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Forord
MIPI blev formelt etableret 1. januar 2004 og dette er således MIPIs fjerde årsberetning.
Årsberetningen afgives til Landsstyret af MIPIs bestyrelse med henvisning til Landstinglov nr. 26 af
18. december 2003, hvoraf det fremgår Videnscentret hvert år skal afgive en beretning om det
forløbne år.
I årsberetningen første afsnit præsenteres bestyrelsens forslag til MIPIs fremtid. Bestyrelsen anser
dette forslag for yderst aktuelt på nuværende tidspunkt, hvor Hjemmestyret undergår en
forenklingsproces med tilhørende omstrukturering og hvor MIPIs lovgrundlag skal diskuteres på
forårssamlingen. Bestyrelsen foreslår en revision af MIPIs lovgivning og en ændring af de
økonomiske og personalemæssige rammer.
Årsberetningens andet afsnit giver overblik over MIPIs aktiviteter i 2007. MIPI kan se tilbage på et
år med hele seks nye udgivelser. MIPIs udgivelser har fået stor opmærksomhed og er blevet
anvendt i forhold til konkrete tiltag over for børn og unge. Samtidig har der fortsat været
efterspørgsel efter MIPIs overblik over viden om børn og unge. På den baggrund kan vi
konstatere, at MIPI leverer samfundsrelevant viden til Grønland og der er en stor og stadig
stigende efterspørgsel efter de produkter, som et videnscenter som MIPI kan levere.
Det tredje afsnit gør status over MIPIs økonomi, drift og organisation. MIPIs bevilling udgjorde for
2007 kr. 1,3 millioner. Derudover blev der via fundraising rejst over kr. 100.000.
Ifølge bemærkningerne til Landstingsloven om Videnscenter om Børn og Unge skal 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
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. Derudover foreslås det, at
Hjemmestyret giver en øremærket bevilling til Statistik om Børn og Unge i Grønland.

I årsberetningens sidste afsnit fremlægges der ud fra erfaringer fra MIPIs og bestyrelsens arbejde
nogle kommentarer til den eksisterende viden om børn og unge i Grønland, samt forslag til emner,
der burde tages op.

MIPIs bestyrelse blev udskiftet i 2007. I den forbindelse sagde bestyrelsen farvel til Laannguaq
Lynge, der havde været bestyrelsesforkvinde for MIPI fra primo 2004, samt til bestyrelsesmedlem
Andu Schiødt Olsen, der har været bestyrelsesmedlem i samme periode. Bestyrelsen vil gerne
sige en stor tak til dem begge for deres indsats.
På bestyrelsens vegne,

Naaja Nathanielsen
Bestyrelsesforkvinde

MIPIs fremtid
Bestyrelsen fremlagde i maj 2006 et forslag til MIPIs fremtid, baseret på de erfaringer der er gjort
siden MIPI formelt blev etableret 1. januar 2004. De erfaringer bestyrelsen har gjort i 2007 har kun
understreget forslagets vigtighed. Samtidigt er 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.
3. Der skabes entydige rammer for MIPIs organisation og politiske uafhængighed ved ansættelse
af en centerchef med reference til bestyrelsen.
4. Medarbejderstaben øges for at opnå målsætningerne om et Videnscenter der 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 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 Departementet for
Familie og Sundhed.

MIPI har jf. Landstingslov nr. 26. af 18. december om Videnscenter om børn og unge, §§ 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. Populært sagt, skal MIPI indsamle, formidle og skabe viden. Den nuværende lovgivning er
imidlertid således indrettet, at opgaven at ”indsamle eksisterende viden” er givet størst vægt.

Bestyrelsen forslag indebærer, at lovgivningen bør revideres, således at opgaverne med ”at skabe
viden” og ” formidle viden” opprioriteres og formuleres mere eksplicit.
MIPI indsamler stadig eksisterende viden og bruger ressourcer på dette. Denne opgave er et
nødvendigt led i MIPIs virke og det er også en opgave som offentligheden og beslutningstagere
efterspørger. Mange retter således henvendelse til MIPI for at få overblik over eksisterende viden.
Samtidig var opgaven dog især vigtig i MIPIs opstart. Der er i det grønlandske samfund i dag et
tydeligt og stadigt stigende behov for at der bliver skabt mere viden om børn og unge, og at denne
viden formidles aktivt. Samlet anbefaler bestyrelsen derfor, at MIPI for fremtiden defineres som
Grønlands forsknings-, formidlings- og dokumentationscenter om børn og unge.

