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Farvel og tak

– afskedsreception for MIPI

Da MIPI jo nedlægges den 1. marts, vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle vores samarbejdspartnere, kollegaer, brugere og alle andre, der
arbejder for at forbedre forholdene for børn og unge i
Grønland. Vi vil i den forbindelse afholde en afskedsreception og vil gerne indbyde alle til at deltage.
< Forsiden

Receptionen afholdes den 29. februar fra kl. 15.0017.30 i Hans Egedes Hus. Der vil blive serveret nogle
lette anretninger samt lidt alkoholfrie drikkevarer
og kaffe/the. Alle er velkomne til at komme forbi og
sige farvel til MIPI. Vi håber at se jer.
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Farvel til MIPI og Velkommen til
den nye Børnetalsmand
Ved Kisea Bruun, Formand for MIPIs bestyrelse siden september 2009
MIPI - Videnscenter om Børn & Unge blev formelt
etableret den 1. januar 2004 efter en 2-årig projekt
periode. De første år var opgaven primært at indsamle viden, mens MIPIs fokus derefter blev at skabe
og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge
med målsætningen om at bidrage til, at arbejdet med
børn og unge i Grønland i stigende grad bliver vidensbaseret.

i flere omgange givet udtryk for behovet for inddragelse af de mange aktører i hele landet på børne- og
ungeområdet i forarbejdet til lovforslaget, og især
da det drejer sig om en helt ny institution. Det har
været oplagt med åbne debatter og inddragelse af interessenter, fordi der netop er mange og forskellige
meninger om børns og ikke mindst forældres rolle i
vores samfund.

Da MIPIs opbygning i praksis har vist sig uklar fra
starten, fik den daværende bestyrelse i 2006 lavet
udgivelsen ”MIPIs fremtid – Et videnscenter der skaber og formidler samfundsrelevant viden om børn og
unge”. Forslaget indebar blandt andet, at der skulle
være entydige rammer for MIPIs organisation og politiske uafhængighed samt at grundfinansiering fra
Selvstyret skulle øges. Dette ville medføre mindre afhængighed af eksterne midler og bedre mulighed for
at løfte videnscentrets opgaver. Bestyrelsen anbefalede desuden, at MIPI i fremtiden blev defineret som
et forsknings- formidlings- og dokumentationscenter
om børn og unge. Erfaringerne fra 2007-2008 gjorde,
at forslaget blev fremlagt igen med årsberetningen
2008.

Det har været af stor betydning for MIPIs bestyrelse,
at MIPIs arbejde har taget udgangspunkt i barnets
perspektiv. Det ideelle for bestyrelsen har været og
er, at arbejdet varetages uden partipolitiske hensyn
med ønsket om, at MIPI, som en neutral instans, kan
stille sig kritisk overfor politiske udmeldinger og tiltag, uanset hvor de kommer fra. Kun på den måde
sikres det, at alle børn får den nødvendige hjælp.
MIPI har igennem alle årene måttet søge om økonomiske midler fra private organisationer og offentlige
myndigheder, for at kunne gennemføre de lovmæssigt pålagte opgaver. Dette har krævet en del ressourcer af sekretariatet, da fundraising er tidskrævende. Samtidig giver det ingen sikkerhed for, at det
udløser fondsmidler til at kunne gennemføre projekter eller udføre forskning. På trods af de svære forudsætninger er det dog lykkes for MIPI at gennemføre mange forskellige projekter, som har fået stor
opmærksomhed og har givet grundlag for en faktuelt
baseret diskussion om børns vilkår. Af større projekter kan bl.a. nævnes:
• Børn og Unge i Grønland – en antologi
• Børns Levestandard i Grønland – en 3-delt rapport, hvor kun sammenfatningen er udgivet,
mens hovedrapporterne kan findes elektronisk
på MIPIs hjemmeside
• Statistik/Nøgletal om Børn og Unge – har været
udgivet fast gennem hele MIPIs virke
• Projekt Børnepanel – om børns holdning til,
hvad børnetalsmanden skal beskæftige sig med
• Notat om unge med god trivsel
• Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg
blandt unge i Grønland
• Børns sundhed i et socialt perspektiv ud fra
Inuuneritta - Folkesundhedsprogrammet
• Børn og unge med domfældte og indsatte forældre
• NAKUUSA – rapport om Børnetopmødet fra
MIPIs perspektiv
• Børnebog om Børnekonventionen – bogen er

