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Velkommen til Salaam Film & Dialog  

Salaam Filmfestival i Cinemateket i København, Foto: Nicolai Perjesi 

 

Med film fra alverdens lande og levende, personlige oplæg tilbyder Salaam et globalt udsyn og øget indsigt i 

verdens kulturer. 

Film er en magisk nøgle til kulturel bevidsthed og forståelse, især på grund af filmens evne til at skabe iden-

tifikation hos den enkelte. På baggrund af filmoplevelserne skaber vi personlige møder mellem eleverne og 

vores oplægsholdere, som udfordrer stereotyper og nuancerer holdninger til fællesmenneskelige og eksi-

stentielle temaer. 

 

Vores aktiviteter med film og dialog kan bruges i alle fag og bidrager til arbejdet med den internationale 

dimension i skolen. 

Den behandling af filmenes temaer, vi lægger op til, udspringer af en forståelse af, at alle kulturer er fler-

stemmige og nuancerede. Vi ser og oplever alle verden gennem kulturelle briller, som formes af vores om-

givelser, opvækst, køn, seksualitet og etnicitet. Alt for ofte ser vi kun en anden kultur gennem vores egne 

kulturelle briller. I Salaam ønsker vi at støtte en proces, hvor vi sammen lærer at se ud over vores kulturelle 

brillers logik. 
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Salaams oplægsholdere 
 

 

I Salaam ser vi grundlæggende mangfoldighed som en mulighed, der kan styrke vores samfund. Ofte er det 

først, når nogen udefra stiller spørgsmål, at vi bliver klar over, hvordan og ikke mindst hvorfor vi gør, som vi 

gør. At stille gode spørgsmål kræver dog at vi ved, hvordan vi skal interagere med hinanden i et mangfoldigt 

samfund på en konstruktiv måde. Den udfordring tager vi op.  

Derfor taler vi på Salaam om ’et kulturelt dobbeltblik’. Vi har valgt at prioritere oplægsholdere, der har flere 

kulturer og sprog tæt inde på livet, da vi mener, at deres særlige blik på kulturelle fænomener er berigende 

og lærerigt. 
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Brug undervisningsmaterialet før og efter filmoplevelsen 

 

Vores undervisningsmaterialer er tilrettelagt, så de kan bruges både før og efter film og dialogarrangemen-

terne. Der er opgaver til begge dele, men det betyder ikke, at de opgaver, vi har valgt at lægge før filmen, 

kun kan bruges der. Det afgør læreren selv. 

Hvor der er behov for det, er der et afsnit om baggrunden for den handling der udspiller sig i filmen. Det er 

ofte, når filmen tager udgangspunkt i virkelige begivenheder eller udspiller sig på baggrund af historiske 

begivenheder.  

Der er et handlingsreferat, som kan støtte elevernes hukommelse, når de skal arbejde med opgaverne. Det 

kan være en god ide først at give eleverne referatet efter de har set filmen, så det ikke ødelægger oplevel-

sen i biografen. 

 
Salaam og Verdensmålene 
 

Salaam samarbejder med NGO’er, foreninger og organisationer der tilbyder undervisningsmaterialer til sko-

lernes arbejde med FN’s Verdensmål. 

 

 

 

Filmen Tsumu – hvor går du hen med dine drømme kan sammen med undervisningsmaterialet starte en 

samtale om venskab, om inklusion, åbenhed overfor dem vi ikke kender, en verden uden diskrimination. 

MÅL 10: MINDRE ULIGHED  
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Fagrelevans 
 

Dansk 7.-10. klasse, fortolkning  
 

Eleven kan udtrykke sig forstå-
eligt, klart og varieret i skrift, 
tale, lyd og billede i en form, 
der passer til genre og situa-

tion 

  Fremstilling 

1. 
Eleven kan udarbejde opinions- og 

ekspressive tekster 

Eleven har viden om argumente-
rende og reflekterende fremstil-

lingsformer 

2. 
Eleven kan fremstille sammenhæn-
gende tekster i forskellige genrer og 

stilarter 

Eleven har viden om varierede 
udtryksformer målrettet forskel-

lige målgrupper 

 

Samfundsfag, 9. -10. klasse, Samfundsfaglige metoder 
 

Eleven kan an-
vende sam-
fundsfaglige 

metoder. 

Undersøgelsesmetoder Formidling Sprog og skriftsprog 

 
Eleven kan 

identificere, for-
mulere og gen-
nemføre enkle 
undersøgelser 
af samfunds-
mæssige pro-
blemstillinger. 