Dertil har MIPIs organisatoriske opbygning vist sig i praksis at være meget uklar. Bestyrelsen, som
er udpeget af Landsstyret, fastlægger aktiviteterne, som medarbejderne udfører. Samtidigt har
Departementet for Familie og Sundhed personaleansvaret og MIPIs bevilling er placeret under
Familiedirektoratets/departementets fælleskonto, dvs. finanslovskonto 30.01.01. Der er således
tale om en dobbelt ledelse med en uklar og overlappende ansvarsfordeling. For at skabe en
entydig struktur bør MIPI defineres som en selvstændig organisation, der bliver ledet af en
centerchef med reference til bestyrelsen.

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 og bruges
også af de 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 lave
forskning.

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
kompetence og forankring som bestyrelsen, som 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
lave forskning.

Aktiviteter i 2007
MIPI blev formelt etableret 1. januar 2004 og dette er således MIPIs fjerde årsberetning.
MIPI kan se tilbage på et år, med hele seks nye udgivelser, hvoraf størstedelen har skabt meget
debat i den grønlandske offentlighed og er indgået i konkrete diskussioner om indsatser for børn
og unge. Det understreger, at der er et stort behov for forskning og dokumentation om børn og
unge 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 om 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, og MIPIs medarbejdere bidrager med deres viden i en lang
række arbejdsgrupper m.v.
På den baggrund kan bestyrelsen konstatere, at MIPI leverer samfundsrelevant viden til Grønland
og der er en stor og stadig stigende efterspørgsel efter de produkter, som et videnscenter som
MIPI kan levere.

Afsluttede projekter
”Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland” i samarbejde med Paarisa
og Center for Sundhedsforskning i Grønland i Statens Institut for Folkesundhed.

”Notat om unge med god trivsel” i samarbejde med Paarisa og Center for Sundhedsforskning i
Grønland i Statens Institut for Folkesundhed.

Disse to notater er bestilt fra Statens Institut for Folkesundhed og er baseret på datamaterialet fra
undersøgelsen ”Unges trivsel i Grønland 2004”. MIPI og Paarisa har sammen købt to uddybende
notater om to emner, der manglede at blive belyst nærmere. Forfatterne er: Cecilia Petrine
Pedersen, Inger Dahl-Petersen og Peter Bjerregaard fra Center for Sundhedsforskning i Grønland.

Det første notat der udkom i marts 2007 omhandlede selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt
unge i Grønland, og det skabte stor debat i den grønlandske og den danske offentlighed. MIPI fik
besøg af landstingspolitikere, der ville høre mere om notatet og dets konklusioner, og i den
sammenhæng fortalte forfatteren professor Peter Bjerregaard og projektkoordinator for
selvmordsforebyggelse i Paarisa, Jette Eistrup, om emnet.

Det andet notat, der handler om unge med god trivsel, udkom et par måneder efter, men det
skabte desværre ikke større debat hverken i den grønlandske eller den danske offentlighed. MIPI
samarbejdede med ungdomsredaktør i KNR Panínguak’ Abelsen for at skabe opmærksomhed
omkring unge med god trivsel. Dette resulterede i et indslag i udsendelsen ”Sofa Aappalaartoq”
(”Den røde sofa”) i efteråret med temaet: ”hvad skal der til for at børn og unge får et bedre liv?”
hvor folk på gaden fortalte om deres syn på et bedre liv.

De to ovenstående notater kan hentes fra MIPIs hjemmeside www.mipi.gl

”Børn med afsavn – Interviewundersøgelse af børn og forældre i familier med knap økonomi” –
Børns Levestandard i Grønland del 1.
”Børnefattigdom i Grønland – en statistik analyse af indkomstdata for husstande med børn” –
Børns Levestandard i Grønland del 2.
”FN’s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard” – Børns Levestandard i
Grønland del 3.

