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1. Forord
MIPI blev formelt etableret 1. januar 2004 og dette er således MIPIs femte årsberetning.
Årsberetningen afgives til Landsstyret af MIPIs bestyrelse med henvisning til Landstinglov nr. 26 af
18. december 2003, hvoraf det fremgår, at Videnscenteret hvert år skal afgive en beretning om det
forløbne år.
I årsberetningens første afsnit præsenteres bestyrelsens forslag til MIPIs fremtid, som også har
været præsenteret under forårssamlingen 2008. Her fremkom et forslag til landstingsbeslutning om
lovændring vedrørende MIPI, fremført af Landstingsmedlem Asii C. Narup fra Inuit Ataqatigiit.
Punktet er endnu ikke færdigbehandlet og vil blive 2. behandlet under forårssamlingen 2009.
Bestyrelsen, som har ønsket lovændringer siden 2006, anser det for yderst nødvendigt, at punktet
bliver endeligt behandlet. Punktet om MIPI lægger op til en revision af MIPIs lovgivning vedrørende
formål samt ændring af de økonomiske og personalemæssige rammer. Bestyrelsen ser frem til
genbehandling af punktet under forårssamlingen 2009 med udgangspunkt i oplægget fra
Landsstyrets arbejdsgruppe vedrørende MIPIs fremtid.

Årsberetningens andet afsnit giver overblik over MIPIs aktiviteter i 2008. MIPI kan se tilbage på et
år med en manglende medarbejder i halvdelen af året pga. organisatoriske forhandlinger om
ansættelsesforhold. Det har været et turbulent år med organisationsændringer, varsling om
besparelser i Grønlands Hjemmestyre og meget arbejde i sekretariatet og i bestyrelsen omkring
MIPI på Landstingssamlingerne. Trods alt er der alligevel blevet udgivet materialer fra MIPI, der
har været med til at skabe debat i samfundet og er blevet anvendt i forhold til konkrete tiltag på
børne- og ungeområdet. Dertil har der været en fortsat efterspørgsel på MIPIs overblik over viden
om børn og unge. På den baggrund kan vi konstatere, at MIPI formidler viden, som er
samfundsrelevant og efterspurgt. MIPI har i 2008 også deltaget i en række nordiske, nationale og
lokale konferencer og afsluttet større projekter samt opstartet nye projekter.

Det tredje afsnit gør status over MIPIs økonomi, drift og organisation. MIPIs bevilling udgjorde for
2008 kr. 1,2 millioner. Derudover blev der via fundraising rejst omkring kr. 100.000. Budgettet
dækker alt fra lønninger til drift og udgivelser.

Ifølge bemærkningerne til Landstingsloven om Videnscenter om Børn og Unge kan der fra
årsberetningen udledes eventuelle konsekvenser for det efterfølgende års finanslov. Af
årsberetnings fjerde afsnit fremgår det, at det er bestyrelsens indstilling, at forslaget om MIPIs
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fremtid realiseres og MIPIs finanslovsramme tilpasses derefter. Uanset om loven ændres, og
hvornår denne ændring træder i kraft, kan man dog gennemføre nogle mindre ændringer, der er
nødvendige allerede nu. Det drejer sig om at den ene stilling i MIPI bør klassificeres som en
egentlig lederstilling, og at der bør ansættes en kontorfuldmægtig ved at hæve den årlige bevilling
til MIPI. Derudover foreslås det, at Hjemmestyret giver en øremærket bevilling til Statistik om Børn
og Unge i Grønland, da denne er en kontinuerlig og meget vigtig udgivelse, som ikke bør afhænge
af fundraising.

I årsberetningens sidste afsnit fremlægges der nogle kommentarer til den eksisterende viden om
børn og unge i Grønland, samt forslag til emner, der bør tages op. Disse kommentarer er baseret
på bestyrelsens og sekretariatets erfaringer med arbejdet på området.

I 2008 er der sket en ændring i bestyrelsessammensætningen pga. jobskifte. Således sagde
bestyrelsen farvel til konsulent Karen D. Jensen, der har været medlem fra 2007 til sommer 2008,
indstillet af det landsstyremedlem, der har sociale anliggender under sit ansvarsområde.
Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til hendes indsats.
I 2008 blev der således indstillet et nyt medlem i MIPIs bestyrelse, nemlig afdelingschef Susie
Marthin fra Departement for Familie og Sundhed.

På Bestyrelsens vegne

Naaja Hjelholt Nathanielsen
Bestyrelsesformand
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2. MIPI på Landstingssamling
2.1 MIPIs fremtid
Bestyrelsen fremlagde i maj 2006 et forslag til MIPIs fremtid, baseret på de erfaringer der er gjort
siden etableringen 1. januar 2004. Bestyrelsens erfaringer i 2007 og 2008 har kun understreget
forslagets vigtighed. Samtidigt var der til forårssamlingen 2008 fremlagt et beslutningsforslag om
MIPIs lovgrundlag, som i sin formulering er meget lig bestyrelsens forslag. Derfor ønsker
bestyrelsen igen at fremlægge forslaget med denne årsberetning. Bestyrelsens forslag har fem
hovedpunkter:

1. MIPIs hovedopgave skal defineres som at skabe og formidle samfundsrelevant viden om børn
og unge.
2. MIPI indgår i Ilimmarfik som en selvstændig institution på lige fod med institutioner som
Grønlands Statistik, Nationalbiblioteket, Sprogsekretariatet og Landsarkivet. Ressortmæssigt
fastholdes tilknytningen til Departement for familie og sundhed.
3. Der skabes entydige rammer for MIPIs organisation og politiske uafhængighed ved ansættelse
af en centerleder med reference til bestyrelsen.
4. Medarbejderstaben øges for at opnå målsætningerne om, at Videnscenteret skaber og formidler
den nødvendige samfundsrelevante viden om børn og unge i Grønland.
5. Grundfinansiering øges, så der skabes mindre afhængighed af eksterne midler og bedre
mulighed for at løfte centrets opgaver.

Hvis forslaget skal realiseres kræver det en mindre revision af Landstingslov nr. 26. af 18.
december 2003 om Videnscenter om børn og unge. Dertil skal MIPIs normering og økonomiske
rammer forbedres. Disse gives via Finansloven og administreres på nuværende tidspunkt af
Familie og Forebyggelsesstyrelsen under Departementet for Familie og Sundhed.

