleg og efnahagsleg þróun séu nauðsynlegur 

partur af vitsmunalegri, efnislegri og vísindalegri þróun mannkynsins í anda 

þróunarstefnunnar. Þessi vestrænu viðhorf þróunar og nútímavæðingar hafa mótað seinni 

hluta sögu margra samfélagshópa í heiminum. Afleiðingar þeirra hafa hvergi átt sér jafn skýra 

birtingarmynd samkvæmt Nuttall og í samfélögum Norðurheimskautsins þar sem mikil 

menningarleg eyðilegging hefur átt sér stað (bls. 12-13). Sjálfsvíg verða hér skoðuð sem ein 

af þeim neikvæðu afleiðingum sem hafa hlotist af þróun í átt að nútímasamfélagi. 

 Hicks og Bjerregaard (2006) beina orðum sínum að því að viss umfjöllun hafi átt sér 

stað um að sjálfsvíg hafi verið óþekkt í sögulegri menningu inúíta. Þeir gagnrýna slíkar 

hugmyndir í umfjöllun sinni og benda á að sjálfsvíg hafi ekki verið óþekkt í sögu inúískrar 

menningar, „það liggi í augum uppi að ekki hafi nokkurn tímann verið til samfélag þar sem 

enginn taki sitt eigið líf“ (bls. 3). Franz Boas (Hicks og Bjerregaard 2006) skrifaði að sjálfsvíg 

hefðu ekki verið óþekkt á meðal inúíta og greindi frá að samkvæmt trúarhugmyndum þeirra 

fari sálir þeirra sem deyja af sökum ofbeldis til Qudlivun, „hamingjusama landsins“ (bls. 3). 

Geðlæknirinn Robert Krauss (Hicks og Bjerregaard 2006) var fyrstur til að festa á skjal 

umbreytinguna úr sögulegum sjálfsvígum Inúíta yfir í nútíma sjálfsvíg í ritgerð sem hann 

kynnti 1971. Þar kom fram að í sögulegum sjálfsvígum hafi það verið miðaldra eða veikir 

eldri menn sem tóku ákvörðun um að fremja sjálfsvíg. Ákvörðunin var tekin eftir umtalsverða 

íhugun sem fór fram í allsgáðu ástandi og menn leituðu jafnvel ráða hjá fjölskyldumeðlimum 

sem tóku mögulega þátt í athöfninni sem fylgdi verknaðnum. Sjálfsvígin voru viðurkennd inn 

í samfélagið á jákvæðan hátt og verknaðurinn framinn til að létta á byrði hinna. Í nútíma 

sjálfsvígum eru það ungir einstaklingar sem fremja sjálfsvígin, ástæðan er oft óljós og tengd 

óbærilegu tilfinningalegu ástandi. Hegðunin birtist fyrirvaralaust og er oft í tengslum við 

áfengisneyslu. Ólíkt sögulegum sjálfsvígum hefur hegðunin neikvæða merkingu innan 

menningarinnar (bls. 46). Bjerregaard (1997) bendir á að það sem einkenni sjálfsvígin í 

Grænlandi og öðrum héruðum Norðurheimskautsins sé að sjálfsvígstíðnin sé hæst hjá ungu 

fólki á aldrinum 15-24 ára (sjá mynd á næstu síðu) á meðan að sjálfsvígstíðni í Danmörku, 

Kanada og Bandaríkjunum aukist jafnt og þétt með aldrinum (bls. 142). 
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Þessar breytingar úr 

sögulegum sjálfsvígum yfir í 

nútíma sjálfsvíg áttu sér fyrst 

stað í Norður-Alaska seint á 7. 

áratug tuttugustu aldarinnar, 

seinna í Grænlandi á 8. 

áratugnum og í upphafi þess 

níunda, enn seinna átti hún sér 

stað í Nunavik og Qikiqaaluk     (Hicks og Bjerregaard 2006, 31) 

héraði í Austur-Kanada seint á 9. og í gegnum 10. áratuginn. Hver umbreyting einkenndist af 

hærri sjálfsvígstíðni en sú fyrri og í öllum tilvikum var aukningin mest á sjálfsvígum ungra 

manna undir þrítugu og undirhéruð (e. sub-region) eins og Austur-Grænland voru með 

sérstaklega háa tíðni. Eitt dæmi þekkist um hnignun sjálfsvíga og það var frá Nuuk, þar jókst 

sjálfsvígstíðni á 8. áratugnum og í byrjun þess níunda en lækkaði talsvert eftir það (Hicks og 

Bjerregaard 2006). Hicks og Bjerregaard vilja tengja þessa sjálfsvígsaukningu á seinni hluta 

tuttugustu aldarinnar við aðgerðir ríkisstjórna Norðurheimskautsins sem hófust í upphafi 

aldarinnar þegar ríkisstjórnirnar rótuðu upp lifnaðarháttum og lífsstíl inúíta. Það olli upplausn 

á siðum og venjum þeirra, slíkar aðgerðir eru kallaðar á ensku „active colonialism at the 

community level“ sem gæti verið þýtt sem nýlendustefna á samfélagsstigi. Hicks og 

Bjerregaard telja rök vera fyrir því að tenging sé á milli þessara nýlendustefnu á 

samfélagsstigi og þeirra sögulegu áfalla sem inúítar urðu fyrir við breytingarnar. Þeir telja 

einnig að afleiðingar þess berist á milli kynslóða og hafi brotist fram í gegnum gífurlega 

aukningu sjálfsvíga ungra manna sem áður fyrr voru aldir upp í bæjum og inni í landi (en ekki 

við strendur) nokkrum árum eftir að stefnan var sett í gang á Grænlandi (bls. 50-56). 

