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The Sixth International
Congress of Arctic Social
Sciences – ICASS VI

Children and
Youth – Social
Research

Konferencen, den
sjette af sin slags,
blev afholdt I Nuuk
fra den 22.-26. aug.
2008.
MIPI deltog under temaet Living
Conditions med sessionen
Children and youth – social
research.
MIPIs session til konferencen
foregik om lørdagen d. 23.
august. Der var omkring 40
publikum inde for at høre
sessionen der var delt I to dele.
Oplægsholderne I Children and
Youth: social research var:
Olga Ulturgasheva: Person,
space and time in Children’s
cosmologies of the future
among the Eveny og
Topolinoye (Northeast Siberia)

Standard of Living in Greenland
part 3.
Nina Banerjee: Children’s
Standard of Living in Greenland
Efter hvert oplæg var der
diskussioner der handlede om
de metodiske aspekter ved
undersøgelserne, der mest
omhandlede kvalitative
undersøgelser.
Nogle af diskussionerne gik
også ud på hvorvidt
undersøgelser fik politisk
modtagelse idet der i andre
arktiske lande fandtes få studier
af de små samfund der findes
rundt omkring hvor forskning
kan være banebrydende på
den politiske arena.
Powerpointshow med alle
oplæg bliver lagt på MIPIs
hjemmeside når det er klar.
Hold øje med hjemmesiden.

Sissel Lea Nielsen: Children
suffering from deprivation –
interview survey of Children
and Parents from families in
straitened circumstances.
Steen Wulff: The UN Convention
on the Rights of the Child and
the child’s right to an adequate
standard of Living. Children’s
2
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The Fifth
Nordic
Congress on
Child Abuse &
Neglect
NFBO 2008

I maj måned deltog Lona Lynge, AC-medarbejder I MIPI –
Videnscenter om børn og unge, i ”The Fifth Nordic Congress on
Child abuse and Neglect” på Island. I konferencen deltog ca. 300
deltagere fra hele Norden og andre lande som Canada, England
og Holland. Emnerne er centreret ved børnemishandling og
forsømmelse for fagfolk og praktikere. Det er det nyeste viden og
igangværende projekter og forskning der bliver fremlagt ved
konferencerne.

Konferencens organisation
Konferencen foregik i 3 dage med 2 halve dage. Det startede
med en Pre-conference om søndagen hvor konferencen blev
åbnet med en hovedtaler omkring emnet Promoting Positive
Parenting. En metode der stammer fra Skandinavien, der bruges
til at forebygge børnemishandling og omsorgssvigt. De to næste
dage var der 6 plenary sessions med 3 forskellige store
workshopgrupper efterfølgende der foregik på samme tid. Det
foregik ved Hotel Hilton, hvor et par andre aktiviteter foregik i
Nordic House. Den sidste dag var der 2 hovedtalere der
afrundede konferencen med et emne om det juridiske forbehold
når et barn udsættes for seksuel misbrug, vold og omsorgssvigt
samt et emne omkring en undersøgelser der er ved at blive lavet
rundt omkring i verden (herunder børn i risikofare som
udviklingslande og etniske minoriteter.).

Konferencen foregik i
dagene 18.-21. maj
2008 i Reykjavik,
Island.
NFBO arrangerer
konferencer hvert
andet år i skiftende
byer i Norden.

Konferencens emne var centreret omkring
børnemishandling og omsorgssvigt, hvor seksuel misbrug, vold og
børn i udsatte familier med alkohol- og stofmisbrug. Der var en del
fokus på Promoting Positive Parenting, hvor metoden har vist sig
at være effektiv mod udsatte mødre og familier.
(fortsættes)
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Deltagelse i forskellige
workshops
Konferencens workshop var
åbne for alle, og man havde
mulighed for at udvælge
oplæg der var mest
interessante for én. Man kunne
således planlægge hvilke
oplæg i workshops man gerne
vil høre. I dette tilfælde blev
emner, der indeholdt vold i
familien, og seksuel overgreb
på Internettet udvalgt da det
er emner som MIPI skal have
fokus på i den kommende tid.