MIPI har jf. lovens § 1 og 2 samt bemærkningerne til denne, til opgave 1) at indsamle eksisterende
viden og data, 2) formidle viden og stille den til rådighed for blandt andet politikere og forskere,
samt 3) at ajourføre oplysninger ved for eksempel at skabe forskning og evaluering og tilknytte
relevante personer til dette. Bestyrelsen foreslår, at lovgivningen revideres, således at opgaverne
med ”at skabe viden” og ” formidle viden” opprioriteres og formuleres mere eksplicit.
MIPI skal fortsat indsamle eksisterende viden. Denne opgave er et nødvendigt led i MIPIs virke,
hvilket også er en opgave som offentligheden og beslutningstagere efterspørger. Opgaven med at
at indsamle viden var dog især vigtig under MIPIs opstart. I det grønlandske samfund i dag er
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behovet for skabelse og formidling af (ny) viden tydeligt og stadigt stigende. Samlet anbefaler
bestyrelsen derfor, at MIPI for fremtiden defineres som Grønlands videns-, formidlings- og
dokumentationscenter om børn og unge.

MIPIs organisatoriske opbygning har i praksis vist sig at være uklar, da lovteksten ikke længere
afspejler virkeligheden. Da MIPI blev etableret i 2004 var der kun én medarbejder, mens centeret i
dag har 2 AC fuldmægtige, én bachelormedarbejder samt tilknyttede praktikanter. En af AC
medarbejderne fungerer som sekretariatsleder og har kontakten til bestyrelsen. Dette er i tråd med
lovens § 3, stk. 6, hvori der står at sekretariatsfunktionen for bestyrelsen varetages af en
medarbejder. Dette ansvar er dog ikke præciseret i MIPIs normering, hvor der ikke er afsat midler
til en centerleder. Dermed afspejles den ledende sekretariatsmedarbejders ansvar ikke i en formel
titel. Departementet har det administrative personaleansvar og ansvaret for at de departementale
opgaver løses. Dette indebærer, at Departementet skal sikre at MIPIs medarbejdere følger og
beskyttes af de gældende regler for ansættelse samt har ansvaret for fremførelse af MIPIs ønsker
på finansloven m.v.. Ansvaret for MIPIs drift, udvikling og virke ligger hos bestyrelsen i tæt
samarbejde med den ledende sekretariatsmedarbejder. Bestyrelsen forventer, at MIPIs
ledelsesstruktur præciseres i en revidering af lovteksten ved at benævne en egentlig
centerlederstilling i MIPI.

Budgetmæssig er MIPIs bevilling placeret under Familie og Forebyggelsesstyrelsens fælles
driftskonto, dvs. finanslovskonto 30.30.01. Optimalt ville MIPI have sin egen hovedkonto med
tilstrækkelige midler i forhold til at kunne rumme personalemæssige udgifter som sygemelding,
bolig og barselsorlov.

Den fysiske placering i Ilimmarfik skal åbne op for en større synergi-effekt. MIPI har således
allerede i dag samarbejde med flere af de institutioner, der har fået bolig i Ilimmarfik, ligesom MIPIs
publikationer og informationer bruges af undervisere og studerende. Der er fra bestyrelsens side
ingen tvivl om, at en fysisk placering i Ilimmarfik yderligere vil styrke samarbejdet, især når MIPI
udvikles til i højere grad at skabe viden og formidle viden.

At bestyrelsen peger på, at MIPI skal være en selvstændig organisation – og altså ikke indgå i
Ilisimatusarfik – skyldes at MIPI ikke er en undervisningsinstitution. Det vil sige, at MIPI har brug
for et andet lovgrundlag og andre strategi- og udviklingsplaner end Ilisimatusarfik. Som en lille
organisation, der skal dække hele børne- og ungeområdet, har MIPI også brug for den brede
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kompetence og forankring som bestyrelsen, der er indstillet fra syv forskellige instanser,
repræsenterer.

Endelig er den nuværende normering med 2 ac-medarbejdere og en studentermedarbejder
utilstrækkelig til at skabe ny viden inden for et så højt prioriteret område som børn og unge. MIPIs
årlige driftsbudget, som hidtil har været omkring kr. 400.000, er også utilstrækkeligt til en sådan
opgave.

Landstingsloven om Videnscenter om Børn og Unge giver bestyrelsen til opgave, at fastlægge
retningslinier for MIPIs udvikling på længere sigt. Bestyrelsens forslag, som gennemgået her, er i
sin intention lig de oprindelige intentioner bag MIPIs etablering. Det fremgår således af
bemærkningerne til MIPIs lovgrundlag, at MIPI på sigt kan placeres i Ilimmarfik og i større grad
skabe viden.

2.1 Landstingets forårssamling 2008
Landstingsmedlem Asii C. Narup fra Inuit Ataqatigiit fremlagde under forårssamlingen 2008 et
forslag til landstingsbeslutning om ændring af lov vedr. MIPI fra 18. december 2003, hvor det
fremgår, at MIPIs hovedopgave er at indsamle og systematisere eksisterende viden, formidle viden
og skabe viden om børn og unge. Forslagets form var:

”Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af
Landstingslov om Videnscenter om børn og unge, således at MIPI’s hovedopgave bliver at skabe
og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge, således at MIPI indgår i Ilimmarfik som
selvstændig institution og således at der gennem opnormering og etablering at stilling som
centerleder skabes entydige rammer for MIPI’s organisation og politiske uafhængighed”.

Forslaget er baseret på MIPIs bestyrelses oplæg om MIPIs fremtid fra maj 2006.

Forslaget til landstingsbeslutning blev behandlet for første gang onsdag d. 14. maj 2008.
Landsstyret anbefalede, at der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af MIPIs bestyrelse og
sekretariat samt Departement for Familie og Sundhed, Departement for Kultur, Uddannelse,
Forskning og Kirke. Formålet med at nedsætte en arbejdsgruppe var, at definere MIPIs rolle og
målsætning samt at få fastlagt, hvilken placering MIPI skal besidde i organisationen.
Arbejdsgruppen skulle udarbejde et konkret forslag om MIPIs fremtid før efterårssamlingen 2008,
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som skulle danne baggrund for en beslutning hos landsstyremedlemmet og for Familieudvalgets
anbefaling.
Siumut og Atassut udtrykte under forårssamlingen 2008 vigtigheden af at skabe viden om
børn og unge, der kan hjælpe politikere med at lave beslutninger indenfor området. Partierne
Siumut og Atassut foreslog dog, at man forkastede forslaget i den foreliggende form, mens Inuit
Ataqatigiit, Kattusseqatigiit og Demokraterne støttede landstingsmedlem Asii C. Narups forslag, og
fremhævede vigtigheden af placering af MIPI hos Ilimmarfik, som vil gøre centeret mere
selvstændigt og politisk uafhængigt. Punktet om forslag til landstingsbeslutning blev sendt videre til
behandling i Familieudvalget, som også skulle modtage arbejdsgruppens oplæg for at kunne
komme med deres betænkning til efterårssamlingen 2008.

