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Grønland - solidaritet eller kaos Rasmus Bj\u00f8rgmose Hent PDF "Denne bog har været svær at skrive.
Endda meget svær. Intet vil nemlig være så let at misforstå som en kritik af det foreslåede grønlandske

hjemmestyre. Intet vil være så let som at fordreje en sådan kritik i omtalen, så grønlænderne tror, at det er en
kritik af, at de ønsker selvbestemmelse. Det er det ikke – tværtimod. Det er snarere en anvisning på reel
selvbestemmelse fremfor formel." I 1970’erne rasede debatten om et grønlandsk hjemmestyre både på den
store ø og i lille Danmark. Rasmus Bjørgmose, der i mange år har boet i Grønland og været formand for
Grønlænderforeningen Umiaq, giver her sit indspark i debatten for at sikre sig, at Grønland får et reelt
hjemmestyre og ikke bliver permanent bliver placeret lavere økonomisk og socialt. Den danske forfatter
Rasmus Bjørgmose (f. 1933) har både udgivet digtsamlinger, debatbøger og romaner. Han har i mange år
været formand for den Grønlænderforeningen Umiaq, og Grønland spiller en stor rolle i hans forfatterskab.
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