Ressourcestærke familier 4. – 6. juni 2008 – Sisimiut

I juni deltog AC-medarbejder Lona Lynge og Bachelormedarbejder Avjiâja Absalonsen fra MIPI i
konferencen ”Ressourcestærke familier” i Sisimiut, der er arrangeret af Departement for Familie og
Sundhed, Departement for Kultur, Forskning, Uddannelse og Kirke, og Paarisa – Center for
Folkesundhed. I konferencen deltog ca. 140 mennesker fra hele kysten. Tre repræsentanter fra
Landsstyret som deltog var: Landsstyreformand Hans Enoksen, Landsstyremedlem Tommy Marø
og Landsstyremedlem Arkalo Abelsen. Derudover kørte der en sideløbende konference til børn,
der blev kaldt Meeraalluni Nuan – Det gode børneliv. Der deltog ca. 15 børn fra diverse byer og
bygder fra kysten som lærte om Børns rettigheder, og kom selv med anbefalinger til Landsstyret.
Konferencen ’Ressourcestærke familier’ foregik i Taseralik og Knud Rasmussenip Højskolia, og
’Det gode barndom’ foregik i Amerdlok’ – Det gamle forsamlingshus.

Formål
Formålet med konferencen er, at deltagerne kommer med anbefalinger for fremtidig indsats
indenfor børn, unge og familierne til politikerne. Der skal indsamles konkrete og realistiske forslag
til fremtidige indsatser og handlemuligheder ud fra et helhedssyn på menneskelig udvikling og
trivsel.

Organisation
’Ressourcestærke familier’ der foregik i tre dage, var inddelt således: dag 1 handlede om familier
med børn, og dag 2 handlede om forebyggelse og behandling, hvor dag 3 handlede om ’Det gode
børneliv’. Der var i alt 23 oplæg på programmet i 2 dage, hvor workshopsene i dag 3 tog
udgangspunkt i børnenes anbefalinger der blev fremlagt om formiddagen. Hvert enkelt workshop
varede to timer i alt, hvor der var et enkelt eller to oplæg med efterfølgende diskussioner i grupper
med forslag til anbefalinger til folkevalgte. Anbefalingerne og opsamling af gruppearbejdet blev
samlet af sekretærerne for workshops. Dagene afsluttedes med fremlæggelser af anbefalinger til
folkevalgte fra sekretærerne.
Udover det faglige program, var der kulturelle indslag, temaaften og filmforevisning i
Taseralik og i Forsamlingshuset. Man kunne se filmen ’Maaniippugut inuujumalluta’ af Kunuk
Platou og Johanne Platou.

Det faglige indhold
Konferencens faglige indhold var bredt, og inddelingen af viden om, projekter og egne personlige
erfaringer var ikke adskilte. Den første workshop med 7 oplæg handlede f. eks om statistik om

børn og unge i Grønland herunder viden om børn og unges brug af rusmidler, samarbejde med
forældre og plejeforældre, anbringelse af børn, Tidlig indsats for gravide familier, unge kriminelle
og juraen bag anbringelser af børn.
Workshop 2 handlede om det at være plejeforældre, rollen som fagperson i små samfund,
familiers trivsel-undersøgelsen, erfaringer med samtale med børn, omsorgsarbejde med børn ud
fra et værested i Østgrønland, og det at være misbruger.
Workshop 3 handlede om det at have deltaget i familiehøjskole, at være mønsterbryder,
behandling af seksuelt misbrugte børn, arbejdet med familier i Familiecentre, forsknings og
kulturelt baserede reformer og en arbejdsmetode i forbindelse med pædofilisager og seksuelt
misbrug.
Workshop 4 handlede om arbejdet som miljøarbejder, forebyggelse centralt og lokalt,
reform af daginstitutionsområdet og skolen, og om Ilumio (særligt støtte til gravide).
Workshop 6 handlede om anbefalinger fra Meeraalluni nuan (Den gode barndom – Det
gode børneliv), hvor deltagerne til konferencen blev inddelt i 3 grupper. Ud over børnenes egne
anbefalinger, kom de voksne deltagere også med anbefalinger ud fra børnenes oplæg.

Generelt fortæller overskrifterne bredt om arbejdet med omsorgssvigtede børn, og folks egne
erfaringer med diverse misbrugsproblemer. Fagpersonernes viden og erfaring med arbejdet med
socialt udsatte er også et tilbagevendende tema i konferencen, og især arbejdsmetode. Det der
fyldte mindst til konferencen var forskningsresultater i det sociale område eller indenfor børne- og
unges vilkår.

Eksempler på fagfolks arbejde med omsorgssvigtede børn
Behandling af seksuelt misbrugte børn
Et børnehjem i Uummannaq er et behandlingshjem for omsorgssvigtede børn. De kan modtage
børn fra hele kysten. Børnehjemmet har et hus i en nedlagt bygd, hvor de nye børn bliver indsluset
til livet i børnehjemmet. Der er tilknyttet en terapeut som er specialiseret i samtaler med svært
omsorgssvigtede børn og unge. Ellers er der tilknyttet fangere som skaber muligheder for diverse
udendørsprojekter som børnehjemmet praktiserer f. eks. hundeslædekørsel.
Børnehjemmets primære arbejdsopgave er at fremme børn og unges personlige og
kreative ressourcer for at udvikle dem som værdige personer. De udfoldes til kreativt arbejde som
tegne og lære at spille et musikinstrument. Dertil læres børn og unge om deres kroppe således de
lærer at passe på det.
Personalet i Børnehjemmet i Uummannaq samt forstanderen besidder en stor viden
omkring omsorgssvigtede børn i Grønland pba. deres erfaringer og metodeudvikling.
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Du kan læse mere om børnehjemmet og deres arbejdsmetode her: www.bhjumq.com

At være plejeforældre
2 plejeforældre gennem mange år fortalte om udfordringerne ved at være plejeforældre i et
system, hvor behovene ikke bliver dækket. Det kan f. eks. være det økonomiske forhold, og
situationerne ved akut anbringelser og pludselige beslutninger fra kommunernes side uden at
inddrage plejeforældre og meget andet.
Plejeforældrenes måde at få kontakt til den anbragte barn er i sig selv en kæmpe
udfordring, fordi barnet er vant til at passe på sig selv og/eller sine søskende. Det tager tid før de
anbragte børn får tillid til plejeforældrene, og plejeforældrene bruger meget tid på at søge
informationer omkring den anbragte barn i kommunernes socialforvaltninger.

Du kan læse anbefalingerne fra workshopsene i www.nanoq.gl under Departement for Familie og
Sundheds site.

Eksempler på anbefalinger fra konferencen
•

Flere statistiske undersøgelser der belyser problematikkerne i uddannelsessystemet
herunder frafald, antallet af bogligt svage, restgrupper, hvilke behov der er, etc.

•

Politiske beslutninger bør tages på forskningsbaseret grundlag

•

Løbende/gentagende kursus til plejeforældre

•

Der skal ikke være en venteliste til anbringelser af børn

•

Der skal være en forebyggende indsats mod anbringelser udenfor hjemmet

•

Der skal være uddannede jordemødre og sundhedsplejerske i alle byer

•

Spædbørnehjem

Disse anbefalinger er kun en lille del af hele konferencens anbefalinger. Du kan læse alle
anbefalingerne på: www.nanoq.gl under Departement for Familie og Sundhed.

Yderligere oplysninger:
Du kan læse mere om konferencen på www.nanoq.gl

3