Í kringum 1970 byrja sjálfsvígin að verða afar algeng og það er rakið til þess að 

kynslóðin sem ólst upp við breytingarnar og menningar stressið sem fylgdi breytingunum í 

samfélaginu er þá uppkomin. Árið 1935 reiknaði doktor Alfred Berthelsen (Hicks og 

Bjerregaard 2006) út árlega tíðni dauðsfalla af völdum sjálfsvíga fyrir tímabilið 1900-1930 og 

samkvæmt útreikningum hans voru sjálfsvíg 0,3 á hverja 100.000 íbúa. Hann taldi að þau fáu 

sjálfsvíg sem framin voru á þessum tíma hafi verið af sökum andlegra sjúkdóma (bls. 7) Á 

árunum 1950-1960 voru sjálfsvíg enn óalgeng og með áætlaða tíðni 4.6. á hverja 100.000 íbúa 

á ári. Á árunum eftir það varð mikil aukning á sjálfsvígum og heildar sjálfsvígstíðni 

Grænlands náði 125 á hverja 100.000 íbúa árið 1986, féll svo niður í 107 sjálfsvíg á hverja 

100.000 íbúa á árunum 1990-1994 (Bjerregaard og Curtis 2002, bls. 35; Hicks 2007, bls. 264-
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275). Rétt er að hafa í huga orð 

Bjerregaard (2004) um að fyrir 

hvert sjálfsvíg eru nokkrar 

sjálfvígstilraunir (Hicks og 

Bjerregaard 2006, 30) og jafnvel 

enn stærri hópur sem hefur íhugað 

sjálfsvíg (bls. 393). Hicks (2008) 

bendir á mikilvægi þess að skoða  

hvernig sjálfsvígin eigi sér stað í 

tímabundnum og svæðisbundnum      (Hicks og Bjerregaard 2006, 30) 

lotum sem endurspegli aðgerðir yfirvalda einni kynslóð seinna (bls. 31-36). 

 

6.1 Ný lífs-forskrift inúíta 

Hicks (2008) bendir á að jafnvel þó að núverandi upplýsingar um sjálfsvíg inúíta séu 

takmarkaðar sé hægt að lesa mikið úr þeim um hvað eigi sér stað. Í hverju umdæmi sem 

upplýsingar eru til um hafa sjálfsvíg aukist gífurlega á meðal ungra manna. Bjerregaard hefur 

sýnt fram á að sjálfsvíg hafi byrjað að aukast á meðal manna sem voru fæddir eftir 1950, árið 

sem danska ríkið hrinti af stað ákafri áætlun til að breyta Grænlandi í „nútíma velferðar 

samfélag“, ferli sem Grænlendingarnir höfðu mjög lítið um að segja. Í dag er sjálfsvígstíðni 

inúíta nokkuð hærri á meðal ungra karla heldur en hjá konum á sama aldri, mun hærri en eldri 

manna og kvenna og mörgum sinnum hærri en hjá jafningjum þeirra í Danmörku og suður 

Kanada (bls. 32). Hicks (2008) segir vera erfitt að lýsa hinum mikla sársauka sem tengist 

sjálfsvígum og því áfalli sem samfélag inúíta hefur orðið fyrir á síðastliðnum árum (bls. 32). 

Á 10. áratugnum var sjálfsvígstíðni manna á aldrinum 15-24 ára 40 sinnum hærri en hjá 

jafningjum þeirra í Danmörku (Hicks 2007, 264-275). 

 Sum undirkjördæmi Grænlands sem hafa nútímavæðst hafa mun hærri sjálfsvígstíðni 

en önnur. Nuuk var fyrst til að ná sínu hámarki í sjálfsvígstíðni snemma á 9. áratugnum, 

seinna á 9. áratugnum náði vesturströndin hæstu tíðninni og að lokum náði austurströndin 

hæstu tíðninni snemma á tíunda áratugnum. Sjálfsvíg ungra manna á Austur-Grænlandi náði 

upp í 1.500 á hverja 100.000 íbúa, sem er vafalaust ein hæsta sjálfsvígstíðni sem nokkurn 

tímann hefur mælst á jörðu. Ástralskur geðlæknir, Robert Godney (Hicks 2007, bls. 264-275), 

telur einu rökréttu útskýringuna á gífurlegri aukningu sjálfsvíga inúíta vera að svipaðar 