 
Eleven har 

viden 
om sam-

fundsfaglige 
undersøgel-
sesmetoder 

 
Eleven kan for-

midle 
resultater af en 
gennemført un-

dersøgelse. 

 
Eleven har vi-
den om brug 
af kulturtek-

nikker og digi-
tale medier til 

formidling. 

 
Eleven kan sprog-
ligt nuanceret ud-

trykke sig om 
samfundsfaglige 
problemstillinger 
samt målrettet 

læse og 
skrive samfunds-
faglige tekster. 

 
Eleven har vi-
den om fag-

ord og begre-
ber samt sam-
fundsfaglige 
teksters for-
mål og struk-

tur. 
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Baggrund: Østgrønland og Tasiilaq  
 

Tasiilaq har ca. 2.000 indbyggere og er Østgrønlands største by.  

Den nærmeste store by er Nuuk, den ligger ca. 700 km. fra Tasiilaq. Tasiilaq og Nuuk er i samme kommune.  

Det er kun muligt komme væk fra Tasiilaq ved at sejle eller flyve i helikopter. I vintermånederne hvor der er 

is og sne, er det muligt at køre med hundeslæde eller snescooter fra byen og til de omkringliggende bygder.  

Der kommer skibe med forsyninger 7- 8 gange om året. Det første ankommer i starten af juni og det sidste i 

midten af november. 

I Tasiilaq er der ikke nogen uddannelsesinstitutioner, der er en folkeskole og Majoriaq (her kan du opkvalifi-

cere din folkeskoleeksamen). Skal du på efterskole, højskole eller studere skal du rejse til Vestgrønland.  

Tasiilaq blev for alvor kendt i Danmark, da DR sendte dokumentaren ’Byen, hvor børn forsvinder’, den 

handler om massive sociale problemer, omsorgssvigt, misbrug og overgreb. Filmen kan stadig ses på DRTV. 

Her kan du også se Tsumu – hvor går du hen med dine drømme. 

 

 

LARS LEGER MED SIN NEVØ OG NIECE FOTO: JONAS MØLLER 

 

Grønland har mere end otte gange så mange anmeldelser om seksualforbrydelser som i Danmark og Færø-

erne.  

- I Grønland har Tasiilaq det højeste antal anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge pr. 
indbygger.  

- I 2018 var 27 % af anmeldelser om kønsligt forhold til barn under 15 år fra Tasiilaq, mens befolknin-
gen i Tasiilaq udgjorde 5 % af den samlede grønlandske befolkning. 
 

https://www.dr.dk/drtv/program/byen-hvor-boern-forsvinder_301443
https://www.dr.dk/drtv/program/tsumu-_-hvor-gaar-du-hen-med-dine-droemme_301442
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81 procent af alle kvinder i Tasiilaq, der er født efter år 1970, har været udsat for seksuelle overgreb. Det 

afslører den seneste befolkningsundersøgelse fra 2018. For mænds vedkommende har 42 procent været 

udsat for en seksuel krænkelse i Tasiilaq.  

Der er dog håb, for Vestgrønland har de seneste fødselsårgange, især efter 1995, i mindre grad end de tidli-
gere årgange været udsat for alkoholproblemer i barndomshjemmet og seksuelle overgreb i barndom eller 
ungdom; der kan muligvis anes en tilsvarende tendens for Tasiilaq. 
 
 
Du kan læse mere om Grønland her: 

Faktalink: https://faktalink.dk/gronland-faktalink-light  

Europas-lande.dk: https://europas-lande.dk/dan/Lande/Gr%C3%B8nland/ 

 

 

  

EINO. FOTO: JONAS MØLLER 

https://faktalink.dk/gronland-faktalink-light
https://europas-lande.dk/dan/Lande/Gr%C3%B8nland/
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Opgave før filmen 
 

Samfundsfag: Det moderne Grønland - repræsentation og identitet 
 

Formålet med denne opgave er, at I skal undersøge og diskutere hvordan forholdet mellem Grønland og 

Danmark er.  