2.2 Landsstyrets arbejdsgruppe om MIPIs fremtid
Landsstyrets arbejdsgruppe vedr. MIPI, der havde til formål at komme med oplæg om MIPIs
fremtidige struktur blev nedsat i juli måned. Arbejdsgruppens medlemmer var følgende:
-

fra MIPIs bestyrelse: Anne Margrethe V. Jessen og Naaja H. Nathanielsen,

-

fra MIPIs medarbejderstab: Lona Lynge,

-

fra Departement for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke: Najaaraq Paniula

-

fra Departement for Familie og Sundhed: Kirsten Olesen og Ellen Magnussen

-

fra Familie- og forebyggelsesstyrelsen: Bodil K. Poulsen

Der kunne ad hoc inddrages relevante fagpersoner.

Formandskabet og sekretariatsfunktionen for arbejdsgruppens arbejde var placeret i Departement
for Familie og Sundhed. Der blev holdt to møder i august. Kommissoriet for arbejdsgruppens
opgave havde udgangspunkt i Landsstyrets anbefaling fra forårssamling. Det overordnede formål i
kommissoriet var, at arbejdsgruppen skulle definere MIPIs rolle og målsætning og samtidig kigge
på den fremtidige struktur for MIPI. I kommissoriet blev det lagt op til, at arbejdsgruppens oplæg
skulle indgå i Familieudvalgets behandling af forslaget til landstingsbeslutning om ændring af lov
om MIPI. Arbejdsgruppens oplæg skulle afleveres i starten af september så det kunne indgå i
Familieudvalgets behandling af punktet.
Arbejdsgruppens arbejde med udarbejdelse af et oplæg foregik i de fastlagte dage uden
ekstra mødedage. Samarbejdet i arbejdsgruppen foregik uden problemer, og der var enighed i
udformningen af oplægget til Landsstyret og Familieudvalget. Oplægget var færdigt i august 2008.
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2.3 Landstingets efterårssamling 2008
Behandling af punktet om MIPIs fremtid under efterårssamlingen foregik d. 4. november 2008.
Familieudvalget havde beklageligvis modtaget oplægget sent fra Landsstyrets arbejdsgruppe vedr.
MIPIs fremtid og havde lavet deres betænkning tidligt i forløbet. Derfor havde de i deres
betænkning arbejdet uden arbejdsgruppens oplæg og indstillet, at forslaget om lovændringen blev
afvist og de igen støttede Landsstyrets anbefaling om at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik
på at fremme intentionerne i forslaget.

Familieudvalget havde således skrevet en betænkning ud fra det oprindelige forslag til
landstingsbeslutning. Dette fik særligt Demokraterne og IA til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor
Familieudvalget ikke havde modtaget arbejdsgruppens oplæg tidligere og krævede et mistillidsveto
mod landsstyremedlemmet, også grundet andre sager. Svaret fra Landsstyremedlemmet var, at
der var sket en fejl. Landsstyremedlemmet afviste desuden arbejdsgruppens anbefalinger med
udgangspunkt i, at man fra Landsstyrets side ville nedsætte en ny arbejdsgruppe, der skulle
arbejde med forskning på hele det sociale område og nedsættelsen af et socialforskningsinstitut,
hvori man ser MIPI skal indgå. Derfor var udmeldingen, at man bør vente med alle beslutninger
indtil planerne om et sådan er fastlagt. Der blev ikke fremstillet yderligere information om, hvornår
en sådan arbejdsgruppe ville blive nedsat, eller hvornår et evt. socialforskningsinstitut vil stå
færdig. Der er til dags dato (marts 09) endnu ikke nedsat en arbejdsgruppe eller meldt yderligere
vedrørende planerne omkring et socialforskningsinstitut.

Punktet om MIPI endte med at landsstyremedlemmet trak sig pga. mistillidsvetoet, og at punktet
blev udsat til forårssamling 2009, hvor Familieudvalget har haft mulighed for at komme med deres
betænkning på baggrund af arbejdsgruppens oplæg. Punktet vil således blive behandlet under
forårssamling 2009, hvor man må forvente en afklaring.

Efter Landstingets efterårssamling i 2008 fremsendte Familieudvalget til landsstyremedlemmet et
brev med ønske om, at der på kort sigt blev skabt en ledelsesstruktur i MIPI, at kommunikationen
mellem Departement og MIPI blev forbedret samt en udredning af tankerne om et
socialforskningsinstitut. Landsstyremedlemmet svarede på Familieudvalgets skrivelse i december
08 ved at udtrykke, at kommunikationen var forbedret, at man var i gang med at afklare en
ledelsesstruktur. Der er til dags dato (marts 09) endnu ikke afklaring vedrørende en
ledelsesstruktur.
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Efter Landstingets efterårssamling har bestyrelsen sendt et brev til Departement for Familie og
Sundhed med kommentarer og tilføjelser til oplæg fra Landsstyrets arbejdsgruppe om MIPIs
fremtid.
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3. Aktiviteter i 2008
MIPI kan se tilbage på et år, hvor der har været meget administrativt arbejde pga. fysisk og
organisatorisk flytning, varslinger om besparelser samt besættelse af den ledige stilling. MIPI har,
på trods, offentliggjort 3 udgivelser i løbet af året, hvor 2 af dem er i forlængelse af rapportserien
”Børns Levestandard i Grønland”. Året 2008 har været et år, hvor MIPI igen har, kunnet
konstatere et stort behov for forskning og dokumentation om børn og unges forhold i Grønland.

Ud over brugen af MIPIs nye udgivelser, har der fortsat været efterspørgsel efter MIPIs overblik
over viden om børn og unge i Grønland. Det er synligt ved at niveauet for henvendelser til MIPI om
eksisterende viden er uændret i forhold til de tidligere år. Dertil inviteres medarbejderne i MIPI
jævnligt til at holde oplæg eller undervise, lige som MIPI selv tager initiativ til åbne og lukkede
arrangementer med formidling af viden. MIPIs medarbejdere bidrager herudover med deres viden i
en lang række arbejdsgrupper, følgegrupper m.v.

På den baggrund kan bestyrelsen konstatere, at MIPI leverer samfundsrelevant viden til Grønland.