„körfur“ félagslegra aðstæðna hafi myndast. Þessar félagslegu körfur hafi haft áhrif á 
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samfélag inúíta á ólíkum tímabilum og landshlutum. Þetta byggir hann á því að samfélög 

inúíta staðsett víðsvegar á Norðurheimskautinu sýni fram á álíka niðurstöður sjálfsvígstíðni á 

meðal kynja, aldurshópa og ólíkra tímabila (Hicks 2007, 264-275). Leineweber (2000) álítur 

að tímabundin dreifing sjálfsvíga eftir héruðum gefi til kynna að samband sé á milli 

sjálfsvígstíðni og þess hvernig héruð hafa orðið fyrir áhrifum nútímavæðingarinnar. Þeir 

landshlutar sem hafa orðið fyrir áhrifum nútímavæðingar fyrr en hinir hafi náð hámarki í 

sjálfsvígstíðni fyrr en hinir. Leineweber telur þetta gefa til kynna almennt samband á milli 

sjálfsvíga og þróun nútímavæðingar í ólíkum landshlutum Grænlands. Af því telur hann mega 

draga þá ályktun að sjálfsvígstíðni aukist á tímabili félags- og menningarbreytinga og lækki 

seinna meir þegar aðlögun við nýtt ástand hefur átt sér stað (bls. 32-33). 

Athuga skal að í þeim undirhéruðum sem hafa gengið í gegnum mesta „þróun“ á 

síðustu áratugum hefur sjálfsvígstíðnin minnkað (Hicks 2008b, 35) á meðan hærri 

sjálfsvígstíðni er í bæjum sem nútímavæddust seint (Bjerregaard og Curtis 2002, 35). 

Samkvæmt Hicks (2008b) má vera að ungir menn sem hafa alist upp í þessum nýju skilyrðum 

hafi bæði fengið betra upphaf í lífinu og þar með meiri möguleika á að verða hamingjusamir 

og farsælir fullorðnir einstaklingar. Samkvæmt Hicks (2008b) eru stærri bæir inúíta undir 

áhrifum nýrrar lífs-forskriftar. Í gamla daga uxu drengir úr grasi við það að sjá fullorðna menn 

í kringum sig sem upptekna, afkastamikla og góða eiginmenn og foreldra sem voru stoltir af 

afrekum sínum. Slík tækifæri, að alast upp með föður sem er glaður og afkastamikill, eru ekki 

óalgeng á Norðurheimskautinu í dag en félagshagfræðilegar aðstæður valda því að fleiri 

tækifæri eru á sumum stöðum en öðrum. Ungir inúíta drengir sem virðast vera í mestri 

sjálfsvígshættu eru þeir sem eru staðsettir einhvers staðar á milli sögulegrar lífs-forskriftar og 

nýrri lífs-forskriftar sem er nú að brjótast fram í samfélögum og fjölskyldum þar sem 

atvinnuleysi og félagsleg óreiða eru algengari (bls. 34-35).  

Sú staðreynd að sjálfsvígstíðni á meðal ínúískra karlmanna sem búi á þróuðustu 

svæðum Norðurheimsskautsins, t.d í Nuuk í Grænlandi, hafi fallið á síðustu áratugum gefur til 

kynna samkvæmt Hicks (2008b) að þessi „karfa“ af félagslegum áhrifavöldum sé enn við lýði 

og muni vera áfram til staðar og halda áfram að breytast í gegnum tíðina. Þar með geti verið 

að þeir drengir sem hafi alist upp í þessum nýju aðstæðum, með betra heilbrigðiskerfi og 

skólaárangur, meiri atvinnu, fleiri fyrirmyndir og almennt séð betri lífsskilyrði, fái bæði betra 

upphaf í lífinu og hafi meiri möguleika á að verða hamingjusamir og farsælir fullorðnir 

einstaklingar (bls. 35). O‘ Neil (Bjerregaard og Curtis 2002) tekur í sama streng og bendir á 

að þegar miklar félagsbreytingar eigi sér stað í samfélagi upplifi fæðingarhópar ólíka heima 

sem birtist þannig að hver fæðingarhópur upplifir mismunandi efnahagsmöguleika og ólíka 
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sjúkdóma og þurfi þar af leiðandi að beita mismunandi aðferðum til að bjarga sér. 

Áhættuþættir sjálfsvíga ungs fólks eru þar af leiðandi ólíkir og munu breytast með ólíkum 

fæðingarhópum (bls. 34). O‘ Neil (Tester og McNicoll 2004) notar hugtak sem hann kallar 

nýlendu álag (e. colonial stress) sem lýsir tengslum á milli þess álags sem einstaklingar 

upplifa og félagslegs og sögulegs samhengis þess. Nýlendu álag myndast við einangrun 

einstaklinga, umbreytinga í lífi þeirra, erfiðleika fólks við að bjarga sér í breyttum aðstæðum 

og heimi sem er í sífelldri félagslegri umbreytingu (bls. 2633). 