Rapportserien Børns Levestandard i Grønland udkom i løbet af året 2007. Den første delrapport
udkom d. 1. juni på den Internationale Børnedag, og debatten omkring rapporten i Grønland
foregik lige da rapporten blev offentliggjort. Debatten stoppede ret brat, men da den danske avis
Kristeligt Dagblad tog fat på rapporten og skrev en artikel, blussede debatten i den grønlandske
offentlighed op igen. Landsstyremedlem for Familie Tommy Marø svarede i Kristeligt Dagblad om
problemstillingerne i det sociale forhold ved at fortælle om forskellige indsatser Hjemmestyret er i
gang med på landsplan.

Delrapport 2 udkom i starten af efteråret, hvor MIPI fik forfatteren Christina Schnohr til Nuuk for at
lancere rapporten. Rapporten skabte stor debat i den grønlandske og den danske offentlighed. og

der var flere udsendelser i radio og i tv om rapportens konklusioner og statistik. Rapporten er også
efterfølgende blevet brugt som led i både offentlige og private initiativer på børneområdet.

Tredje delrapport udkom i november måned hvor forfatterne Steen Wulff og Sissel Lea Nielsen
kom til Nuuk for at præsentere rapporten til pressen, politikere og andre interesserede. Rapporten
skabte en del debat omkring børns vilkår, bekæmpelse af fattigdom og FN’s Børnekonvention.
Rapportens anbefalinger blev ligeledes diskuteret med landstingspolitikere
(familieudvalgsmedlemmer) i en grønlandsksproget radioudsendelse.

Rapportserien Børns Levestandard bliver stadig nævnt i den grønlandske offentlighed i forbindelse
med debat om forbedring af børns vilkår.

Rapportserien Børns Levestandard i Grønland udkom i 3 filer, og ligger på MIPIs hjemmeside på
www.mipi.gl .

”Børn og unge i Grønland – en antologi” i samarbejde med Milik Publishing og Ilisimatusarfik.

For første gang i MIPIs historie har vi udgivet en antologi om børn og unge i Grønland. Det fylder
384 sider på dansk og 438 sider på grønlandsk. Antologien henvender sig til
uddannelsesinstitutioner, fagfolk, forskere, studerende etc., og er den første af sin slags i
Grønland. Antologien er inddelt i disse emner: Børn og unge og det politiske og administrative
system i Grønland; Børn og unges socialisering i spændingsfeltet mellem tradition og modernitet;
Opvækstvilkår, trivsel og sundhedsadfærd hos børn og unge og Modeller og redskaber for arbejde
med børn og unge. Antologien er udarbejdet af 25 fagfolk med forskellige ekspertiser på børne- og
ungeområdet. Antologien sælges i Grønland og Danmark.

Igangværende projekter
Børns Levestandard
MIPI offentliggør i første halvår af 2008 en trykt version af sammendragene af de 3 delrapporter.
Dertil udarbejdes der en pjece, der kort gennemgår de vigtigste resultater og anbefalinger.

Der er dertil rejst midler til at sammenfatningen kan oversættes til engelsk. Det sker for at dække et
behov for mere engelsk-sproget materiale om grønlandske børn og unge. Det betyder også, at den
kan anvendes til den sjette internationale kongres for arktisk samfundsvidenskab (ICASS VI) som
foregår i Nuuk til august 2008. MIPI vil i den anledning markere, at der foregår stadig mere
dokumentations-arbejde om børn og unge i Grønland, samt forsøge at skabe et bedre arktisk
netværk.

Statistik om Børn og unge i Grønland 2007-8
MIPI udgiver for hver 2-årig periode en Statistik om Børn og Unge i Grønland. Udgivelserne giver
overblik over eksisterende statistik om grønlandske børn og unge og supplerer det med nogle
særudtræk fra generelle statistikker, således at der kan læses separat om børn og unges vilkår. Ud
over opdateringer og udvidelse af grunddelen vil 2007-8 udgaven indeholde et tema om børn og
unges trivsel. Statistikken vil udkomme i første halvår af 2008. 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.