3.1 Afsluttede projekter
”Statistik om børn og unge i Grønland 2007-2008” med temadel ”Børn og unge med god trivsel”.

”Statistik om børn og unge i Grønland 2007-2008” blev udgivet i marts måned 2008. Der blev holdt
et pressemøde, hvor der også var inviteret fagfolk og politikere. KNR – Kalaallit Nunaata Radioas
morgenflade Iterluarnaaq satte fokus på udgivelsen, og havde en udsendelse omkring indholdet.
Derudover lavede radioavisen indslag om temadelens indhold, og vinklen handlede om, hvorfor
halvdelen af børn mistrives i Grønland. Temadelen havde derimod fokus på børn og unge, der
trives godt, for at kunne belyse, de faktorer, der giver god trivsel blandt børn og unge.

”Børns levestandard i Grønland”

Pjece med populær formidling af rapportseriens vigtigste konklusioner og anbefalinger blev udgivet
i august måned. Denne udgivelse blev omdelt til landstingspolitikere, kommunale politikere,
herunder også bygdebestyrelserne, kommuner, offentlige steder, skoler m.v. Radioavisen lavede
et indslag omkring pjecen.
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”Børns Levestandard i Grønland – Sammenfatning af rapportserien Børns Levestandard i
Grønland – del 1, 2 og 3 samt anbefalinger”

Sammenfatning af alle tre delrapporter blev samlet i denne udgivelse, der blev offentliggjort i
september måned uden presseomtale. Den blev omdelt til MIPIs kontakter herunder også
landstingspolitikere, Landsstyret og de fire nye storkommuners overgangsmedlemmer.

Alle udgivelser kan downloades fra www.mipi.gl under udgivelser

3.2 Igangværende projekter
Børn med domfældte forældre

Dette pilotprojekt er en statistisk undersøgelse, der belyser, hvor mange børn, der oplever at deres
forældre bliver kendt skyldige og modtager en foranstaltning. Projektet viser, at 1248 børn oplever,
at deres forældre får en foranstaltning. Når forældre bliver kendt skyldig i retten og evt. kommer på
anstalten er det ikke kun forældrene, men også deres børn, der bliver påvirket og kan mærke
konsekvenserne af det. Der er tale om et mindre pilotprojekt, der lægger op til et behov for
yderligere forskning, da det er et underbelyst emne i Grønland.

Social ulighed i sundhed blandt børn og unge i Grønland (arbejdstitel)

Projektet omhandler social ulighed i sundhed med fokus på børn og unge i byer og bygder og
udføres i samarbejde med Inuuneritta/Folkesundhedsprogrammet. Projektet vil pege på to forhold i
relation til sundhed, nemlig ansvar og adgang. Der eksisterer et kommunalt ansvar i forhold til
børns sundhed, ligesom sundhed også handler om adgang til at kunne leve sundt.

Statistik om børn og unge i Grønland

MIPI udgiver for hvert andet år ”Statistik om Børn og Unge i Grønland”. Udgivelsen giver overblik
over eksisterende statistik om grønlandske børn og unge og supplerer med nogle særudtræk fra
generelle statistikker. Ud over opdateringer og udvidelse af grunddelen, vil 2009 udgaven
indeholde et tema om børn og unges aktiviteter indenfor kultur og idræt. Statistikken vil, som det er
tilfældet med de tidligere statistikker blive distribueret gratis. Dette er både for at sikre dens
udbredelse, og fordi MIPI ikke administrativt har ressourcer til at varetage et salg.

12

Vold og børn (arbejdstitel)

Det er flere grønlandske undersøgelser, der viser, at vold er et problem i Grønland. En
befolkningsundersøgelse fra 2005-2007 viser, at 59 % af den voksne befolkning har været udsat
for forskellige former for vold på et tidspunkt i deres liv (Bjerregaard, 2008). En anden
undersøgelse viser, at hver 4. kvinde bliver udsat for vold, mens hver 25. mand bliver udsat for
vold (Bjerregaard, 2004). Det betyder, at det er sandsynligt, at en del af børnene i Grønland er
vidne til vold, ligesom en del selv er udsat for vold. Barnet behøver dog ikke selv blive udsat for
vold, for at blive påvirket negativt. At f.eks. se eller høre og overvære vold mellem forældre kan
påvirke barnet i ligeså høj grad, som når volden går udover barnet. Internationale studier har vist,
at vold i familien har negative konsekvenser for barnet og øger risikoen for, at barnet senere
udvikler traumer og aggressiv og uhensigtsmæssig adfærd.
Projektet vold og børn skal være en større rapport, der skal afdække forskellige områder indenfor
emnet vold og børn. For at projektet skal realiseres skal der fundraises, da MIPIs eget budget ikke
kan rumme større projekter.

3.3 MIPI Tusaat/Nyt
MIPIs nyhedsbrev MIPI Tusaat/Nyt udkom for første gang i november 2006. I 2008 er
nyhedsbrevet udkommet 6 gange, hvoraf 2 af dem er særnumre. Emnerne har spændt fra
oplysningskampagne om omsorgssvigt til anbefalinger fra konferencer m.v. Generelt har
nyhedsbrevene indeholdt sidste nyt om MIPIs aktiviteter, fakta om børn og unge samt en artikel om
et interesseområde. I 2008 har nyhedsbrevet fået et nyt udseende og bliver sendt til mere end 170
modtagere. Interesserede kan tilmelde sig medlemslisten til nyhedsbrevet ved at sende en mail til:
mipi-tusaat@gh.gl og man kan læse alle nyhedsbreve på www.mipi.gl .

3.4 Indsamling af materialer
MIPI indsamler materialer om børn og unge som bliver registreret i biblioteksdatabase via
Landsbibliotekets fælles bibliotekssystem. Samtidigt forsøger MIPI at gøre så mange materialer
som muligt er direkte tilgængelige på MIPIs hjemmeside. MIPIs registrerede samling består ved
udgangen af 2008 af i alt 779 titler. Der er tilføjet cirka 110 nye titler i løbet af år 2008. Det er
meget forskelligartede materialer MIPI indsamler, men der lægges vægt på at indsamle materialer,
som ikke bliver officielt udgivet og som har relevans for Grønland. Det er for eksempel
årsberetninger fra ikke offentlige ejet institutioner.
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Landsbibliotekets registrering af MIPIs samling giver en væsentlig arbejdslettelse i MIPI og sikrer
samtidig kvaliteten af registreringerne. Arbejdsindsatsen for MIPI består dermed hovedsageligt i
opsøgende arbejde over for blandt andet kommuner, for at undersøge om de har relevante
materialer, som bør indgå i MIPIs samling, således at andre kan få glæde af dem.

3.5 Henvendelser om eksisterende viden
MIPI har i alt fået 51 henvendelser om eksisterende viden i 2008. Det er på niveau med 2005,
2006, og 2007 hvor der henholdsvis var 46, 54 og 52 henvendelser.