 

6.2 Kenningar um orsakir 

Ýmsar kenningar um orsakir hafa verið settar fram en ein af fyrstu tilraununum til að setja 

fram kenningar um sjálfsvíg inúíta var birt í skýrslu National Inuit Representative 

Organization eftir Marc Stevensen (Hicks og Bjerregaard 1996). Stevensen setti fram þá 

kenningu að sjálfsvíg inúíta væru að hluta tengd virkni og starfsemi efnahagsveruleikans, að 

fall á selskinnsmarkaðnum hafi verið stór þáttur í sjálfsvígum inúíta á 9. áratug tuttugustu 

aldar. Hicks og Bjerregaard benda þó á að kenningar hans hafi ekki útskýrt hvernig hrunið á 

selamarkaði hafi valdið sjálfsvígshegðun sumra einstaklinga en ekki annarra (bls. 45). 

Samkvæmt Bjerregaard og Lynge (Hicks og Bjerregaard 2006) sýna rannsóknir fram á að 

félagshagfræðilegir þættir heimilis séu síður mikilvægir en tilfinningalegt umhverfi barna í 

tengslum við sjálfsvígshegðun seinna á ævinni (bls. 52). Hicks (2007) telur að rökrétt 

samhengið gæti verið það að nútímavæðingin hafi leitt til verra heimilisástands þar sem 

foreldrar bregðast við menningarstressi með verri hegðun í gegnum drykkju og ofbeldi. Í 

beinu framhaldi af því verða sjálfsvígshugsanir, sjálfsvíg og vímuefna misnotkun tíð hjá 

börnum þessara foreldra (bls. 7). Samkvæmt Hicks og Bjerregaard eru flestir rannsakendur 

sammála um að hröð aukning sjálfsvíga og veigamikil útbreiðsla þeirra sé tengd snöggri 

félagsbreytingu sem hófst við seinni heimsstyrjöldina og að börn sem ólust upp á þessum tíma 

við ótrausta bernsku séu kjarninn í vandamálinu (bls 52). 

Bjerregaard (2004) telur að margar orsakir geti verið að baki svo hárrar sjálfsvígstíðni 

og nefnir m.a. að það geti tengst einstaklingum, fjölskyldu, samfélagi, andlegum sjúkdómum 

eins og þunglyndi, jafningjaþrýstingi, félagslegri sundrun (e. disintergration) og sögulegu 

óréttlæti. Hann segir að inúítar hafi verið einangraðir í langan tíma bæði landfræðilega og 

genalega og löng ívera þeirra á Norðurheimskautinu hafi leitt af sér margar leiðir til þróunar, 

bæði í gegnum erfðir og með menningarlegum aðferðum. Slík þróun gerði þeim kleift að lifa 

af í einu kaldasta og hrjóstrugasta umhverfi jarðar. Það séu kynni þeirra við nýja álagsþætti og 
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á hve stuttum tíma þeir hafa verið til staðar í samfélagi þeirra sem hafa mestu áhrif á heilsu 

þeirra (bls. 393). Berry og Kim (Bjerregaard og Curtis 2002) hafa sett fram líkan um álag 

menningaraðlögunar (e. acculturative stress) sem útskýrir sambandið sem á sér stað á milli 

menningarbreytingar og andlegrar heilsu (bls. 34). Álag menningaraðlögunar er skilgreint af 

Berry og Kim (Berry, Kim, Minde og Mok:1987) sem versnandi ástand á heilbrigði 

einstaklinga sem eru að gangast undir menningaraðlögun, þar sem kerfisbundin tengsl eru á 

milli heilbrigðisvandamálanna og menningaraðlögunarinnar (bls. 487). Samkvæmt Berry og 

Kim (Bjerregaard og Curtis) ýtir menningarlegt álag undir aukningu á heilsufarsvandamálum 

eins og verri andlegri heilsu sem leiðir af sér aukningu í morðum, sjálfsvígum, vímuefna 

misnotkun, heimilisofbeldi ásamt breytingum á líkamlegri heilsu. Sum líkamleg heilsufarsleg 

vandamál aukast vegna nýrra sjúkdóma og sökum aukins álags á meðan önnur vandamál 

minnka vegna bættrar heilsugæslu, húsnæða og annarra þátta. Berry segir menningarálagið 

hljótast af því álagi sem fylgi að viðhalda eigin menningarlegum einkennum og sambandi við 

aðra hópa þegar tveir menningarheimar mætast (bls. 34). Líkan Berry og Kim (Leineweber 

2000) gefur einnig til kynna að hópar og einstaklingar aðlagist nútímavæðingu á ólíkan hátt. 

Sumum hópum eða einstaklingum tekst að búa sér til jákvæð einkenni með jákvæðu sambandi 

við hefðbundin gildi og nútíma gildi á meðan aðrir týnast þegar þeim tekst hvorki að viðhalda 

sambandi við hefðbundna menningu né við nútíma menningu (bls. 32-33). 