Udarbejdelse af nye projekter
Med de mange udgivelser i 2007 er MIPI ved at afslutte en række projekter, der er blevet arbejdet
på over flere år. Det betyder at 2008 vil være præget af, at MIPI skal designe og igangsætte nye
projekter samt begynde at rejse de nødvendige midler til disse.

MIPI Tusaat/Nyt
MIPIs nyhedsbrev MIPI Tusaat/Nyt udkom for første gang i november 2006. I 2007 er
nyhedsbrevet udkommet 4 gange. Emnerne har spændt fra babysimulatorer til
studenterrådgivning. Generelt har nyhedsbrevene indeholdt sidste nyt om MIPIs aktiviteter, fakta
om børn og unge samt en artikel om et interesseområde. Nyhedsbrevet har mere end 165
modtagere. I 2008 forventes nyhedsbrevet at blive længere samt at have et mere omfattende tema
varierende fra nyhedsbrev til nyhedsbrev.
Interesserede kan tilmelde sig medlemslisten til nyhedsbrevet ved at sende en mail til: mipitusaat@gh.gl og man kan læse alle nyhedsbreve på www.mipi.gl .

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 2007 af i alt 669 titler. Der er tilføjet cirka 88 nye titler i løbet af år 2007. Det er meget
forskelligartede materialer MIPI indsamler, men det bliver vægtet at indsamle materialer, som ikke
bliver officielt udgivet og som har relevans for Grønland. To eksempler på dette fra 2007 er rapport
fra seminar om ADHD og autisme afholdt af Ilulissat Kommune og PPR Nord og Undersøgelse af
forekomsten af seksuel misbrug og krænkelse blandt Qeqertarsuaq´s grønlandsksprogede borgere
af Qeqertarsuaq kommune.
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.

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

Henvendelserne omfatter emner som omsorgsvigt, unges skriftsprog, implementering og formidling
af børnekonventionen, vold mod kvinder og overgreb mod børn i sammenhæng med social klasse
og uddannelsesniveau. 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 2007 især
handlet om børns rettigheder, og materialer om disse. Der har været nogle henvendelser fra
journalister om emner som anbragte børn og unge samt hashmisbrug og hashpsykoser. Der
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
delrapport 3 i Børns levestandard i Grønland har medarbejderne i MIPI mærket, at der kommer
flere og flere forespørgsler om FN’s Børnekonvention.

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

I november 2007 arrangerede MIPI en forfatteraften i forbindelse med udgivelsen af Børn og unge i
Grønland – en antologi. Tre forfattere fra antologien holdt oplæg. Gert Mulvad holdt oplæg med
titlen: Børn i Grønland – Grønland for børn, Steen Wulff holdt oplæg med titlen: Barnets ret til en
tilstrækkelig levestandard, Karen Langgård holdt oplæg med titlen: Er vi også sådan? Meninger i
aviser om opdragelse og uddannelse i begyndelsen af 20.årh og Kirsten Olesen holdt oplæg med
titlen: Tværfagligt samarbejde om børn og unge i den offentlige sektor. Fagfolk og politikere var
inviteret og der mødte ca. 30 op.
MIPIs deltagelse i øvrige arrangementer i 2007 fremgår af nedenstående skema:
Arrangement

Arrangør

Dato og sted

Emne for MIPIs oplæg

Interview

Nuuk TV

Februar

Om MIPIs årsberetning

Undervisning på Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik, Institut for

12. og 19. april, Nuuk

Opfattelser af børn og

Administration

unge samt børne- og
ungepolitik

IMAK konference

IMAK

11.- 13. april, Nuuk

Stand med materialer fra
MIPI

Oplæg for Landstingets

Landstingets Familieudvalg

19. april, Nuuk

Familieudvalg

Oplæg om Notat om
selvmordstanker og
selvmordsforsøg blandt
unge i Grønland og MIPIs
fremtidige projekter

Telefonisk interview

Sisimiut Tusaataat

13. Marts

Interview om Notat om
selvmordstanker og
selvmordsforsøg blandt
unge i Grønland

Demokraterne – seminar

Demokraterne

22. april, Nuuk

Omsorgssvigt

Arrangement

Arrangør

Dato og sted

Undervisning på ISI -

ISI – Socialrådgiveruddannelsen 5. september, Nuuk

socialrådgiveruddannelsen
Nuna Med

Emne for MIPIs oplæg
Undervisning om MIPI og
MIPIs projekter

Nuna Med

7.-10. september, Nuuk

Unges trivsel og
temasession Barnet i
centrum
Oplæg om viden om
unges brug af rusmidler