På Efterårssamlingen 2009 blev der behandlet 2 forslag om MIPI. Begge blev nedstemt og Departementet for Sociale Anliggender lovede i stedet at fremlægge en redegørelse om et nyt rådgivende organ på
børne- og ungeområdet, hvor MIPI skulle indgå, på
Forårssamlingen 2010. I november 2010 kom ”Forslag til Inatsisartutlov om Børnetalsmand, Børneråd
og Videnscenter om Børn og Unge” i høring. Lovforslaget blev sendt i høring 2. gang i april 2011. MIPIs
bestyrelse fandt det bemærkelsesværdigt, at MIPI,
der på tidspunktet eksisterede i sit 10. år, i det nye
forslag blot var slettet og opgaverne lagt ud til sekretariatet i børnerettighedsinstitutionen. MIPIs bestyrelse fandt dette meget uhensigtsmæssigt, da der
stadig er et stort behov for et nationalt videnscenter,
der skal indsamle, producere og formidle viden på
børn og ungeområdet. Bestyrelsen ønskede at sikre,
at disse opgaver prioriteres i den nye institution og
ikke bare forsvinder under mængden af alle andre
opgaver. Især da det så ud til, at MIPIs nuværende
medarbejdere stort set alene vil skulle udføre de øvrige opgaver i børnerettighedsinstitutionen. MIPIs
bestyrelse gjorde opmærksom på, at behovet for at
indsamle, skabe og formidle viden om børn og unge
stadig er højaktuel. MIPIs bestyrelse har derudover
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endnu ikke udgivet, men projekt blev opstartet
i første halvdel af 2010 og forventes afsluttet
medio 2012

instanser og andre organisationer, der arbejder for
børns rettigheder. Det er meget glædeligt, at der er
reel interesse for tværfagligt samarbejde, uanset om
vi snakker om kommuner, selvstyre eller frivillige
organisationer. Det er derfor betryggende, at Børnetalsmanden blandt andet skal sikre, at alle børn får
kendskab til deres rettigheder.

Derudover har MIPI deltaget på adskillige konferencer og seminarer gennem årene:
• 2004: Nordic Congress on Child Abuse and Neglect, Finland
• 2005: Verdenskonference til forebyggelse af vold
i familien, Canada
• 2006: 15. Inuit Studies Conference, Paris, Frankrig
• 2007: NunaMed, Nuuk, Grønland
• 2008: Nordic Conference on Foster Care, Nuuk,
Grønland og ICASS VI, Nuuk, Grønland
• 2009: International Congress on Circumpolar
Health 14, Yellowknife, Canada
• 2010: NunaMed, Nuuk, Grønland, Youth – Voice
of the Future, Reykjavik, Island, Ligestillingsseminar, Ilulissat, Grønland
• 2011: ICASS VII, Akureyri, Island, KANUKOKA
seminar om samarbejde på børne- og ungeområdet, Sisimiut, Grønland

MIPIs bestyrelse regner med, at initiativer på børneog ungeområdet fremover koordineres bedre, mere
samlende og at det sikres, at børn og unge får mulighed for at deltage i processen og høres om emner,
der har med dem at gøre. Bestyrelse har ligeledes en
forventning om, at Børnetalsmanden og Børnerådet
sikrer, at MIPIs nuværende arbejde fortsat vil blive
prioriteret, da der stadigt er stort behov for vidensindsamling og vidensdeling af gode indsatser rundt
omkring i landet. MIPIs bestyrelse regner også med,
at den nye børnerettighedsinstitution vil bruge MIPIs arbejde og erfaringer gennem de sidste 10 år
samt fortsætter med at bruge de gode kontakter og
samarbejdspartnere her i Grønland, men også i de
vestnordiske lande, Canada og andre steder.

MIPI har på den måde været med til at sprede viden
om børn og unge til forskningsmiljøer i Arktis og Norden. Samtidig har MIPI formået at skabe relevante
og konstruktive kontakter til forskere, fagpersoner
og andre aktører indenfor området. Alt i alt har det
medvirket til, at MIPI har opnået et ry internationalt som en seriøs og væsentlig instans på området.