”Det er en central del af at vokse op i et demokratisk land, at man lærer sit lands historie og styreform at 

kende. For Danmarks vedkommende betyder dette også, at unge kender til Danmarks historiske og nuvæ-

rende relation til Grønland.” – indledning til rapport om:   

DANSKE UNGES VIDEN OM GRØNLAND - Undervisningsministeriet, 2018. https://emu.dk/sites/default/fi-

les/2019-05/Unges-viden-om-Groenland-rapport.pdf 

Hvad ved danske elever egentlig om Grønland? Ifølge rapporten ved danske skole- og gymnasieelever me-

get lidt om Grønland og landets indbyggere, især inden for vidensområderne Rigsfællesskabet og det mo-

derne Grønland. Eleverne ved mest om landets demografi, natur og klima. Kendskab giver venskab, siger en 

talemåde, og der er brug for, at danske elever får et mere grundlæggende kendskab til Grønland for at 

opnå et positivt syn på grønlændere og en øget følelse af samhørighed. 

 

LARS. FOTO: JONAS MØLLER 

➢ Opgave: 

o Hvorfra stammer jeres viden om Grønland? 

o Er jeres viden baseret på tilfældig omtale eller er den faktuel, altså korrekt? 

o Er jeres viden ny og aktuel eller kan den være utidssvarende? 

o Hvor og hvordan vil I vurdere og evt. forny jeres viden om Grønland? 

 

  

https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Unges-viden-om-Groenland-rapport.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Unges-viden-om-Groenland-rapport.pdf
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➢ Opgave: 

o Den samme undersøgelse har bedt danske elever om at tage stilling til i hvilken grad de følgende 

ord beskriver folk fra Grønland: 

o Stærke 

o Svage 

o Grundige 

o Sjuskede 

o Misbrugere 

o Beskedne 

o Civiliserede 

Diskutér I hvor høj grad I selv synes ordene dækker – og se efterfølgende rapportens afsnit 5.4 Sammen-

hæng mellem associationer og vidensniveau. 

➢ Hvordan vurderer I fremtiden for Rigsfællesskabet? Er Grønland en fremtidig selvstændig nation? 

Del jer i grupper 

Gruppe 1: Diskutér jer frem til fem argumenter for at Grønland skal forblive i Rigsfællesskabet. 

Gruppe 2: Diskutér jer frem til fem argumenter for at Grønland skal forlade Rigsfællesskabet. 

 

Grønland i de danske medier: 

o Det er også mediernes ansvar, at danskerne ved for lidt om Grønland og Rigsfællesskabet. 

Artikel Information med afsæt i en ’Eskimo-is’. 

https://www.information.dk/debat/2022/02/ogsaa-mediernes-skyld-danskerne-ved-lidt-groen-

land-rigsfaellesskabet. 

o Hent også inspiration på Dansk Ungdoms Fællesråd: Hvilken rolle spiller medier for danskeres syn 

på Grønland og Færøerne? 

https://duf.dk/arrangement/hvilken-rolle-spiller-medier-for-danskeres-syn-paa-groenland-og-fae-

roeerne-question-mark 

 

➢ Opgave: 

Læs, analysér og vurder Informations artikel sammenholdt med jeres egen viden om Grønland. Er 

jeres viden tidssvarende og acceptabel. Begrund hvorfor eller hvorfor ikke? 

  

https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Unges-viden-om-Groenland-rapport.pdf
https://www.information.dk/debat/2022/02/ogsaa-mediernes-skyld-danskerne-ved-lidt-groenland-rigsfaellesskabet
https://www.information.dk/debat/2022/02/ogsaa-mediernes-skyld-danskerne-ved-lidt-groenland-rigsfaellesskabet
https://duf.dk/arrangement/hvilken-rolle-spiller-medier-for-danskeres-syn-paa-groenland-og-faeroeerne-question-mark
https://duf.dk/arrangement/hvilken-rolle-spiller-medier-for-danskeres-syn-paa-groenland-og-faeroeerne-question-mark
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Handlingsreferat af Tsumu – hvor går du hen med dine drømme 
 

 

FOTO: JONAS MØLLER 

Tsumu er østgrønlandsk og bliver brugt som en hilsen og betyder: ”Hvor skal du hen?” Filmen Tsumu fore-

går i Østgrønland i den lille by Tasiilaq, der har 2.006 indbyggere. Vi introduceres til Tasiilaq af 19-årige Eino 

som læser op af Wikipedia. ”20 % af alle unge i byen har forsøgt eller har begået selvmord. 50 % af alle 

børn og unge i byen er blevet seksuelt misbrugt. Tasiilaq anses som fortabt.” Og så præsenterer han sin me-

ning om Wikipedia med en fuck-finger direkte til kameraet. 

