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En anden verden Lill Rastad Bjørst Hent PDF Forlaget skriver: Grønland er centrum for hele verdens
opmærksomhed. Både som en del af det smeltende Arktis og som en spirende ny nation i verden. Hvilket

Grønland vil verden opleve i de kommende år, og hvad fortæller fortiden os?

En anden verden debatterer hvordan Grønland bliver set udefra og ikke mindst hvordan Grønland gerne selv
vil ses. Med denne bog ønsker forfatteren Lill Rasted Bjørst, at skabe debat om stereotype billeder af
Grønland og Arktis. Hvad er baggrunden for disse stereotyper, og hvorfor bliver de ved med at have

gennemslagskraft? Hvad er det for en skabt ´anden verden´, som inuit bliver placeret i? Hvad skal være dette
nye årtusindes fortælling om Grønland?

Politikere, kunstnere, museumsmedarbejdere, turistmedarbejdere, journalister og mediefolk - alle, som
arbejder med kultur i og udenfor Grønland bør forholde sig til, hvilket image Grønland skal have som land og

nation.
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