Bemærkning
Det er første gang NFBO’s
konference havde mange
deltagere fra Grønland.
Deltagerne fra Grønland var
primært folk der arbejder med
forebyggelse i deres respektive
hjemkommuner. Det anbefales
at fagfolk fra Grønland skal
vise mere interesse for de
nordiske konferencer om børn
og unge idet det er de lande
der er fremme med forskning
om udsatte børn og unge, der
kan være til nytte for arbejdet
med børn og unge i Grønland.
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Oplæggene i
workshops var arrangeret
således at man kunne høre 4
oplæg i alt, og der var afsat
minimal tid til spørgsmål fra
deltagerne. Oplæggene var
meget forskellige idet nogle af
dem var beskrivelser af i
gangsatte projekter, hvor
dataindsamling ikke er færdig
endnu og derfor ikke kunne
præsentere konklusioner.
Derimod kunne man fornemme
tendenser i det opsamlede
data. Andre oplæg er
videnskabelige oplæg, f. eks.
var der en hjerneforsker der
præsenterede viden om
menneskets adfærd ud fra
hjerneforskning. Andre oplæg
er præsentationer af viden
omkring vold, børn og unges
perspektiver på
problemstillingerne, det juridiske
aspekt ved sager om
børnemishandling og
forsømmelse/omsorgssvigt og
handlemuligheder ved seksuel
misbrug. Der var dog enkelte
oplæg i workshops der
handlede om oplevelser af
seksuel misbrug i barndommen,
og hvordan det påvirker
voksenlivet med egne børn,
især pigebørn.

Eksempel på forskellighed af
forskning der blev
præsenteret ved workshops
I konferencen var
tværfaglighed nøgleordet
eftersom man diskuterer om
handlemuligheder for udsatte
børn i familier med vold, seksuel
misbrug og andet omsorgssvigt.
Der var fagfolk som arbejder
med børn og unge i deres
daglige arbejdsliv samt fagfolk
som har en videnskabelig
tilgang til emnet
børnemishandling og
omsorgssvigt.
Et eksempel på en
videnskabelige forskning er den
danske hjerneforsker Susan
Hart’s præsentation af en
hjerneforskning, der handler om
det primitive
forsvarsmekanismer fra man
blev født til skader i hjernen
pga. omsorgssvigt fra fødslen.
Hun illustrerede forskellige
begreber i menneskets adfærd
ved fotos af tilfældige
reaktioner fra f. eks. offentlige
folk. Derudover viste hun
scanningsbilleder af hjernen
ved hjerneskader og andet. Et
andet eksempel på et oplæg
fra konferencen er, en kvindes
egne oplevelser af seksuel
overgreb i barndommen som
hun begyndte at huske, da hun
blev gravid. Dette oplæg var
ikke en videnskabelig
fremstilling af konsekvenser ved
seksuel misbrug af børn. Hun
fortalte primært om det
institution, der modtager ofre
for seksuel misbrug og
traumatiserede voksne, der har
brug for at snakke med andre
om deres oplevelser.
Yderligere oplysninger:
Det forventes at alle oplæg og
plenary session på konferencen
bliver tilgængelig på
hjemmesiden www.nfbo.com
4
MIPI Tusaat/Nyt :: [nr. 3 – oktober 2008]

Ressourcestærke
familier
Ressourcestærke familier konferencen foregik
i Sisimiut i dagene 4.-6. juni 2008. Konferencen
var arrangeret af Departement for Familier og
Sundhed. I konferencen deltog ca. 140
mennesker fra hele Grønland. Konferencen
var et resultat af en demonstration tidligere
på året.
MIPI deltog med en workshop med
overskriften MIPIs Statistik. MIPIs workshop
bestod af to oplæg. Første oplægsholder var
Lona Lynge, MIPI, der holdt oplæg om MIPIs
seneste statistiske udgivelse ”Statistik om børn
og unge i Grønland 2007-2008”, denne med
temadelen ”Børn og unge med god trivsel”.
Anden oplægsholder var Avijâja Absalonsen,
MIPI, der holdt oplæg om MIPIs viden om
børn og unge og rusmidler.

Efter oplæggene blev deltagerne inddelt
i 4 grupper.