Bjerregaard og Curtis (2002) benda á að offramboð af karlmönnum í Grænlandi geti 

verið ein orsakabreyta sem auki á álagið á grænlenska karlmenn. Það kom í kjölfar þess að 

mikið var af einstæðum sérmenntuðum og faglærðum dönskum mönnum í Grænlandi sem 

grænlenskar konur kusu fram yfir grænlenska menn (bls. 35). Foulks (Bjerregaard og Curtis 

200) hélt því fram að „Shaman“ hafi áður fyrr gengt því hlutverki í samfélaginu að leysa úr 

vandamálum og hjálpa fólki við að takast á við sársauka og að hann hafi þannig uppfyllt 

sálfræðilega og félagslega þörf fólks en í dag hafi áfengi og eiturlyf tekið við þessu félagslega 

hlutverki (bls. 35). 

 

6.3 Heilsufar inúíta í kjölfar nútímavæðingar 

Samkvæmt Bjerragaard, Young, Dewailly og Ebbesson (2004) eru þær heilsufarsbreytingar 

sem inúítar hafa gengið í gegnum algengar hjá samfélögum sem ganga í gegnum hraðar 

félags- og menningarbreytingar. Samkvæmt þeim eru þrjú lykil einkenni slíkrar þróunar. Það 

fyrsta er hröð hnignun á smitsjúkdómum eins og berklum sem jafnast svo út en þó á hærra 

stigi en þekkist annars staðar í heiminum. Annað einkennið er að samsvarandi því fylgi 
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aukning í langvinnum sjúkdómum eins og hjartasjúkdómum. Þriðji þátturinn, sem er 

jafnframt stærsta heilsuvandamálið, eru félaglegir sjúkdómar eins og ofbeldi, slys, sjálfsvíg og 

áfengis- og vímuefna misnotkun (bls. 391). Samkvæmt Bjerragaard o.fl. (2004) hefur heilsa 

inúíta breyst til muna á síðustu fimm öldum sökum félags-, menningar- og efnahagslegra 

breytinga sem komust á með tengslum við Evrópumenn. Á seinni helming tuttugustu 

aldarinnar jókst hraði þessara breytinga mikið. Tíðni smitsjúkdóma hefur minnkað til muna 

og langvinnir sjúkdómar eins og sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómar hafa aukist á meðan 

slys, sjálfsvíg, ofbeldi og misnotkun vímuefna hafa orðið áberandi í heilsumynstri inúískra 

samfélaga. Einn þeirra heilsuþátta sem hefur breyst eru meiðsli, þau eru á meðal alvarlegustu 

heilsufarsvandamála sem hafa hrjáð inúíta á seinni hluta 20. aldar. Á meðan meiðsli hafa 

alltaf verið áhætta sem fylgdi hörðu umhverfi fólks á norðurhvelinu hafa félags- og 

menningarbreytingar gert það að verkum að munstur og umfang meiðslanna hefur breyst. 

Áður fyrr áttu veiðimenn í hættu á að lenda í veiðislysum eins og dýraárásum, skotum og 

bátaslysum eða andláti af völdum ofkælingar. Með nútímavæðingu hafa vélaslys og eldsvoðar 

orðið algengari. Mörg slysanna eru tengd áfengi og misnotkun áfengis er stór þáttur í slæmri 

heilsu og félagsvandamálum í samfélögum inúíta. Ofbeldi, hvort sem það er kynferðislegt eða 

ekki eða beint að ókunnugum eða fjölskyldumeðlimum, er nú stórt áhyggjuefni fyrir 

heilbrigðisþjónustu í flestöllum samfélögum inúíta. Yngra fólk undir 35 ára aldri lendir mest í 

þeim og þau eru orsök dauða í næstum þriðjungi dauðsfalla. Meiðslin geta verið skilgreind 

sem viljandi eða óviljandi, viljandi fela í sér sjálfsmeiðingar, árásir og sjálfsvíg og óviljandi 

eru slys (bls. 390). Árið 1993-1994 var framkvæmd viðtals rannsókn þar sem tekin voru 

viðtöl við 1.535 einstaklinga í Grænlandi, þar af voru 1.284 Grænlendingar og greiningin var 

byggð á þeim. Í þeirri rannsókn kom fram að síðasta árið höfðu 19% kvenna og 13% karla 

haft alvarlegar sjálfsvígshugsanir. Sérstaklega voru það yngri þátttakendurnir sem höfðu haft 

sjálfsvígshugsanir. Rannsóknin leiddi til þeirra niðurstöðu að samhengi lægi á milli þess að 

börn yrðu fyrir áhrifum áfengisvandamála og kynferðisafbrota í barnæsku og 

sjálfsmorðshugsana á fullorðinsárum. Aðeins 10% af þeim sem hvorki höfðu orðið fyrir 

ofbeldi eða áhrifa áfengisvandamála í æsku höfðu alvarlegar sjálfsvígshugsanir en 82% af 

þeim sem höfðu orðið fyrir áhrifum áfengisvandamála og kynferðislegs ofbeldis í æsku voru 

með sjálfsvígshugsanir. Fæðingarárgangur hafði líka mikil áhrif á sjálfsvígshugsanir. 