Tsumu tegner livet af en fordomsfri ungdomskultur, som leger og eksperimenterer med kønsroller og 

drømme om et andet liv et andet sted end i det lille isolerede og stærkt alkoholiserede samfund som Tasii-

laq udgør. 

Filmen følger de tre unge Eino, Lars og Thomas som inspireres af den internationale pop-kultur på nettet, 

som hjælper dem til at få mere mod på et liv i en hverdag, der ellers leves på en dyster baggrund. Sammen 

med et hold af andre unge i byen, arbejder de på et teaterstykke om at skabe deres eget liv og kæmpe 

imod Tasiilaqs ry som fortabt. Filmen følger tilbagevendende de unge skuespilleres arbejde og ambitioner 

med teaterstykket. 

De unge, som alle har erfaringer og oplevelser med overgreb og omsorgssvigt som ingen burde have, støt-

ter og hjælper hinanden i deres teatergruppe, der næsten fungerer som en terapigruppe. I deres fællesskab 

søger de mod en bedre fremtid end den deres forældregeneration har kunnet tilbyde. Tasiilaqs ungdoms-

miljø, som de tre er en del af, danner også rammen om glade fester og værdifuldt samvær med deres ven-

ner. Mange mobil-klip, mange grin, malede negle, røde munde, meget queer og mange uvurderlige venska-

ber. 
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Tasiilaqs mørke bagside spiller også en rolle i filmen. Lars, der bor sammen med sin alkoholiserede mor, op-

lever, at hans storesøster, som er mor til tre små børn, tager livet af sig selv, som så mange i Tasiilaq har 

gjort før hende. Lars mor må tage sig af søsterens børn, ligesom han selv pludselig får et betydeligt ansvar 

som onkel, og må sørge for mad og pasning af de små. Den opgave føler han sig ikke særligt godt rustet til, 

og da hans mor, børnenes mormor, slet ikke magter opgaven, bliver de små anbragt på et børnehjem. 

Tsumu fortæller også, hvor smukt Grønland er og om grønlændernes nære forhold til deres store natur. Fil-

men følger de tre unge på en fjeldtur med riffel, hvor de skyder til måls efter flasker, samtidig med at de 

filosoferer over det svære liv, men også om deres fremtidige muligheder for uddannelse, der vil være et 

stort skridt, fordi en uddannelse kun kan foregå langt fra Tasiilaq. 

En fjeldtur med Tasiilaqs ungdomsklub til en fjerntliggende hytte i fjorden, giver anledning til store forvent-

ninger og sjove oplevelser. Samværet med vennerne betyder tydeligvis alt for de unge østgrønlændere. 

Igen støtter de hinanden i at blive mere hele mennesker. De sætter ord på deres selvopfattelse og mangel 

på selvtillid. 

Premieredag for teaterstykket. Teatergruppen leverer en forestilling som spejler og vender vrangen ud på 

Tasiilaq. Publikums reaktion er høje klapsalver og kommentarer om, hvor mange følelser stykket har frem-

kaldt. Gruppen har succes med sin indsats. 

Eino har fungeret som tovholder i teatergruppens arbejde. Han har været inspirator for gruppen både i ar-

bejdet med teaterstykket og i de unges forsøg på at finde sig selv i en bedre version. Men nu er det slut. 

Han synes, han er slidt op og løbet tør for ideer, så hvad nu? Filmen giver ikke et svar, men Eino bliver selv 

ulykkelig over sin beslutning, han føler han svigter gruppen. 

Selv for unge fra Tasiilaq er der imidlertid en fremtid. Vi følger Lars vej til postkassen med en ansøgning om 

optagelse på højskolen i Nuuk.  

Personer  
 

Eino Lars Thomas 
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Opgaver efter filmen 
 

Samfundsfag: Det moderne Grønland - repræsentation og identitet 
 

Fødestedskriteriet 

Formålet med denne opgave er, at I skal undersøge og diskutere, hvordan forholdet mellem Grønland og 

Danmark er. Opgaven løses i grupper. Fordel jer i fire grupper og herefter skal i svare på følgende spørgs-

mål: 

Tidligere blev statens ansatte i Grønland aflønnet forskelligt alt efter om de var født i Grønland eller i Dan-

mark – det såkaldte fødestedskriterium. Der eksisterer stadig kritiserede eftervirkninger af kriteriet. 