Grupperne kom med følgende
anbefalinger:
1. Forskning/evaluering: Fortsat forskning er vigtig!
- Forud for offentliggørelse bør foreligge en
formidlingsstrategi, som differentierer efter
målgrupper,
- Gerne anbefalinger til handlinger
- Opfølgning sikres med debat blandt
befolkningen og fagfolk
2. Vidensdeling! Gode projekter indsendes og
samles på www.mipi.gl
3. Restgrupper, bogligt svage unge, der kommer i
det sociale system/handicappede
- Undersøg, hvor mange det drejer sig om
- Opret multiværksteder, som kan høre
under Piareersarfiit
- Hver enkelt skal have individuel
handlings- revalideringsplan
- Kompetence og personlig
udviklingskurser
- Praktikplads og kollegiepladsgaranti
(også til de der uddanner sig i hjemby)

Du kan læse alle
anbefalinger fra alle
workshops
her
Du kan læse MIPIs
konferencerapport og oplæg
her

- Rådgivningsmuligheder
- Obligatorisk lejrtur
4. Skoler, uddannelser & handicap
- Unge med usynlige handicaps. Størrelsen
af gruppen bør kortlægges
- Rådgivning/vejledning fra 13 år og
opefter
- Afdæk antal elever, der dropper ud af
skolesystemet før det fyldte 18 år
- Afdæk, hvorfor behov for efterskole er så
stort
- Undersøg mønsterbrydere, hvordan har
de nået til i dag
- Synliggør hvor mange der går videre i
uddannelsessystemet og på hvilke
uddannelser

5
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- Synliggør uddannelses- og
støttemuligheder for handicappede;
kontaktsteder og personer
- Undersøg hvor mange skoleelever, der
har fået vejledning af skolerådgiver
- Atuarfitsialak bør have et område om
vejledning. Antal vejledere i Grønland –
folkeskoler, Piareersarfiit, gymnasierne,

Børne- og ungefagligt
forum
Næste børne- og ungefaglige forum
afholdes

Den 08. oktober 2008 kl. 14. 30 til
16.00 i mødelokalet på
Hans Egedesvej 5

efterskoler, højskoler
- Undersøg, hvad unge, som ikke er i
uddannelse, laver efter folkeskolen
5. Daginstitutioner
- Målinger af daginstitutioners kvalitet
- Politiske beslutninger (på kommunalt og
landsplan) bør tages på forskningsbaseret
grundlag

(Den gamle bager).

Denne gang vil Krissie Winberg holde
oplæg om Nanubørn projektet.
Velmødt!

- Samlede retningslinjer/lov for, hvad en
daginstitution skal kunne tilbyde
barnet/familien
- Udarbejd status – hvor er vi? Hvad findes
af undersøgelser?

Pjecen Børns
levestandard
Pjecen om Børns Levestandard i
Grønland og sammenfatning af
alle rapporter fra Børns
Levestandard i Grønland er nu
udkommet. Pjecen er distribueret
til kysten og sammenfatningen
kan downloades fra MIPIs
hjemmeside på www.mipi.gl

Muligheder for
skolebørn i Ilulissat
Af Rigmor Villadsen, social- og
sundhedsmedhjælper

Ilulissat Kommune har ansat
kontaktpersoner for elever i folkeskolens
fritidsundervisning. Elever med behov kan
henvende sig til en kontaktperson også når
der er tale om at få afdækket elevernes
behov for samtaler om personlige
problemer eller hvis de har noget andet på
hjertet.

Stillingen besat med to ansatte
Stillingen er en fuldtidsstilling, dvs.
folkeskoleeleverne kan henvende sig til
kontaktpersonen i tidsrummet 8.00 - 16.00.
Stillingerne er besat med to ansatte.
I første omgang har stillingen været besat
med en ansat. Men med tidens løb har
man konstateret, at det var nødvendigt at
få en ekstra ansat pga. stigende antal
henvendelser fra skoleeleverne.
Astrid Olsen blev ansat i 2003, hun er
uddannet Sundhedsmedhjælper.
Rigmor Villadsen blev ansat i 2006, hun er
uddannet Social & sundhedsmedhjælper.
Vi har endvidere taget en række andre
kurser med relevans til vores arbejde.
Skoler med tilknytning til vores arbejde.
Atuarfik Mathias Storch.
Atuarfik Jørgen Brønlund.
De 4 skoler i bygderne.
Saqqaq / Qeqertaq / Oqaatsut / Ilimanaq.