Niðurstöður sýndu að þeir sem voru fæddir á árunum 1920-1939 höfðu minnstar 

sjálfsvígshugsanir, þeir sem voru fæddir 1940-1959 höfðu meiri sjálfsvígshugsanir og þeir  

sem eru fæddir eftir 1960 og höfðu hvað mestar sjálfsvígshugsanir. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að sjálfsvígstíðni sé tvöfalt hærri í Grænlandi en hjá inúítum í 
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Kanada og Alaska og þar að auki að austurströndin sé með hæsta sjálfsvígstíðni, þar hafi 10-

15% af unglingum íhugað sjálfsvíg alvarlega og að fleiri konur en karlar íhuga sjálfsvíg. Í 

framhaldi af þessum niðurstöðum dregur Bjerregaard (1997) þá ályktun að tengsl séu á milli 

ástands á heimili barna og sjálfsvígshugsana þegar þau vaxa úr grasi en að ekki séu tengsl á 

milli efnahagsþátta heimilis í barnæsku og sjálfsvígshugsana seinna meir (Bjerregaard 2007, 

142-126). Sú niðurstaða er í samræmi við fyrrnefndar niðurstöður Bjerregaards og Lynge. 

Það hefur verið ríkjandi hugmynd að karlmenn þjáist meira af félagslegum og 

menningarlegum breytingum nútímavæðingarinnar í Grænlandi. Breinholt (Bjerregaard og 

Curtis 2002) telur að togstreitan sem myndast á milli gamalla og nýrra félagsgilda með örum 

samfélagsbreytingum síðustu áratuga séu að miklu leyti orsökin að því mikla ofbeldi sem á 

sér stað í Grænlandi. Hann telur að menn finni fyrir meiri vandamálum er þeir tengjast nýju 

nútíma samfélagi heldur en konur (bls. 46). Stenback (Bjerregaard og Curtis) og Leineweber 

(2000) benda á að ein afleiðing miðstýrðra efnahagslegra og pólitískra breytinga sé nýtt 

hlutverk inúískra kvenna innan grænlensks samfélags og þar af leiðandi hafi það verið 

auðveldara fyrir þær að takast á við breytingarnar sem fylgdu breyttu þjóðfélagi. Atvinnuleysi 

í kjölfar nútímavæðingar hafi bitnað meira á ungum karlmönnum vegna hnignunar á 

veiðihefðum og af þeim sökum hafi karlmenn þjáðst af meiri menningarlegum missi og missi 

á stolti. Þar af leiðandi hefur verið áætlað að konur hafi aðlagast betur nýju samfélagi innan 

fjölskyldunnar og heimilisins ásamt því að þær fóru í nám og urðu sumar kennarar og 

starfsmenn innan félagsgeirans. Þar með breyttist fjölskyldumynstrið og karlinn var ekki 

lengur eina fyrirvinna heimilisins (Bjerregaard og Curtis, 46; Leineweber, 26). 

Bjerregaard og Curtis styðja ekki við þessa fullyrðingu um að konur þjáist minna 

sökum félagsbreytinga. Þeir byggja gögn sín á tveimur rannsóknum sem fóru fram á árunum 

1993-1994 þar sem 1.728 íbúar voru teknir í viðtal um heilsu, lifnaðarhætti og aðstæður sínar 

í öllum 17 bæjum Grænlands og 21 þorpum völdum af handahófi. Niðurstöðurnar sem þeir 

drógu af þessari rannsókn var að tíðni sjálfsvígshugsana væri mun meiri hjá konum en körlum 

en þeir töldu að ályktunin um að konur þjáist minna sökum félagsbreytinganna væru dregnar 

af þeirri staðreynd að karlmenn sýni viðbrögð sín við félagsbreytingunum á sýnilegri hátt. 

Þeir verða ofbeldisfullir eða fremja sjálfsmorð, þetta eru athæfi sem koma fram í tölfræði á 

meðan aðgerðir kvenna, sjálfsvígshugsanir og vægari andleg vandamál, eru síður mælanleg 

(bls. 46). 

Inúítar eru að ganga í gegnum miklar félags- og menningarbreytingar og þegar misræmi 

skapast á milli nútíma gilda og eldri hefðbundinna gilda verður heilsa þeirra fyrir áhrifum. 

Þegar hefðbundnir menningarheimar komast í tengsl við umhverfi nútíma og alþjóðlegra 
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aðstæðna verður til menningarálag. Einstaklingar og samfélög þróa með sér aðferðir til að 

takast á við slíkar aðstæður sem byggja á fyrri kunnáttu þeirrar menningar. Nýja álagið getur 

hins vegar verið það mikið og framandi að hefðbundin menning getur ekki veitt næga vernd 

(Bjerregaard 2004: 394). Leineweber (2000) bendir á að hvort heilbrigðisástand Inúíta hafi 

batnað eða versnað eftir nútímavæðinguna sem átti sér stað eftir seinni heimsstyrjöldina fari 

það eftir því hvernig litið sé á málin, hvort lögð sé jákvæð áhersla eða neikvæð á nýlegar 

félagsbreytingar. Hann bendir á að efnislegt ástand hafi batnað á meðal samfélaga en það hafi 

væntanlega verið á kostnað mannfjöldans sem lýsti sér í verra andlegu og félagslegu ástandi 

þess (bls. 28). 