Henvendelserne omfatter emner som omsorgsvigt, seksuel misbrug, implementering og formidling
af børnekonventionen, anbragte børn og definition af unge m.v. En del af henvendelserne kommer
fra studerende og lærere, der vil vide mere om børn og unge eller, som søger inspiration til
opgaver og andet. Det har i 2008 især handlet om forebyggelse af seksuelt misbrug og
undersøgelser om seksuelt misbrug. Udover ovenstående henvendelser, har der været
henvendelser fra journalister om sociale forhold og deres påvirkning på børn og unge. Dertil
kommer også henvendelser fra embedsmænd og politikere. Henvendelserne kommer fra både indog udland.

Som det har været tilfældet i de tidligere årsberetninger kan MIPI igen konstatere at den
eksisterende viden om børn og unge i Grønland langt fra dækker behovet. Til flere af
henvendelserne kan der således kun svares ganske begrænset. Der er altså et stort behov for
yderligere forskning og undersøgelser på børne- og ungeområdet. Især efter offentliggørelsen af
forskellige rapporter og bøger, har medarbejderne i MIPI mærket, at der kommer flere og flere
forespørgsler om materialer vedr. f.eks. statistik og forskellige forebyggende indsatser.

3.6 Seminarer, debatter og konferencer
For at formidle og indsamle viden deltager MIPI i forskellige konferencer, seminarer og arrangerer
offentlige møder m.v.

MIPI har deltaget i en del konferencer i 2008, da indsamling af viden har været en prioriteret.
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Arrangement

Arrangør

Dato og Sted

Emne for MIPIs oplæg

Undervisning på

Institut for Sociale

30. januar, Nuuk

MIPIs projekter:

Ilisimatusarfik

Forhold

Grønlands Medicinsk

Gert Mulvad

metodebrug m.m.
29. april, Nuuk

Selskab, DIH

Statistik om børn og
unge i Grønland 20072008

Socialt Udsatte

Socialt Udsatte

29.-30. april, København

Oplæg om Børn og unge

Grønlændere – Veje til

Grønlændere – Veje til

integration

integration

NFBO – konference

Nordisk Forening mot

18.-21. maj, Reykjavik

(Almindelig deltagelse i

Barnemishandling og

Island

workshops)

4.-6. juni, Sisimiut

Statistik om børn og

i Grønland – en antologi

omsorgssvigt
Ressourcestærke

Departement for Familie

familier – konference

og Sundhed

unge med temadel 20072008 og Viden om
rusmidler

Besøg fra Vestnordisk

Landstingsbureau

Ministerråd

Grønlands Hjemmestyre

24. juni, Nuuk

Bestyrelsesformand og
medarbejder i MIPI holdt
oplæg om MIPI

ICASS VI – konference

IASSA – International

22.-26. august, Nuuk

MIPI lavede en session:

Arctic Social Scientists

Children and Youth:

Association

social research.
Forfatterne til
konferencen deltog samt
projektleder.

Plejefamiliernes

Plejefamiliernes

Konference

lokalforening Nuuk

Nanu Børn – event

Nanu Børn

8.-9. september, Nuuk

almindelige deltager
25. oktober, Nuuk

Organisationen
Hvad Virker 2008?

SFI Campbell

MIPI blev inviteret som

MIPI deltog med stand
med materialer

12. november,

(Almindelig deltagelse)

København

MIPI står fortsat for ”Børne- og Unge Fagligt Forum”, som er et åbent forum for personer, der
arbejder med børn og unge i Nuuk. Der deltager personer fra en lang række af de mange
forskellige arbejdspladser i Nuuk, der enten administrativt eller i praksis beskæftiger sig med børn
og unge. Til forummets møder holder medlemmerne eller inviterede oplæg om relevante emner,
hvorefter deltagerne debatterer emnet. I 2008 er der kun afholdt to møder pga. andre presserende
opgaver og fysisk flytning. Emnerne var ’Børn i sorg’ ved Aviaja R. Pedersen, og Nanu Børns
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arbejde ved Krissie Winberg. Disse og andre tværfaglige møder har båret frugt ved, at der blev
etableret kontakter mellem deltagerne samt, at man har fået diskuteret og fået inputs fra forskellige
faggrupper, man ikke har daglig eller arbejdsmæssig kontakt til.

3.7 Arbejdsgrupper m.v.
MIPI er medlem af:
•

Baggrundsgruppen for Inuusuttut Akisunnerat, radio- og website for unge

•

Inuuneritta – folkesundhedsprogrammets følgegruppe

•

Undersøgelse om ”Børn i Grønland” – følgegruppe

•

Nationalstrategi om vold, voldtægter og seksuelle overgreb - arbejdsgruppe

•

Handicap rådgivnings og videnscenter – arbejdsgruppe

•

Tidlig indsats overfor gravide familier – følgegruppe

Arbejdsgruppe om Nationalstrategi om vold, voldtægter og seksuelle overgreb, og følgegruppe til
undersøgelse om ”Børn i Grønland” havde deres sidste møde i oktober måned.

3.8 Hjemmesiden www.mipi.gl
MIPIs hjemmeside hører teknisk set under Grønlands Hjemmestyres officielle hjemmeside. I året
2007 købte Grønlands Hjemmestyre en ny hjemmeside. I den sammenhæng købte MIPI en
underside, der er tilpasset ønskerne til en ny hjemmeside. Denne hjemmeside kom op at køre i
april måned med nyt lay-out og rød farve. Brugerne af hjemmesiden har været nødsaget til at være
tålmodige, da omlægningen fra gammel til ny hjemmeside medførte, at der var mange filer, der
ikke længere kunne downloades. Det har taget medarbejderen og studentermedhjælperen omkring
60 timer at uploade filer, og gøre hjemmesiden mere brugervenlig og overskuelig.
Den engelske version af hjemmesiden blev lanceret i midten af november måned. Den
engelske version er ikke den samme som den grønlandske og den danske, eftersom det kun er
materialer på engelsk, der kan downloades. MIPI finder det vigtigt at skabe kontakter til
engelsktalende lande, primært vidensudveksling med andre Inuit samfund. MIPI bliver også
kontaktet af engelsktalende journalister et par gange om året, og den engelske version af
hjemmesiden er en hjælp til at formidle, hvad der findes af materialer på engelsk.
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4. Status for organisation, drift og administration
4.1 Bestyrelsen
I 2008 fik MIPI et ny bestyrelsesmedlem efter Karen D. Jensen fra Departement for Familie og
Sundhed fratrådte sin stilling. Det nye bestyrelsesmedlem er afdelingschef Susie Marthin fra
Departementet for Familie og Sundhed.

Den nuværende bestyrelses sammensætning kan ses i bilag 2.