 

Forestil jer, at rollerne mellem Danmark og Grønland er vendt om, og at Grønland indfører forskellig løn for 

danskere og grønlændere som arbejder i Danmark. Det medfører, at danskerne bliver økonomisk ringere 

stillet. Samtidig opnår grønlænderne en økonomisk fordel. 
 

• Hvordan vil I have det? 

 

• Kan I forstå, hvorfor det oprindelige fødestedskriterium blev kritiseret - hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Grønland indfører desuden grønlandsk som det primære sprog i danske gymnasier, selvom dansk er jeres 

modersmål. 

 

• Hvordan ville I have det, hvis I blev tvunget til at tale grønlandsk i gymnasiet? 
 

Opsamling i plenum, hvor to grupper hver især argumenterer som repræsentant for Danmark og den anden 

gruppe som repræsentant for Grønland ud fra den nye rollefordeling. 

 

Tasiilaq 

 I dokumentaren læser Eino højt fra Wikipedia omkring fakta om Tasiilaq. Her bliver det tydeligt, at Tasiilaq 

bliver fremstillet som en by med en lang række sociale problemer.  

”Eino Taunajik og Lars Korneliussen håber også, at deres dokumentar vil bryde med de fordomme, der eksi-

sterer om unge i Tasiilaq.” (Kilde: https://knr.gl/da/nyheder/eino-taunajik-om-tsumu-dokumentar-jeg-

h%C3%A5ber-unges-talenter-bliver-synlige-igen) 

Bevar de følgende spørgsmål i grupperne: 

• Hvordan vil I beskrive Eino, Lars og de andre unges liv i Tasiilaq? 

• Hvordan er det anderledes end de fleste andre teenageres liv? 

• Hvilke ting i deres liv synes I ikke, de skal have ansvar for? Hvad ville være godt for dem at 

frigøre sig fra? 

Efterfølgende fremlægger grupperne i plenum. 

https://denstoredanske.lex.dk/f%C3%B8destedskriterium
https://knr.gl/da/nyheder/eino-taunajik-om-tsumu-dokumentar-jeg-h%C3%A5ber-unges-talenter-bliver-synlige-igen
https://knr.gl/da/nyheder/eino-taunajik-om-tsumu-dokumentar-jeg-h%C3%A5ber-unges-talenter-bliver-synlige-igen
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Litteratur:  

https://emu.dk/grundskole/rigsfaellesskabet/groenland/repraesentation-af-groenland-og-groenlaen-

dere?b=t5-t285-t2157 

https://emu.dk/grundskole/rigsfaellesskabet/groenland/sprog-i-groenland?b=t5-t285-t2157 

 

Opgave dansk: Skriv en anmeldelse af filmen 
 
Denne opgave drejer sig om at skrive en anmeldelse af filmen. Den kan løses som en tværfaglig opgave i 

dansk og filmkundskab eller som en opgave i et af fagene.  

Formålet er, at I skal skrive en tekst, der indeholder jeres egne holdninger og vurderinger og at I viser, at I 

kan vurdere en film i forhold til dens genre og æstetik.  

I kan se mere om fagenes fællesmål på side 6. I kan selv vælge hvilken målgruppe og hvilket medie, I vil 

skrive anmeldelsen til. Men det er vigtigt, at I gør jer nogle overvejelser om begge dele, inden I går i gang.  

 

 

FOTO: HOLY RAVIOLI 

Samtale to og to 

➢ I kan hjælpe hinanden med at lave de overvejelser, der skal til, i en samtale to og to.  

 
Bagefter skal I løse opgaven individuelt. I kan altid vende tilbage til jeres samtalepartner og tale om 

problemer i opgaveløsningen.  

➢ Tal om følgende og hjælp hinanden med at vælge den bedste form hver især: 
 

https://emu.dk/grundskole/rigsfaellesskabet/groenland/repraesentation-af-groenland-og-groenlaendere?b=t5-t285-t2157
https://emu.dk/grundskole/rigsfaellesskabet/groenland/repraesentation-af-groenland-og-groenlaendere?b=t5-t285-t2157
https://emu.dk/grundskole/rigsfaellesskabet/groenland/sprog-i-groenland?b=t5-t285-t2157
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❖ Er anmeldelsen til jeres egen aldersgruppe eller til den brede offentlighed?  
 

❖ Er den til en avis som f.eks. BT eller Politiken, er den til et webmedie, eller skal anmeldelsen 
læses op i radioen?  
 

❖ Alle disse elementer er med til at afgøre, hvordan anmeldelsen skal skrives og hvilket sprog du 
bruger.  
 