Samkvæmt Hicks (2008a, 4-5) eru allar ákvarðanir um að enda líf að lokum teknar af 

einstaklingnum, en engin ein ákvörðun einstaklings getur í raun verið skilin án félagslegs og 

pólitísks samhengis. Hér hefur verið leitast við að gera skil á því ástandi til að útskýra að 

sjálfsvígsvandi Grænlands er hluti af stærra félagslegu samhengi sögulegra áhrifa. 
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7 Lokaorð 

Á seinni hluta síðustu aldar hefur Grænland gengið í gegnum sársaukafullar félags- og 

menningarbreytingar sem urðu vegna áhrifa þróunarhyggjunnar sem einkenndi sýn 

Evrópumanna á 19. og 20. öldinni. Breytingarnar orsökuðust af veigamikilli nútímavæðingu 

sem var skipulögð í Kaupmannahöfn og sett í framkvæmd í samfélagi inúíta á Grænlandi. 

Breytingar fólu í sér tilkomu efnahagskerfis, launaðrar vinnu, búferlaflutninga og 

þéttbýlismyndunar, atvinnuleysis, nýrra tækifæra, nýs tungumáls, þjóðernislegra átaka ásamt 

fleiri þáttum. Umbreyting varð á öllu því sem inúítar þekktu í samfélagi sínu og í raun varð 

endurskipulagning á samfélagi Grænlendinga. Eins og gefur að skilja hafa slíkar breytingar 

afleiðingar, inúítar þurftu að aðlagast gjörbreyttum aðstæðum. Hefðbundnar veiðar dugðu 

ekki lengur til að standa undir efnahagslegum þörfum og inúítar hófu því að færast frá 

hefðbundnum lifnaðarháttum yfir í nútíma lifnaðarhætti. Þeir þurftu að taka upp félagslega og 

efnahagslega staðla nútíma samfélags en á sama tíma að viðhalda menningarlegri arfleið 

sinni. Í þessu ferli hafa komið upp veruleg heilsufarsleg vandamál, sjálfsvígin eru 

umfangsmesta vandamálið en sjálfsvígstíðnin er með þeim hæstu í heimi. Hún rauk upp úr 0,3 

á hverja 100.000 íbúa á tímabilinu 1900-1930 í 125 á hverja 100.000 íbúa árið 1986 og á 

vissum tímapunkti náði sjálfsvígstíðni ungra manna upp í 1.500 á hverja 100.000 íbúa í 

Austur-Grænlandi. Viðkvæmasti hópurinn eru karlmenn á aldrinum 15-25 ára en þó ber að 

hafa í huga að sjálfsvígshugsanir kvenna eru algengari en karla. Önnur vandamál hafa risið á 

tíma félagsbreytinganna, m.a. aukin tíðni morða, ofbeldis og áfengisneyslu. Hér var ekki 

einblínt á þau vegna þess að ekki er hægt að fjalla um allt í einu en hafa skal í huga að öll 

þessi vandamál tengjast innbyrðis.  

Í ritgerðinni kemur fram hvernig seinni heimsstyrjöldin markaði breytingu í sögu 

Grænlands, fyrir hana var Grænland lokað og undir áhrifum verndunarstefnu Dana. Eftir 

seinni heimsstyrjöld varð hefðbundin menning þeirra fyrir miklum truflunum og gildi 

nútímaviðhorfa voru þvinguð af fullum krafti inn í samfélagið af yfirvöldum. Eftirstríðsárin 

einkenndust af þessum tilraunum til að koma á dönskum lifnaðarháttum á Grænlandi. 

Hefðbundnar leiðir dugðu Grænlendingum til að leysa vandamál sín á árangursríkan hátt í 

erfiðum umhverfisaðstæðum Norðurheimskautsins en í nútímavæddu samfélagi hafa þær ekki 

dugað. Grænlendingar hafa því mætt þeirri áskorun að aðlaga sig að breyttum lifnaðarháttum 

og samkvæmt líkani Berry tekst sumum betur til með að aðlagast en öðrum en kastljósinu hér 

hefur verið beint að heildrænum samfélagslegum orsökum.  
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Sú orsakabundna útskýring sem lagt var upp með, að nútímavæðingin og 

nýlenduvæðingin hafi orsakað háa sjálfsvígstíðni inúíta, er studd í ritgerðinni. Gefnar hafa 

verið skýringar á því að nútímavæðing, arfleið nýlenduvæðingarinnar sem hófst upp úr 1950,  

hafi aukið sjálfsvígstíðni í kringum 1970. Rökstutt hefur verið að sjálfsvígin og 

nútímavæðingin hafi verið tengd og ályktun Leineweber styður við þá fullyrðingu, að 

sjálfsvíg sé afleiðing nútímavæðingar. Hann sýndi fram á hvernig landshlutar sem urðu fyrir 