ISI – Socialrådgiveruddannelsen ISI

10. oktober, Nuuk

Vold i familien – workshop for

MIPI for Familiedirektoratets

30. – 31. oktober, Nuuk

personale i døgninstitutionerne

børne- og ungeafdeling

Børnefattigdom
Oplæg: Hvad unge
fortæller om vold samt
Viden om vold

Forfatteraften

MIPI

5. november, Nuuk

Forfattere fra Børn og
unge i Grønland – en
antologi

Landstingets Familieudvalget og Landstingets Familieudvalg

6. november, Nuuk

andre medlemmer af landstinget
Fondsnetværket (Danmark)

Oplæg om rapportserien
Børns Levestandard

Egmont-fonden

7. november,

Forskning i Grønland

København

indenfor det sociale
område samt børne- og
unge området, herunder
præsentation af MIPI

Direktoratet for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke

Meeqqerivitsialak

14-15. november, Nuuk

(Almindelig deltagelse i
seminar)

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 2007 er der afholdt fem møder med emnerne studenterrådgivning
ved Naaja Nathanielsen, den nye børnehave Puiaq ved Susanne Bjørnelund og så har det været
et tema der har fulgt hver delrapport i rapportserien Børns Levestandard. 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 normalt ikke har daglig eller
arbejdsmæssig kontakt til.

Arbejdsgrupper m.v.
MIPI er medlem af:
•

Baggrundsgruppen for Inuusuttut Akisunnerat, radio- og website for unge

•

Alkohol- og narkotikarådet

•

Inuisa – Det Grønlandske Samfundsfaglige Selskab

•

Styregruppe for efteruddannelse af personale, der arbejder med udsatte børn og unge i
Grønlands Hjemmestyre

•

Inuuneritta – folkesundhedsprogrammets følgegruppe

•

Undersøgelse om Familiers trivsel – følgegruppe

•

Nationalstrategi om vold, seksuelle overgreb og voldtægter - arbejdsgruppe

•

Handicap rådgivnings og videnscenter – arbejdsgruppe

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 nye hjemmeside er dog endnu
ikke helt klar og MIPI har brugt den ældre version i hele 2007. Den nye hjemmeside vil komme i
brug i løbet af 2008. Brugerne kan glæde sig til en langt mere brugervenlig og overskuelig
hjemmeside.

Status for organisation, drift
og administration
Bestyrelsen
I 2007 blev MIPIs første bestyrelse udskiftet med en ny bestyrelse, der skal virke i perioden medio
2007- medio 2010. Der er i den forbindelse kommet to nye medlemmer af bestyrelsen, de øvrige er
genudpeget. Der er udpeget ny formand og valgt ny næstformand.

Den nuværende bestyrelses sammensætning fremgår af bilag 2.

Organisation og personale
Siden 2006, hvor MIPI blev opnormeret fra 1 til 2 AC-medarbejdere, har der været to
fuldtidsansatte AC-medarbejdere. 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.

De to AC-medarbejdere 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.

Udover de ovennævnte medarbejdere gør MIPI brug af en række eksterne konsulenter. Blandt
andet har der i 2007 været ansat tre eksterne konsulenter/gæsteforskere i forbindelse med
undersøgelsen om Børns Levestandard.

MIPIs egne projekter udkommer altid i dobbeltsprogede publikationer. Derfor er der konstant
tilknyttet et antal oversættere, og der bruges mange ressourcer på at kvalitetssikre oversættelser.

MIPIs ene medarbejder var i 2007 på barselsorlov. Der blev dog fra Familiedirektoratets side stillet
lønmidler til rådighed, således at der kunne ansættes en barselsvikar. Det var positivt og helt
nødvendigt for at sikre kontinuitet omkring MIPIs arbejde.

