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10.‐12. maj, København
I maj måned deltog Avijâja Absalonsen, AC‐medarbejder i MIPI – Videnscenter om Børn og Unge, i
”The Sixth Nordic Congress on Child abuse and Neglect” i København. I konferencen deltog ca. 250
deltagere fra Finland, Sverige, Norge, Island, Færøerne, Danmark og Grønland. NFBO arrangerer
konferencer hvert andet år, som skiftevis afholdes i forskellige byer i Norden. Emnerne er
centreret om børnemishandling og forsømmelse, og er for fagfolk og praktikere. Den nyeste viden,
igangværende projekter og forskning bliver fremlagt ved konferencerne. Dette års emne var
’Samfund i forandring – børn og unge i klemme’.

Konferencens organisation
Konferencen foregik i 2 ½ dag på Scandic Copenhagen. Dag 1 startede med oplæg om ’Economic
recession – a challenge for children, families and services’ om hvilken påvirkning en økonomisk
krise i et land har på børn, familier og service til denne gruppe.
Dernæst holdte Naalakkersuisoq Maliina Abelsen et oplæg om ’Holdningsbearbejdelse i forhold til
omsorgssvigt’ hvor hun bl.a. kom ind på det nye Barnahus der skal laves i Nuuk. Efter disse oplæg
var der 32 parallel sessioner. Oplæggene varede 20 minutter hver.

Der var en del fokus på seksuelt misbrug og vold. Anden dagen havde specielt fokus på børnehuse
(Barnahus), der var eksempler fra USA, Island og Danmark. De forskellige oplæg om børnehuse
rundt omkring i verden, var interessante. Den amerikanske og den islandske model lignede meget
hinanden, den danske model varierede fra de to, da et‐dørs‐princippet ikke helt var intakt i og
med de lægelige undersøgelser ikke foregik i huset. Hvilket var ærgerligt.

Den sidste dag var der 3 hovedtalere, der afsluttede konferencen med oplæg. Første oplæg var om
medicinering af børn med ADHD. Man havde set på hvilken betydning henholdsvis medicinering og
’community care’ havde på ADHD, og det vidste sig på kort sigt havde medicinering en god effekt
på performance i skolen (efter 12 måneder), men på lang sigt (36 måneder) er ’community care’
lige så godt som medicinering.
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Det andet oplæg handlede om hvordan tidlige traumer i livet har en sammenhæng med senere
traumer – krænkede børn, bliver syge voksne. Opvækst i et voldeligt hjem, øgede risikoen for en
række ting for piger, for eksempel for fedme og for kønssygdomme. De tidlige traumer øgede også
risikoen for spædbørnsdødelighed for den udsattes ufødte barn og for ADHD, det vil sige en flere
generations negativ påvirkning. Grunden til dette er, at den der har været udsat for et traumes
krop konstant er udsat for påvirkning af stresshormoner, dette kan resultere i bl.a. hjerte‐
karsygdomme og diabetes samt en lang række andre sygdomme. Vores medfødte og tillærte
immunitet bliver svækket når man traumatiseres som barn.
Det sidste oplæg satte bl.a. spørgsmålstegn ved, om staten udøver omsorgssvigt eller mishandling
når de f.eks. genplacerer børn og unge 18 gange, og når de placerer børn og unge under 18 år i et
fængsel – oplægget havde titlen ’Hvor går grænsen’. Der blev, i oplægget, talt om at politikerne
ikke taler om børns rettigheder, men at de taler om rammerne som f.eks. skoler og børnehaver.
Der blev talt om den post‐moderne reguleringsform og ’New Public Management’ og
problemstillinger i forhold til børn i klemme. Fagfolk blev opfordret til at styrke fagligheden og
undgå talfnidder, at tænke udviklingsorienteret og kreativt f.eks. om pjækkeri i skolen. Pjækkeriet
er ikke problemet, men problemet er at skolen er dårlig, det er dårlige tilbud der medfører, at
børnene pjækker.

Deltagelse i forskellige workshops
Konferencens workshops var åbne for alle, og man havde mulighed for at udvælge de oplæg man
fandt mest interessante. Man kunne således af de i alt 41 sessions selv planlægge hvilke oplæg
man gerne vil høre. I dette tilfælde blev emner, der indeholdt vold i familien og på børn, og
seksuel overgreb på Internettet udvalgt da det er fokusområder i MIPI for tiden.

Sessions var arrangeret således, at der kom to sessions lige efter hinanden, én session var på 20
minutter. Der var afsat minimal tid til spørgsmål fra deltagerne. Efter de to sessions var der ti
minutters pause.
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Oplæggene handlede f.eks. om unge, sex og internet – hvilket forhold unge har til internettet,
hvordan de præsenterer sig selv og hvad der sker når de udsættes for grooming på internettet og
efterfølgende seksuelt misbrug og hvordan det er forskelligt fra når det sker i det virkelige liv.
Der var oplæg om hvordan børn, specielt små børn, oplever at komme på krisecenter. De er ofte
forvirret over hvor de er, nogle tror de er i et andet land. De fleste oplæg omhandlede forskning
der var blevet lavet og resultaterne derfra blev der holdt oplæg om. Dog var der enkelte, specielt
om børnehusmodeller, der omhandlede praksis.

Bemærkning
Det er anden gang NFBO’s konference havde så mange deltagere fra Grønland. Det anbefales at
fagfolk fra Grønland fortsat viser 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. På denne konference var der også en del deltagere fra
Færøerne, og det var interessant for Grønland også at høre om forholdene der, da
samfundsopbygningen i de to lande er meget ens i forhold til byer og bygder. Det meste
vidensdeling med Færøerne skete i pauserne.

Yderligere oplysninger:
Det forventes at alle oplæg fra konferencen bliver tilgængelige på hjemmesiden www.nfbo.com