áhrifum nútímavæðingarinnar á ólíkum tímapunktum hafi orðið fyrir gífurlegri aukningu 

sjálfsvíga á þeim tímapunkti sem breytingarferli nútímavæðingarinnar skall á. Útilokun 

annarra orsakavalda eins og áhrif birtu og myrkurs og fleiri hlutir eins og geðræn vandamál 

voru ekki skoðuð hér en skilin sem urðu á milli sögulegra og nútíma sjálfsvíga inúíta voru 

talin nægileg til að sýna fram á að breytan sem átti sér stað til að orsaka öldu sjálfsvíga sem 

hefur skollið á Grænland var nútímavæðingin.  

Hugtak Bourdieu, habitus, var notað til að lýsa umhverfisbreytingum sem inúítar urðu 

fyrir við búferlaflutninga. Hugtakinu var beitt til að sýna að flutningarnir snerust ekki aðeins 

um landfræðilega breytingu heldur hafi öll félagsleg skilyrði verið sett á hvolf. 

Sjálfsmeðvitaðar aðgerðir og lærðar tilhneigðir sem voru innrættar í huga og líkama fólks til 

lengri tíma dugðu ekki lengur til að bjarga sér og lifa lífinu. Umfjöllun Marie-Louse, Deth 

Petersen og Jonson um að fólk hafi upplifað einmannaleika, skort á félagreglu og ný gildi 

styðja við þessar hugmyndir um að fólk hafi upplifað ókunnleika á lífinu þar sem það skipti 

snögglega um habitus. Kenningar Durkheim um samband sjálfsvíga og nútímavæðingar voru 

notaðar til að styðja við þá hugmynd að sjálfsvíg inúíta væru afleiðingar af ástandi samfélags 

en ekki vandamál einstaklinga. Hugmyndir hans um að nútímavæðing valdi rofi á milli 

einstaklinga og hópa samfélags var yfirfærð yfir á aðstæður inúíta.  

Þær aðgerðir sem áttu sér stað á 20. öld á Grænlandi, bæði verndunarstefna Dana í 

anda hins friðsama villimanns og aðgerðir stjórnvalda til að nútímavæða Grænland eftir miðja 

öldina, voru undir áhrifum heimsýnar Evrópumanna á hverjum tíma. Það er alltaf auðvelt að 

vera vitur eftir á og því er auðvelt að gagnrýna nú ákvarðanir danskra stjórnvalda mörgum 

árum seinna fyrir þróunarhyggju og þjóðhverfu. Hins vegar getur gagnrýnin umfjöllun leitt til 

þess að afhjúpa mýtuna sem er í kringum félagsleg vandamál Grænlands með því að útskýra 

sögulegar orsakir þeirra. Gagnrýni Tomlinson um nútímaviðhorf er sérstaklega gagnleg til að 

skoða atburðarásina sem átti sér stað í Grænlandi á 20. öldinni. Sú atburðarás er 

birtingarmynd útþenslu evrópska nútímaviðhorfa sem staðsetti vestræn gildi fremst í vagn 

þróunar. Í anda nútímakenningarinnar var gert ráð fyrir að Grænland væri vanþróað land sem 
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væri best sett innan þróunar sem myndi leiða til iðnvædds neyslusamfélags að vestrænni 

fyrirmynd.   

Hins vegar varð gífurlegt bakslag í þessum áætlunum, af sökum þess að áformin 

einkenndust af þjóðhverfu og voru það sem kallað er „top-down“ aðferðir sem fela í sér að 

þær voru skipulagðar á toppnum sem var í þessu tilviki í Kaupmannahöfn í stað þess að vera 

skipulagðar frá grunni með gildum samfélagsins inni í myndinni. Auk þess höfðu menn 

fyrirfram gefnar hugmyndir um að þróunarhyggja verkaði eins á öll samfélög og höfðu 

óbilandi trú á nútímavæðingunni. Af sögu Grænlands má draga þann lærdóm að 

umfangsmiklar breytingar á samfélagi sem ekki eru skipulagðar með innviði þess í huga, eða 

yfir höfuð skipulagðar af samfélaginu sjálfu, séu ekki líklegar til árangurs. Ekki er hægt að 

steypa öllum í sama mót og Grænland er ekki eina landið þar sem slíkt hefur verið gert undir 

formerkjum þróunar. Að byggja framtíð eins samfélags með gjörólíka sögu og menningu á 

reynslu og sögu vestrænna velda gengur ekki upp og er afar hrokafull aðferð. Sömu mistökin 

hafa verið gerð of oft í heiminum í gegnum „vilja þróunarinnar“ þar sem frumbyggja 

samfélög hafa verið nýlenduvædd með hrikalegum afleiðingum. Okkur væri nær að taka 

alvarlega orð George Santayana (1905, 284) sem sagði eitt sinn: „Þeir sem ekki læra af 

sögunni eru dæmdir til að endurtaka hana“.  
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