I MIPIs strategi er kompetenceudvikling og efteruddannelse vigtig for at sikre at medarbejderne til
stadighed har et højt niveau af viden. Således er den ene AC-medarbejder i gang med en internetbaseret masteruddannelse i offentlig politik og ledelse ved London Universitet og den anden
medarbejder har færdiggjort et kursus i statistik over to semestre på administrationslinien på
Ilisimatusarfik, og er gået i gang med et projektledelseskursus.

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.

Budget og økonomi
MIPIs drift og administration er finansieret af en bevilling på Finansloven som en del af
Familiedirektoratets hovedkonto for administration. MIPIs samlede ramme for 2007 udgjorde kr.
1,3 million, heraf knapt kr. 0,9 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 ac-medarbejder nummer to og øge
aktiviteterne. Som allerede beskrevet har dette tydeligt har kunnet mærkes på MIPIs aktiviteter.

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. 115.500 gennem fundraising. I 2006 var tallet på kr. 830.000. Den store forskel skyldes, at
2007 har været brugt på udgivelse af projekter der var i gang sat i 2005 og 2006, og at
fundraisingen dermed var foretaget for projekterne.

Der har gennem alle de år, MIPI har eksisteret, været problemer med Familiedirektoratets
varetagelse af regnskabsfunktionen for MIPI. Igen i 2007 har MIPIs medarbejdere således måtte
bruge et betydeligt antal timer på at påpege fejlagtige konteringer, samt at tidligere påpegede fejl

ikke var blevet rettet. Den mangelfulde regnskabsføring blokerer for et ordentligt overblik over
MIPIs økonomi og dermed også for en ordentlig budgettering og aktivitetsstyring. Dermed hindrer
og sinker den også afviklingen af aktiviteter.
Placeringen af regnskabsfunktionen i Familiedirektoratet 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.

Forslag til Finanslov 2009
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 2009, 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 lederstilling, 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 2-årig bevilling på cirka kr. 180.000.

Viden om børn og unge
Den megen opmærksomhed om MIPIs nye udgivelser viser med al tydelighed, at der er
efterspørgsel efter mere viden og forskning om børn og unge i Grønland.

MIPI har flere gange kunnet konstatere, at der ikke findes et særligt godt vidensgrundlag for
politiske beslutninger angående børn og unge. 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. Samtidig må
der dog peges på, at midlerne til især socialforskning fortsat er meget begrænsede.
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 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 den forestående strukturreform og hvilken indflydelse den får på børn og unges
vilkår samt arbejdet med børn og unge, herunder børne- og ungepolitikker.
Som nævnt får MIPI henvendelser, som viser at der er utilstrækkelig forskning og dokumentation
om børn og unge i Grønland. I 2007 har det blandt andet handlet om vold i familien, børns
oplevelser af dette, samt tiltag i forbindelse med vold og resultater fra dette. Der har også været
spørgsmål om uddannelse og skole, som der ikke kan svares på. Det drejer sig blandt andet om,
hvor mange der færdiggør folkeskolen.
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. Der er også
behov for viden om dynamikken i familier og i samfundet, som har indflydelse på forebyggelse og
intervention.

Der er dertil uden tvivl et generelt behov for mere grønlandsksproget materiale. Der efterspørges
også materiale på engelsk.
Endelig vil MIPI også gerne opmuntre til, at der i højere grad laves forskning om grønlandske børn
og unge, som undersøger børns verden ud fra børns egne opfattelser. I dag tager størstedelen af
forskningen i stedet udgangspunkt i parametre, der på forhånd er fastsat af voksne forskere.

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 fremadrettet, synlig, politisk uafhængig og troværdig.

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.

Familiedirektoratet (som pr. 1. februar 2008 bliver til Departementet 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 Familiedirektoratet løser en række praktiske
opgaver, samt opgaver relateret til MIPIs lovgrundlag, mens MIPIs aktiviteter og ledelse er adskilt
fra Familiedirektoratet.

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

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.
Karen D. Jensen, konsulent. Indstillet af landsstyremedlemmet der har sociale anliggender under
sit ansvarsområde.