Selvom den nye Inatsisartutlov om Børnetalsmand
og Børneråd nu er vedtaget, er det ikke for sent at
afholde åbne debatter, der inddrager de mange aktører på området. Vi må alle medvirke til, at børnerettighedsinstitutionen får en god start. Allervigtigst er
det, at der skabes et organ, der kan lytte til børnenes
egne stemmer, varetage deres interesser og formå at
være alle børns talerør.

Det skal også siges, at det for MIPIs bestyrelse har
været meget positivt, at der de senere år har været
meget større fokus og flere nye initiativer på børn og
ungeområdet. Der er som aldrig før behov for vidensdeling og tværfagligt samarbejde mellem offentlige
< Forsiden
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MIPIs bestyrelse vil benytte lejligheden til at sige
tak til de mange samarbejdspartnere, brugere og aktører som MIPI igennem 10 års virke har haft kontakt og haft udbytterigt samarbejde med.
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MIPIs historie
Det er ikke alle, der ved hvordan MIPI opstod. Da
MIPI nu ophører, tænkte vi, at det var på sin plads
med en kort gennemgang af, hvordan MIPI i sin tid
blev til.

stematisering af eksisterende viden, forberedelse på
indsamling af ny viden, udgivelse af en statistik om
børn og unge samt en beskrivelse af MIPIs arbejdsfunktioner.

År 2000 blev udråbt til børnenes år i Grønland og i
den forbindelse blev der i juni 2000 afholdt en konference – Nye Veje – i Sisimiut. Temaet for konferencen var ”Nye veje i omsorgen for børn og unge” og
det var på denne konference, at de første tanker om
det, der senere skulle blive til MIPI opstod. Diskussionerne på konferencen medførte en erkendelse af,
at der var et generelt behov for at indsamle og systematisere eksisterende viden om børns vilkår. På
selve konferencen blev der derfor nedsat en særlig
temagruppe, som skulle se på emnet videnscenter /
barndomsforskning.

Ved afslutningen af projektperioden blev der udarbejdet en redegørelse om etablering af et permanent
videnscenter om børn og unge. Derefter blev der udarbejdet et lovforslag om Videnscenter om Børn og
Unge, som blev endelig vedtaget på Landstingets Efterårssamling 2003. Den 1. januar 2004 trådte loven
i kraft og Grønland fik for første gang lovmæssigt
set et videnscenter – MIPI – hvis eneste fokus var at
samle og videreformidle viden om børn og unge her
i landet.
I de 8 år MIPI formelt har eksisteret er der sket rigtigt meget på børne- og ungeområdet – både politiske set, men lige så vigtigt også i civilsamfundet; Der
er blandt andet kommet nye NGO’er til, bl.a. MIBB,
FGB og Nanu Børn, som har fokus på børne- og ungeområdet. For MIPI har det været en fornøjelse at få
nye sparringspartnere, der er lige så interesserede i
at sikre de bedste mulige vilkår for alle landets børn.

Anbefalingen fra arbejdsgruppen var oprettelsen af
et egentlig videnscenter for/om børns vilkår.
Anbefalingerne fra arbejdsgruppen blev fulgt – et
par måneder efter konferencen blev der, som en del
af finanslovsforhandlingerne på Landstingets Efterårssamling 2000, bevilliget 600.000 kr. i 2001 og
2002 til projektet om oprettelsen af et videnscenter
om børn og unge med en forventning om, at projektet derefter ville overgå til at være et permanent videnscenter.

Som et videns- og dokumentationscenter, har det
været særdeles positivt, at der har været så mange
projekter, indsatser og undersøgelser at indsamle og
videreformidle information om. Det er MIPIs håb, at
vores arbejde har været, og fortsat vil være til gavn
for andre interessenter indenfor området. Det er derfor også med stor tilfredshed, at vi overdrager det
arbejde, vi har lavet indtil nu til den nye børnetalsmandsinstitution med håb om, at det vigtige arbejde
fortsætter der i mange år fremover.