4.2 Organisation og personale
I maj 2008 flyttede MIPI fysisk sammen med dele af Familie- og Forebyggelsesstyrelsen samt
Ligestillingsrådet på adressen Hans Egedesvej 5. Ifølge bemærkninger til lovens § 6 har
Departementschefen for Familie og Sundhed mulighed for at uddelegere den daglige kontakt
mellem Departementet og MIPIs medarbejdere til en sagsbehandler. Departementschefen valgte
for året 2008 at udpege den fungerende styrelseschef for Familie- og Forebyggelsesstyrelsen som
denne kontaktperson. Den økonomiske drift er også blevet udlagt fra Departement for Familie og
Sundhed til Sundhedsvæsenets Regnskabsafdeling for at samle styrelsesenhedernes regnskaber.
I forhold til departementalt anliggende har departementschefen udpeget Susie Marthin som
kontaktperson for MIPIs sekretariat og bestyrelse.

Den forenklingsproces der har været iværksat i Grønlands Hjemmestyres organisation har
medført, at meget stor del af arbejdstiden og ressourcerne i en periode er blevet brugt på
tilpasning til de nye organisatoriske rammer. Særligt har flytning af regnskabet kostet tid og
kræfter.

Siden 2006, hvor MIPI blev opnormeret fra 1 til 2 AC-medarbejdere, har der været to
fuldtidsansatte AC-medarbejdere, ligesom centeret ud af sine driftsmidler har ansat en
bachelormedarbejder ca. 20 timer og ugen. Dertil har centeret tilknyttet praktikanter, således MIPI
er med til at give kompetenceudvikling til studerende i deres uddannelser. Faste opgaver bliver nu
udført jævnligt, f.eks. sker nødvendige opdateringer af hjemmesiden løbende og den interne
faglige sparring er blevet uundværlig. Desuden har opnormeringen givet mulighed for at dække et
bredere felt af viden om børn og unge og formidle mere viden.
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De to AC-medarbejdere, hvoraf den ene fungere som leder, og studentermedarbejderen varetager
alle drifts- såvel som udviklingsopgaver, projektstyring, sekretariatsbetjening af MIPIs bestyrelse
samt almindeligt administrativt og forefaldende kontorarbejde. I praksis er der dermed langt fra fuld
tid til vidensarbejde, og interne opgørelser har vist, at der med fordel kunne ansættes en
kontorfuldmægtig og en formidlingsmedarbejder.

Udover de ovennævnte medarbejdere gør MIPI brug af en række eksterne konsulenter. Blandt
andet har der i 2008 været ansat en fast oversætter og en grafiker.

MIPIs egne projekter udkommer altid i dobbeltsproget publikationer. Derfor er der konstant
tilknyttet et antal oversættere, og der bruges mange ressourcer på at kvalitetssikre oversættelser i
sekretariatet. MIPI skal selv finansiere oversættelser, da MIPI ikke er en prioriteret politisk enhed i
Grønlands Hjemmestyre som Tolkekontoret skal servicere.

I 2007 var MIPIs ledende medarbejder på barsel indtil februar 08, hvor barselsvikaren stoppede.
Den ledende medarbejder sagde derefter op pr. 1. april. Desværre blev dennes afløser først ansat
13. oktober pga. uoverensstemmelser ml. bestyrelsens ønsker om en synlig ledelsesstruktur og
Hjemmestyret. MIPI havde således været underbemandet i et halvt år, hvilket medførte en skrap
prioritering i de arbejdsopgaver MIPIs sekretariat kunne udføre. Det administrative arbejde har
været den største arbejdsbyrde. Det betød blandt andet at opstart af nye projekter blev udskudt til
den nye ansatte var startet. Besættelsen af den ledige stilling har gjort det muligt at opstarte nye
projekter.

I MIPIs strategi er kompetenceudvikling og efteruddannelse vigtig for at sikre at medarbejderne til
stadighed har et højt niveau af faglig og organisatorisk viden og kompetencer. Således er den
ledende AC-medarbejder i gang med en lederuddannelse i Nuuk, udbudt af Ledelsesakademiet
under Århus Købmandsskole. Den anden medarbejder har færdiggjort en uddannelse som
projektleder fra samme institution.

Det skal tilføjes, at MIPI ser ansættelsen af studentermedarbejdere som væsentlig i forhold til at
bidrage til landets generelle kompetenceudviklingen, og der er en række opgaver, der med fordel
kan løses af studentermedarbejdere.
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4.3 Budget og økonomi
I 2008 foretog Grønlands Hjemmestyre besparelser på nogle områder. På baggrund af de
nødvendige besparelser blev MIPIs bestyrelse varslet om, at der skulle spares på driftsmidlerne
med op til 25 %. Dette blev afværget politisk, da mængden af besparelsen var alt for belastende
for MIPIs drift og arbejdet med viden om børn og unge.
MIPIs drift og administration er finansieret af en bevilling på Finansloven som en del af Familie og
Forebyggelsesstyrelsens drift. MIPIs samlede ramme for 2008 udgjorde kr. 1,2 million, heraf knapt
kr. 0,8 million til løn og kr. 0,4 million til drift.

Bevillingen er fastlagt historisk, det vil sige den tager udgangspunkt i den oprindelige selvstændige
bevilling MIPI havde i finansloven for 2004. Dertil blev den forøget i 2006, hvor det fremgik af
finansloven, at MIPI fik øget sin bevilling for at kunne ansætte endnu en AC-medarbejder og øge
aktiviteterne.

Ud over finanslovsbevillingen kan MIPI søge midler fra private organisationer og offentlige
myndigheder samt drive virksomhed, der medfører indtægter. MIPI har i 2008 rejst eksterne midler
på kr. 159.227 gennem fundraising. I 2008 har midlerne været brugt på at afslutte projekter, der
var i gang sat i 2005 og 2006 samt på konferencer. Det er her vigtigt at pointere, at fundraising til
projekter er en tung opgave, som tager tid fra de egentlig projekter om børn og unge.

Der har gennem alle de år, MIPI har eksisteret, været problemer med Departement for Familie og
Sundheds varetagelse af regnskabsfunktionen for MIPI med fejlkonteringer og rettelser. Dog har
den første halvdel af 2008 været lettere, da regnskabsafdelingen fik styr på MIPIs regnskaber. Men
efter flytning til Familie og Forebyggelsesstyrelsen, flyttede regnskabet også til en anden enhed.
Regnskabet blev flyttet til Sundhedsvæsenets regnskabsafdeling, hvor størstedelen af styrelsen
havde deres regnskaber. Meget af arbejdstiden er blevet brugt på at tilpasse MIPIs regnskab til
Sundhedsvæsenets regnskab. Det medførte, at MIPI havde to konti i 2008, hvor regnskabsføring
fra begge regnskabsafdelinger blokerede for et ordentligt overblik over MIPIs økonomi og dermed
også for en ordentlig budgettering og aktivitetsstyring.

