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Den grønlandske kunstner Julie Edel Hardenberg har taget kontakt til en lang række mønsterbrydere –
forstået som mennesker, der har været i stand til at bryde med de negative mønstre, der har præget deres

opvækst.
Medierne fokuserer meget på de sociale problemer i Grønland – og i denne bog gøres der heller ikke noget
for at skjule, hvorledes misbrug og omsorgssvigt påvirker mennesker og deres selvopfattelse i en grad, så de
må kæmpe en lang, sej kamp for at få et godt liv på deres egne betingelser. Men udgangspunktet og ideen bag

projektet er positivt og livsbekræftende.
Kunstneren bidrager selv med smukke og følsomme fotocollager og med hudløst ærlige statements, så det står
klart, at emnet også på det personlige plan optager hende. Hendes ærinde er dog langt fra selvudlevering og
bekendelse, men derimod at få skabt positiv synlighed og bevidsthed om, at det ER muligt at gøre op med
fortiden og komme videre med livet. At skabe åbenhed og debat om emnet samt at støtte og inspirere andre

potentielle mønsterbrydere er det fornemste sigte med bogen.
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