I starten af 2001 blev der udarbejdet en projektbeskrivelse og medio 2001 blev der ansat en projektkoordinator – Mette Lund – mens den gruppe, der
havde forberedt projektet indtil da fortsatte som en
følgegruppe. I den periode hvor MIPI ”kun” havde
status som et projekt, blev der blandt andet arbejdet på at etablere en hjemmeside: www.mipi.gl, sy5
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MIPIs anbefalinger
til Børnetalsmanden
Den 1. marts 2012 får Grønland officielt en Børnetalsmand. MIPIs nuværende sekretariat overgår
derved til at være sekretariat for den nye institution.
Børnetalsmanden skal, ifølge loven, være med til at
fremme børns rettigheder og interesser samt rette
fokus på og informere om børns vilkår i samfundet.
MIPI vil gerne benytte denne lejlighed til at byde
velkommen til den nye institution. MIPIs sekretariat ser frem til samarbejdet med den nye børnetalsmand samt børnerådet og i fællesskab at få lagt en
strategi for, hvordan vi bedst muligt udnytter vores
ressourcer til gavn for alle børn i Grønland. I den
forbindelse vil MIPI gerne komme med nogle anbefalinger til, hvilke af MIPIs nuværende opgaver, der
bør fortsætte og opprioriteres i den nye børnerettighedsinstitution.

samarbejde med øvrige relevante aktører være at
foretrække. Der er behov for en koordineret indsats,
for at skabe det nødvendige og vedvarende overblik
over indsatser og fokusområder, som vil sikre en forbedring af børn og unges vilkår på sigt.
Nøgletal om Børn og Unge i Grønland: MIPI
foreslår endvidere, at den faste udgivelse Nøgletal
om børn og unge i Grønland fortsætter i børnerettighedsinstitutionen, dog i en anden og meget gerne udvidet form i forhold til den nuværende udgivelse. Det
kræver dog både tid og ressourcer at skaffe de oplysninger, som er relevante for børne- og ungeområdet.
Både grund- og temadelen vil blive styrket ved, at
der afsættes den nødvendige tid til at indsamle alle
relevante oplysninger. Ved at udvide Nøgletal med
flere og mere uddybende data, forventes det dog, at
udgivelsens nytteværdi for den enkelte bruger, det
politiske system, og for samfundet som helhed, vil
blive højnet, idet svært tilgængelige data vil blive tilgængelige på systematisk og letforståelig vis.

Styrket samarbejde med øvrige aktører på børne- og ungeområdet: MIPI finder at det er yderst
vigtigt at styrke samarbejdet mellem NGO´er og offentlige instanser på børne- og ungeområdet, for at
sikre en mere konstruktiv brug af ressourcerne på
området. Det er væsentligt, at vi bliver bedre til at
kommunikere og vidensdele vores indsatser og projekter. MIPI anbefaler, at denne del prioriteres, da
der pt. spildes mange ressourcer på at opsøge viden.
Disse ressourcer kan udnyttes langt mere effektivt
ved regelmæssig og gensidig orientering og sparring.

Børne- og ungefagligt forum: Børne- og ungefagligt Forum (BUF) er et temainddelt fora, hvor relevante oplægsholdere inviteres til at belyse et givent
tema. Som noget nyt foreslår MIPI, at opgradere
BUF, så det vil blive afholdt en fast dag hver måned,
eventuelt inddelt i tema-serier, der kører over 2-3
måneder, for at belyse et emne fra flere vinkler.

Indsamling af viden via projekter: Vi foreslår, at
der fortsat sikres en høj prioritering af indsamling
af viden om vilkår og indsatser på børne- og ungeområdet, da der stadig er mange emner – anbragte
børn og unge, bygdebørn m.fl. – hvor der fortsat er
et stort behov for data og oplysninger om de konkrete forhold på området. Desuden vil der med fordel
kunne laves en opfølgning på allerede indhentet viden i MIPIs tidligere udgivelser, idet en del er ved
at være forældet. I denne sammenhæng vil et nært
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Børnepanel: MIPI anbefaler på sigt, at placere ansvaret for NAKUUSAs Børnepanel hos Børnetalsmanden. Det er en oplagt mulighed for at have systematisk adgang til børn og unges mening om emner,
der vedrører dem. NAKUUSA-samarbejdet er i 2010
indgået for en 5-årig periode, og det bør sikres at børnepanelet ikke nedlægges ved samarbejdsaftalens
ophør. Børnetalsmanden kan med fordel planlægge
en overtagelse på sigt i samarbejde med NAKUUSA.
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