Bilag 3: MIPI i pressen 2007
Februar
MIPI deltog i Inuusuttut Akisunnerat 1 i KNR radio om Inuusuttut Akisunnerats hjemmeside 2 .
MIPI blev nævnt i Sermitsiaq i forbindelse med et speciale, der handler om selvmord. Specialet har
titlen ”Selvmord i Grønland” og kan downloades på www.mipi.gl

Marts
I forbindelse med udgivelsen af ”Notat om selvmordtanker og selvmordsforsøg blandt unge i
Grønland” var der en del presseomtale på Webavisen, Sermitsiaq Online samt i KNRs radioavis,
P1 i Danmark, Sisimiut Tusaataat landsdækkende, Jyllandsposten og AG.

April
MIPI var i Nuuk TV, KNRs radioavis samt KNR Kujataata Radioa med MIPIs årsberetning 2006.

Maj
KNRs radioavis, morgenfladen og Kujataata Radioa havde fokus på MIPIs udgivelse ”Notat om
unge med god trivsel” bl.a. med interview af daværende forkvinde Laannguaq Lynge. AG bragte en
notits om notatet.

Juni
Ved offentliggørelsen af delrapport 1 ”Børn med afsavn – Interviewundersøgelse med børn og
forældre i familier med knap økonomi” i rapportserien Børns levestandard, havde KNR noget om
rapporten i radioavisen samt debat i formiddagsudsendelsen Oqalliffik. KNR TV havde også et
nyhedsmagasin med tema om Børn med afsavn. Der var stille indtil slutningen af juni hvor
Kristeligt Dagblad tog emnet op og resten af den danske presse fulgte efter. Rapporten blev en
nyhed i Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og den grønlandske presse kørte nyheden
igen. Webavisen kom med. Sermitsiaq Online kørte flere headlines omhandlende rapporten og
danske politikeres reaktion på rapporten.
1
2

De unges frembrud
www.inuusuttutakisunnerat.gl

Juli
Den danske avis, Kristeligt Dagblad, kørte et tema om Grønland. En artikel om selvmord blandt
unge i Grønland nævnte MIPI og ”Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i
Grønland”. Dertil kom der svar til artiklerne fra daværende Landsstyremedlem for Familier Tommy
Marø om grønlandsk indsats overfor sociale problemer i Grønland.

September
AC-medarbejder Lona Lynge blev interviewet af AG i starten af måneden. Journalisten fra AG
havde kigget på programmet til Nuna Med 2007, hvor MIPI stod for workshoppen Unges trivsel.
Artiklen handlede om vold blandt unge herunder hvad der fortælles om vold på Inuusuttut
Akisunnerats hjemmeside.

Delrapport 2 ”Børnefattigdom i Grønland – en analyse af indkomstdata for husstande med børn” i
rapportserien Børns levestandard udkom, og rapporten var i alle tænkelige medier i Grønland og i
Danmark, lige som den også blev omtalt i andre nordiske lande. Det skabte debat i den almene
offentlighed og især på den politiske arena. Der blev lavet direkte udsendelser om emnet med
forskellige gæster både i radio og tv. Rapportens indhold fik også en del borgere i Grønland til at
skrive læserbreve og kronikker i aviserne.

Oktober
Landstingsmedlem Asii C. Narup skrev en kronik om delrapport 2 ”Børnefattigdom i Grønland” med
overskriften: ”Viden forpligter”.
Nordjyske Stifttidende nævnte MIPI i en artikel med interview af Mælkebøttens leder Kirsten
Ørgaard.
Offentliggørelsen af Delrapport 3 i Børns Levestandard blev varslet på sermitsiaq.gl

November
Delrapport 3 ”FN’s Børnekonvention og barnets ret til en tilstrækkelig levestandard” udkom 1.
november. Debatten i den grønlandske offentlighed handlede om at Grønland ikke gør nok for de
grønlandske børn, og at Grønland ikke overholder FN’s Børnekonvention.

Dertil blev der også skrevet læserbreve om fattigdom.

”Børn og unge i Grønland – en antologi” udkom d. 5. november, og Qanorooq lavede et indslag om
offentliggørelsen af antologien. Der var ligeledes en artikel med bestyrelsesformand Naaja
Nathanielsen i Sermitsiaq, hvor der blev lagt vægt på, at der er kommet en antologi om børn og
unges aktuelle vilkår. Dertil blev forfatteraftenen, der foregik samme dag, nævnt i artiklen.