Placeringen af regnskabsfunktionen i Sundhedsvæsenets Regnskabsafdeling giver derfor langt fra
den lettelse af arbejdet, som kunne være forventet. Baseret på erfaringerne er det derfor
bestyrelsens holdning, at MIPIs organisation burde udvikles således at regnskabs- og
økonomifunktioner var MIPIs eget ansvar. Dette ville også mindske den ledelsesmæssige
uklarhed.
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5. Forslag til Finanslov 2010
Ifølge bemærkningerne til Landstingsloven om Videnscenter om Børn og Unge skal årsberetningen
indeholde forslag om MIPIs ramme til det kommende års finanslov.

Det er overordnet bestyrelsen indstilling, at MIPIs lovgivning bliver revideret, som nævnt i afsnittet
”MIPIs fremtid”, og at MIPIs normering og økonomiske ramme tilpasses dertil. Der er dog også
ændringer, som bestyrelsen finder det oplagt at gennemføre med finansloven for 2010, uanset
hvornår en eventuelt revideret lovgivning træder i kraft. Det er forslag, som bestyrelsen har fremsat
allerede i forbindelse med tidligere års finanslovsforslag. Forslagene er som følger:

1. Fast normering af den ene AC-stilling til en centerlederstilling, således at stillingens
klassificering afspejler det ansvar som stillingen indebærer.
2. Opnormering af medarbejderstaben med en kontorfuldmægtig (fuld- eller deltid), således at
der bruges relevant uddannet personale til at løse kontoropgaver i stedet for, som nu, at alt
kontorarbejde udføres af akademisk uddannet personale, som derved får mindre tid til
vidensarbejde.
3. Finansiering af serien Statistik om Børn og Unge i Grønland. Statistikken er hidtil finansieret
primært via fundraising. Set i lyset af den store anvendelse som statistikken har og den
megen opmærksomhed, der er om børne- og ungeområdet foreslår bestyrelsen, at
Hjemmestyret giver en fast øremærket bevilling til statistikkens udarbejdelse, tryk og
distribution. Der vil være tale om en bevilling på cirka kr. 180.000 for 2 år.
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6. Viden om børn og unge
Den megen opmærksomhed omkring MIPIs udgivelser viser med al tydelighed, at der er
efterspørgsel på mere viden og forskning om børn og unge i Grønland.

Det er derfor meget glædeligt at kunne konstatere, at viden om grønlandske børn og unge er et
prioriteret område i den nuværende koalitionsaftale for Landsstyret, samt at der fra Hjemmestyrets
side afsættes midler til konkrete projekter. Bestyrelsen finder de foreløbige tanker om et
grønlandsk socialforskningsinstitut interessante, men forholder sig skeptisk til om MIPI skal indgå
som en del af dette. MIPIs bestyrelse finder, at det fortsat er vigtigt at bibeholde en institution, der
har fokus på barnets vilkår og tager udgangspunkt i barnet i undersøgelser. Konstruktionen MIPI er
forholdsvis unik i Norden og i Arktis og roses jævnligt af fagfolk fra udlandet.

For at sikre et godt beslutningsgrundlag kan der i Grønland arbejdes på en mere samlet prioritering
og planlægning af, præcis hvilket vidensgrundlag og -beredskab, der er ønskeligt. Det kan for
eksempel være udarbejdelsen af et samlet sæt at statistiske indikatorer, der kan skabe overblik
over børn og unges forhold og vilkår i Grønland og udviklingen af disse.

Dertil vil MIPI gentage sine anbefalinger fra tidligere år, om at offentlige og private tiltag over for
børn og unge i højere grad evalueres. Som et særligt relevant område bør der inden for de næste
år skabes viden om kommunereformen i Grønland, og hvilken indflydelse den har på børn og
unges vilkår i de 4 storkommuner samt arbejdet med børn og unge, herunder børne- og
ungepolitikker. Det er ligeledes relevant at se på de indsatser der virker, og hvordan man kan
omsætte viden om børn og unge til handling i praksis, således arbejdet med og om børn og unge
kan blive mere målrettet.

Som nævnt får MIPI henvendelser, som viser, at der er utilstrækkelig forskning og dokumentation
om børn og unge i Grønland. I 2008 var der konference med titlen ”Ressourcestærke Familierkonference” og ”Meeraalluni nuan” i Sisimiut. Mange af anbefalingerne som blev samlet op af
Departement for Familie og Sundhed har vist, at fagfolk efterlyser mere viden om anbragte børn og
unge, evaluering og opfølgning af indsatser, uddannelsesmønstret, tidlig indsats, unge kriminelle
m.m.

Fra MIPIs arbejde og bestyrelsens erfaringer kan der også peges på et behov for mere viden om
psykisk forstyrrede børn og børn af psykisk syge forældre, samt om ADHD/autisme blandt børn.
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Der er også behov for viden om dynamikken i familier og i samfundet, som har indflydelse på
forebyggelse og intervention i praksis samt mere viden om vold i hjemmet, herunder evaluering af
eksisterende tiltag i Grønland, da vold er udbredt i Grønland ifølge politiets statistikker.

Desuden er der uden tvivl et generelt behov for mere grønlandsksproget materiale. Der
efterspørges også materiale på engelsk.

Endelig vil MIPI igen også gerne opmuntre til, at der i højere grad laves forskning om grønlandske
børn og unge, som undersøger børns verden ud fra børnenes egen opfattelse og forståelse. I dag
tager størstedelen af forskningen i stedet udgangspunkt i parametre, der på forhånd er fastsat af
voksne forskere.
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Bilag 1: Introduktion til MIPI
MIPIs opgaver og mål
MIPI blev formelt etableret 1. januar 2004. MIPIs opgaver og organisation er baseret på
Landstingslov nr. 26 af 18. december 2003 om Videnscenter om Børn og Unge.

MIPI indsamler, skaber og formidler viden om børn og unge og om arbejdet med børn og unge.
MIPI kan dels selvstændigt tage opgaver op, dels påtage sig løsning af opgaver for offentlige eller
private mod betaling.