Jeg har fra Ilulissat Kommune
deltaget i konferencen om ”Ressource
stærke familier” som foregik i Sisimiut, jeg
holdt oplæg om de erfaringer jeg har fra
arbejdet samt om de overvejelser jeg har
omkring spredning af arbejdet i
folkeskolerne i kysten. Fagfolk på kysten har
vist stor interesse for arbejdet og der
kommer forespørgsler om erfaringerne i
arbejdet fra kysten i ny og næ.
7

En hver folkeskoleelev kan henvende sig
netværket. Netværket arbejder også fra
nogle opgaver som er blevet stillet fra
skoleinspektøren.

Samarbejdspartnere samt arbejdsindhold
i det daglige
Elever
Forældre
Lærere
Skoleinspektører
Forebyggelseskonsulenter
Miljøarbejderne
Politiet
Psykologer
Sundhedsvæsenet
Socialforvaltningen
Elever fra Bygderne
Forældre fra bygderne
Præster
Teammøde
Tværfaglig
Kriseberedskabet

Der udarbejdes årsberetning hvert år
Samtaler i 2007
Elev samtaler I alt:
145
Enkelte elever har været til samtale flere
gange. Samtaler I alt:
372
Besøgt klasser i alt ca.
36

Overbliks billede antal i forhold til
foregående år
Elever med selvmordstanker har været
tydeligst i 2003.
Seksuelt misbrugte børn har markeret sig
tydeligst i 2004.
Elever med hash problemer samt problemer i
forbindelse med forældrenes skilsmisse været
mest tydelig i 2005.
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I 2006 har det typisk været
elever med nedennævnte:
Elever hvis forældre er skilt, eller
ikke bor sammen længere.
Børn der er ulykkelige både i
hjemmet og i skolen.
Børn der har overværet hash
rygere.

I 2007 har det været tydeligst
elever med nedennævnte:
Elever hvis forældre er skilt, eller
er flyttet fra hinanden.
Børn der ikke trives så godt
både i hjemmet og i skolen.

Fem spørgsmål
5 spørgsmål til Birgit Hansen om babysimulatorer i Nuuk
Birgit Hansen er uddannet jordmoder og står for projektet med
babysimulatorer i Nuuk.

1. Hvor lang tid har projektet kørt og hvorfor blev projektet
startet?
Projektet er kun kørt som pilotprojekt i 2 klasser, og er
startet for at forebygge de mange teenager graviditeter.

2. Hvordan vurderer I hvem der skal have en babysimulator
og hvem giver I dem til?
Projektet har kørt i 2 11 klasser og 1 10 klasse og alle får
tilbudt en dukke

3. Kan I indtil nu sige om det har en effekt – i så fald hvilken?
Nej effekten vil jo af gode grunde først vise sig om nogle
år. De unge er enige om de ikke skal have børn efter at
have haft dukkerne i 2 døgn.

Elevernes netværk AMS /
AJB De 4 bygdeskoler.
Kontakt personer AMS / AJB.
Astrid Olsen & Rigmor
Villadsen
Ilulissat kommune
socraadg@greennet.gl

8

4. Hvordan bliver babysimulatorerne modtaget?
De er meget forskelligt drengene er indtil de bliver startet
hårde ved dem, pigerne ” leger” med dukkerne, vil gerne
skifte tøj og nusse med dem.

5. Er der noget specielt du har bidt mærke i, i forhold til
simulatorerne?
De opdager hvor hårdt det er ikke at få sin nattesøvn.