❖ Hvordan er tonen og hvor dybt går anmeldelsen? Er den let i tonen? Eller alvorlig? Er den kort 
eller detaljerig?  

 
Hvis du vælger YouTube, radio eller podcast som dit medie, er det vigtigt, at der ikke indgår lange sætnin-

ger, som er svære at læse op. Hvis det er til en avis eller nettet, er det en god ide også at finde nogle bille-

der. 

 

 

 
 

➢ Individuel skriftlig opgave 

 

Du skal nu skrive din artikel/lave dit video- eller ra-

dioindslag ud fra den inspiration, og de beslutninger 

du har taget, i samarbejdet med din samtalepart-

ner.  

 

Inden du går i gang, er det også en god idé at læse 

boksen her ved siden af om genrer og artikeltyper. 

 

Lav en god overskrift, der opsummerer det, du skri-

ver i anmeldelsen på en præcis og fængende måde.  

 

Husk at angive hvilken genre, filmen befinder sig in-

denfor.  

 

Anmeldelsen skal blandt andet indeholde eksempler 

fra filmen, der kan underbygge din holdning.  

 

Din holdning skal klart komme frem (ikke om fil-

mens emne men om filmens form, stil og 

 

 

Genrer  
Dokumentarfilm er en film, der handler om 

virkeligheden, portrætteret ud fra en bestemt 

holdning eller vinkel. De tager udgangspunkt i 

virkelige personer og begivenheder. Handlin-

gen i Tsumu – hvor går du hen med dine 

drømme er baseret filmfotografens optagel-

ser, samt på de unges egne personlige opta-

gelser med smartphones.    
 

Andre genrer er fx ungdomsfilm, gyser, action 

og science fiction. Læs mere om genrer og 

genrefilm her: https://filmcentralen.dk/gym-

nasiet/filmsprog/genrer-og-genrefilm 

 

Artikeltyper 

 
Nyhedsartikler fortæller om aktuelle begiven-

heder. 

 

Baggrundsartikler går i dybden med stoffet og 

behøver ikke være aktuelle. 

 

Reportage/feature er en artikel, hvor journali-

sten er ude for at fortælle en historie fra virke-

ligheden. F.eks. om en tur på Roskilde Festival. 

 

En portrætartikel bygger ofte på et interview 

med en person og ofte også med nogen, der 

kender personen. 

 

Kronik, ledere og debatindlæg giver udtryk for 

skribentens subjektive holdning. 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/genrer-og-genrefilm
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/genrer-og-genrefilm
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opbygning). Det er vurderingen, der adskiller en an-

meldelse fra et resumé. Så du skal være personlig i 

din anmeldelse samtidig med, at den skal være vel-

underbygget. 

 

Det samme gør anmeldelsen. Her handler det 

om at formidle en personlig holdning til f.eks. 

en bog, en film eller et spil.  

 

 

Samtale i klassen 

Når I er færdige med anmeldelserne, skal I dele og diskutere jeres holdninger i klassen. Anvend gerne Toul-

mins argumentationsprincipper, når I selv skal argumentere, se figuren herunder: 

 

 
(Kilde: https://studypedia.au.dk/videnskabelighed/argumentation) 

Find inspiration til opgaven og læs mere om hovedpersonerne Eino og de unge i Tasiilaq herunder:  

https://studypedia.au.dk/videnskabelighed/argumentation
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https://soundvenue.com/film/2022/03/tsumu-kan-de-vaere-verdens-redning-jeg-er-helt-paa-roeven-over-

de-her-groenlandske-unge-476418 

https://knr.gl/da/nyheder/eino-taunajik-fik-opmuntringspris-jeg-blev-kaldt-ul%C3%A6kker-og-skammelig 

https://knr.gl/da/nyheder/unge-fra-tasiilaq-laver-teater-om-selvmord 

 

https://soundvenue.com/film/2022/03/tsumu-kan-de-vaere-verdens-redning-jeg-er-helt-paa-roeven-over-de-her-groenlandske-unge-476418
https://soundvenue.com/film/2022/03/tsumu-kan-de-vaere-verdens-redning-jeg-er-helt-paa-roeven-over-de-her-groenlandske-unge-476418
https://knr.gl/da/nyheder/eino-taunajik-fik-opmuntringspris-jeg-blev-kaldt-ul%C3%A6kker-og-skammelig
https://knr.gl/da/nyheder/unge-fra-tasiilaq-laver-teater-om-selvmord