Bestyrelsen har fastsat følgende mål for MIPIs virksomhed:
MIPI indsamler, skaber og formidler viden, der bidrager til, at arbejdet med børn og unge i
Grønland i stigende grad bliver vidensbaseret. Bestyrelsen ønsker at fremhæve, at MIPI er kendt
for at være fremsynet, politisk uafhængig og for at sikre børne- og ungeperspektivet.
Hvem kan bruge MIPI?
MIPI besvarer gratis henvendelser og spørgsmål om eksisterende viden om børn og unge i
Grønland. Centret påtager sig også løsning af større opgaver, udredninger og dokumentationer
mod betaling.

Målgrupperne for MIPIs aktiviteter er:
•

personer, der arbejder med børn og unge

•

politikere og offentligheden

•

forskere og studerende

På hjemmesiden www.mipi.gl er der mulighed for at hente en stor del af de eksisterende rapporter
og lignende om grønlandske børn og unge såvel som MIPIs egne udgivelser samt MIPIs
elektroniske nyhedsbrev.
Organisation, personale og økonomi
MIPI ledes af en bestyrelse. MIPIs bestyrelse er udpeget af Landsstyret efter indstilling fra syv
forskellige instanser. Bestyrelsen er ansvarlig for MIPIs virksomhed, herunder aktiviteter og
aktivitetsplaner, ligesom bestyrelsen indstiller medarbejderne til ansættelse og afskedigelse.
Bestyrelsen fungerer også som fagligt netværk for MIPI.
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Familie og Forebyggelsesstyrelsen og Departement for Familie og Sundhed har det
personalemæssige og økonomiske ansvar for MIPI, og varetager eventuelle departementale
opgaver i relation til MIPI. Der er således tale om, at Departement for Familie og Sundhed løser en
række praktiske opgaver, samt opgaver relateret til MIPIs lovgrundlag, mens MIPIs aktiviteter og
ledelse er adskilt fra Departement for Familie og Sundhed.

MIPI er normeret til to AC-medarbejdere og en studentermedarbejder. Løn til disse medarbejdere
samt centrets drift finansieres via Finansloven. Derudover finansierer MIPI sine aktiviteter via
fundraising.

Vil du vide mere om MIPI?
Så klik ind på vores hjemmeside www.mipi.gl. Du kan også tilmelde dig vores elektroniske
nyhedsbrev ved at sende en mail til: mipi-tusaat@gh.gl
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Bilag 2: Oversigt over MIPIs bestyrelse
MIPIs bestyrelse er udpeget af Landsstyret på baggrund af indstillinger fra nedennævnte instanser.
Bestyrelsen er udpeget for en tre-årig periode startende medio 2007.

Formand for bestyrelsen, udpeget af Landsstyret:
Naaja H. Nathanielsen, psykolog. Indstillet af Landsbiblioteket.

Næstformand for bestyrelsen, valgt af bestyrelsen:
Wolfgang Kahlig, lektor. Indstillet af Ilisimatusarfik.

Øvrige medlemmer:
Keun Hwang, specialkonsulent. Indstillet af Grønlands Statistik.
Kisea Bruun, seniorkonsulent. Indstillet af Kommunernes Landsforening.
Anne Margrethe Vedel Jensen, psykolog. Indstillet af landsstyremedlemmet som har
daginstitutioner og folkeskolen under sit ansvarsområde.
Jette Eistrup, projektkoordinator. Indstillet af landsstyremedlemmet som har sundhed og
forebyggelse under sit ansvarsområde.
Susie Marthin, afdelingschef. Indstillet af landsstyremedlemmet der har sociale anliggender under
sit ansvarsområde.

Karen D. Jensen fratrådte sin stilling, og derved også som medlem i bestyrelsen medio 2008. Det
nye medlem er Susie Marthin, afdelingschef i Departement for Familie og Sundheds
Familieafdeling, som er indstillet af Landsstyremedlemmet der har sociale anliggender under sit
ansvarsområde.
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Bilag 3: MIPI i pressen
Januar
I januar nævnes MIPI i Sermitsiaq i forbindelse med oppositionens bemærkninger til Hans
Enoksens nytårstale, der henvises til Børns Levestandard i Grønland – rapportserien. AG nævner
også Børns Levestandard i Grønland i deres Året der gik. Rapportserien bruges desuden af Per
Berthelsen i hans artikel 2008 – børnenes år. Børn og unge i Grønland – en antologi nævnes i en
diskussion i KNR om den Gode Skole og antologien bruges af demokraterne i en opfordrende
artikel til Tommy Marø. Jyllandsposten bringer to anmeldelser af antologien.

Februar
I februar bruger oppositionen rapportserien Børns Levestandard i Grønland som baggrund for et
forslag til oprettelsen af en tænketank, der skal arbejde for bedring af børns levestandard. Dertil
følger opbakning fra Bedre Børneliv hvor MIPI også nævnes. Derefter følger en nyhed i Berlingske
Tidende om Folketingets drøftelse og enighed om hjælp til bedring af grønlandske børns forhold
med henvisninger til Børns Levestandard i Grønland samt Notat om selvmordstanker og
selvmordsforsøg blandt børn og unge i Grønland. Nina Banerjee er også i den grønlandske presse
omkring forskning af seksuel misbrug.

Marts
I marts måned var fokus på udgivelsen af MIPIs Statistik om børn og unge 2007-2008 hvor KNR
lavede flere indslag om statistikken. Statistikken var en modvægt til de negative sider af børne- og
ungdomslivet der tidligere er blevet afdækket. Statistikkens temadel havde overskriften Børn og
unge med god trivsel. Overskrifterne i pressen havde dog fokus på det negative.

April
Udover en nyhed vedrørende Ressourcestærke familier konferencen omhandler pressen i april
måned MIPI og MIPIs nedskæringer og i sidste ende, at MIPI alligevel ikke blev nedskåret.

Maj
I første halvdel af maj var der specielt i Sermitsiaq fokus på MIPIs fremtid, fysiske placering og
vigtigheden af MIPIs eksistens. Qanorooq havde et kort indslag om MIPIs nye fysiske placering. I
resten af maj nævnes MIPI og MIPIs udgivelser i læserbreve og svar på læserbreve.
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August
Børns levestandard i Grønland folderen udkommer og denne nævnes i Radioavisen.

Oktober
Der er en del fokus på MIPI i oktober. Der er nyheder om MIPIs fremtid eftersom MIPI igen er et
punkt på Landstingssamlingen. Der er indslag om MIPIs nye medarbejder. Derefter er der flere
indslag om MIPIs igangværende og kommende projekter. I slutningen af måneden er MIPIs
formand i Qanorooq vedrørende bestyrelsens samarbejdsproblemer med Departement for Familie
og Sundhed vedr. punkt om MIPI i Landstingssamlingen. Dog misforstår journalisten og tror, at det
er MIPIs medarbejdere, der er tale om således indslagets budskab var uklart.
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