8
MIPI Tusaat/Nyt :: [nr. 3 – oktober 2008]

Lidt af hvert

De sårbare
unge
Den 10. september deltog MIPI i
et eftermiddags seminar
arrangeret af PAARISA.
Seminaret havde titlen ”De
sårbare unge” og var
arrangeret for at markere World
Suicidal Prevention Day.
Formålet med seminaret var at
udveksle viden om sårbare
unge i Grønland.
Der var oplæg af Julie Dorph
Lyberth om befolknings undersøgelsen i Grønland 20052007 om levevilkår, livsstil og
helbred samt om Attavik 146,
telefonrådgivning under
PAARISA for folk med
selvmordstanker eller folk der
har en personlig krise.
Psykolog Hanne Larsson fra
Dronning Ingrids Hospital,
fortalte blandt andet om
psykiatriens unge og om tidlig
opsporing.
Helene Heilmann fra Nuup
Kommunea fortalte om sit job
som miljøarbejder og nogle af
deres projekter som f.eks.
samtalegrupper og jagtture
9

med børn og unge.
Grethe Siegstad og Lene
Dahlentoft fortalte om Nuup
Kommuneas Piareersimasut, der
er en beredskabsgruppe med
telefonrådgivning. Udover
deres telefonrådgivning tager
de også f.eks. ud til folkeskole
klasser hvor en klassekammerat
har begået selvmord.
Piareersimasut har også pjecer
til undervisere der har børn i
klassen med selvmordstanker –
pjecen indeholde gode råd til
hvad der kan gøres.
Alt i alt en informationsrigdag.

Nyt fra
ligestillingsrådet
Politibetjent Poul Hansen er
udnævnt som formand for
Ligestillingsrådet i foråret 2008
af Landsstyret. Medlemmer
udnævnes i henhold til
Landstinglov nr. 5 af 20. maj
1998 og Landstingslov nr. 8 af
11. april 2003 om Grønlands
Ligestillingsråd.
Sekretariatsleder for
Ligestillingsrådet, bachelor
Tech. Soc. Amalie Lyberth blev
ansat den 22. juli 2008.
Rådet har ikke kørt optimalt det
sidste halvandet år, men er nu
lige så stille ved at komme på
’højkant’ igen. Rådets kontor er
pr. 01. august 2008 flyttet til
Hans Egedep Aqq. 5, hvorfor
der p.t. pågår en del oprydning
og arkivering. Der er 5
medlemmer udover
formanden. Der skal derfor
snarest udpeges yderligere en
person. Dette skal gøres af
Landsstyret. Når rådet er
fuldtalligt, hvilket påtænkes
snarest, vil der blive indkaldt til
et rådsmøde.
Formand og sekretær vil i uge
44, 2008 deltage ved Nordisk
Ombudsmøde i Oslo, samt
besøge Ligestillingsrådet i
Danmark.
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Praktikant i MIPI

MIPI på
Landstingets
efterårssamling

Fra den 23. juni – 28. juli 2008 havde
MIPI den fornøjelse, at have en
praktikant. Hun hedder Laura
Toftegaard Pedersen, og er
studerende på Københavns

MIPI – Videnscenter om Børn og

Universitet

Unge er på Landstingets

Ordningen blev mulig gennem et

dagsorden tirsdag den 04.

samarbejde mellem Institut for

november 2008 kl. 13.00.

Folkesundhedsvideskab –

Husk

MIPI – Videnscenter om
børn og unge
er flyttet til
Hans Egedesvej 5
(Den gamle bager)

Københavns Universitet, Grønlands

Punktet om MIPIs fremtid er på

Statistik og MIPI.

denne dag til et beslutningsforslag
som skal afgøre ændring af

Resultatet af samarbejdet er en

lovgivning og normering samt fysisk

statistisk rapport om børn med

placering. Dette beslutningsforslag

domfældte forældre, der vil blive

danner baggrund for IA’s forslag

offentliggjort senere på efteråret

om MIPIs fremtid i foråret 2008.

på MIPIs hjemmeside www.mipi.gl

MIPI – Videnscenter om Børn og Unge
«Adressekartotek»
3900 Nuuk
Tlf: +299 34 69 43
Mail: mipi@gh.gl

[MIPI Tusaat │Nyt]
Tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Send en mail med ordet ”Tilmelding” i
emnefeltet til mipi-tusaat@gh.gl
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