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Sammenfatning
MIPI blev etableret 1. januar 2004 efter en knapt toårig projektperiode. MIPI ledes af en selvstændig
bestyrelse, men er administrativt tilknyttet Familiedirektoratet. MIPI har en fastsat fuldtids acmedarbejder og projektansætter løbende relevante personer. Målet for MIPIs arbejde er:
MIPI indsamler, skaber og formidler viden, der bidrager til, at arbejdet med børn og unge i Grønland i
stigende grad bliver vidensbaseret.
MIPI er kendt for at være fremadrettet, synlig, politisk uafhængig og troværdig.

MIPI har i sit første leveår afsluttet flere projekter, blandt andet udarbejdelsen af Familiers Levevilkår
2004. Dertil har MIPI deltaget i en række konferencer og seminarer, og besvaret 54 henvendelser om
eksisterende viden. MIPI deltager også i flere arbejdsgrupper. Ved årsskiftet arbejder MIPI på en række
projekter. Det er den indledende fase til en gentagelse af undersøgelsen fra 1994 Anbragte børn og
unge, en analyse af kommunale børne- og ungepolitikker, en indsamling af gode erfaringer med børneunge-projekter under Arktisk Råd samt udarbejdelsen af Statistik om Børn og Unge 2005.

I forhold til MIPIs drift er der flere udfordringer. Der må skabes bedre rammer for MIPIs økonomistyring.
Kontinuiteten i vidensindsamling samt vedligeholdelse og udviklingen af MIPIs hjemmeside lider under,
at der kun er en fastansat medarbejder.

For MIPIs fremtid er det væsentligt at få løftet de driftsmæssige udfordringer. Dertil bør MIPIs politiske
uafhængighed sikres og udbygges. I forhold til viden om børn og unge ønsker MIPI at skubbe til, at der
i Grønland bliver større mulighed for at producere sammenhængende statistik med udgangspunkt i
børn og unge, samt at der i højere grad forskes med udgangspunkt i børn og unges egne synspunkter.
MIPI vil også gerne i højere grad arbejde med forskningsbaserede udredninger og gennemføre
evalueringer. Endeligt er det væsentligt med en fortsat dialog om, hvad viden er, hvordan den skabes
og hvordan den kan bruges.

På vegne af MIPIs bestyrelse,

Laannguaq Lynge,
Bestyrelsesformand

Søger du viden om børn og unge?
www.mipi.gl
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Introduktion
MIPIs opgaver
MIPI blev etableret 1. januar 2004 efter en knapt toårig projektperiode. MIPI indsamler, skaber og
formidler viden om børn og unge i Grønland, om børn og unges vilkår samt om arbejdet med børn og
unge. MIPI kan dels selvstændigt tage opgaver op og dels påtage sig løsning af opgaver for offentlige
eller private mod betaling.
MIPIs opgaver og organisation er baseret på Landstingslov nr. 26 af 18. december 2003 om
Videnscenter om Børn og Unge.

Organisation og personale
MIPI ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen har ansvar for MIPIs virksomhed, herunder retningslinier for
finansiering, og bestyrelsen indstiller medarbejdere til ansættelse og afskedigelse. Bestyrelsen fungerer
også som fagligt netværk for MIPI. Derudover er MIPI administrativt tilknyttet Familiedirektoratet, som
har det personalemæssige og økonomiske ansvar for MIPI, samt varetager evt. departementale
opgaver i relation til MIPI.
MIPIs bestyrelse er udpeget af Landsstyret efter indstilling fra syv institutioner, fastlagt i loven om
Videnscentret. Den nuværende bestyrelse er udpeget for perioden 2004-2006. Bestyrelsens
sammensætning fremgår af bilag 1.

MIPI har ansat og er aktuelt normeret til en ac-fuldtidsstilling. Der er i januar 2004 tiltrådt en ny
medarbejder. Dertil har MIPI i 2004 haft tilknyttet syv eksterne konsulenter til løsning af konkrete
opgaver og også haft ansat studentermedarbejdere.
Den fuldtidsansatte varetager alle drifts- såvel som udviklingsopgaver, projektstyring,
sekretariatsbetjening af MIPIs bestyrelse samt almindeligt administrativt og forefaldende
kontorarbejde. I praksis er der dermed ikke fuld tid til vidensarbejde.

MIPI er rent fysisk placeret i Nuuk sammen med Døgninstitutionskontoret (Familiedirektoratet) og PPRMidt (Direktoratet for Kirke, Uddannelse og Forskning). Denne fysiske placering giver et godt fagligt
miljø i forhold til viden om børn og unge, især udsatte børn og unge.

Økonomi
MIPIs drift og administration er finansieret af en bevilling på Finansloven. Derudover kan MIPI søge
midler fra private organisationer eller offentlige myndigheder samt drive virksomhed, der medfører
indtægter. I 2004 har bevillingen på finansloven udgjort 640.000. Dertil har MIPI haft indtægter fra sin
virksomhed på kr. 56.000 og rejst eksterne midler på kr. 39.500. Årsregnskabet for MIPI er i skrivende
stund ikke afsluttet og derfor kan der ikke redegøres yderligere for dette.

Søger du viden om børn og unge?
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Der har i 2004 været stor usikkerhed om de budget- og regnskabsmæssige retningslinier og rammer for
MIPIs arbejde. Bestyrelsen har derfor haft vanskeligt ved at fastlægge en aktivitetsplan. Dertil har det
besværliggjort igangsættelsen og gennemførsel af projekter og afstedkommet uforholdsmæssigt meget
arbejde for medarbejderen i MIPI.

Mål for MIPI
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.
MIPI er kendt for at være fremadrettet, synlig, politisk uafhængig og troværdig.
Dertil har bestyrelsen valg at prioritere emnet Omsorg og omsorgssvigt i perioden 2004-2006.

Aktiviteter i 2004
Afsluttede projekter
MIPI har i 2004 afsluttet 3 projekter:
1. Familiers Levevilkår 2004 – Kommenteret Statistik
MIPI har udarbejdet Familiers Levevilkår – Kommneteret Statistik som konsulentopgave for
Familiedirektorat. Ud fra direktoratets ønske om en opdateret statistik, der belyser grønlandske
familiers levevilkår udarbejdede MIPI konceptet til en publikation og efterfølgende selve publikationen.
Publikationen er trykt i 1.500 eksemplarer og omdelt til Landsstyrets og Landstingets medlemmer, lige
som Familiedirektoratet har distribueret den til uddannelsesinstitutioner, offentlige forvaltninger m.v.
Dertil kan den downloades fra Familiedirektoratets og MIPIs hjemmesider.
Ud over at samle en række statistikker er det særlige ved Familiers Levevilkår 2004 at den er
kommenteret. Den hjælper læseren med at tolke de statistiske oplysninger ved at forklare dem og
sætte dem ind i en sammenhæng. Behovet for denne form for formidling er noget MIPI har udledt ud fra
henvendelser om tolkning af statistik og fakta til MIPI. Således har både MIPIs faglighed og indsamlede
erfaringer som videnscenter været vigtige elementer i udarbejdelsen af publikationen.

2. Statistik om Børn og Unge i Grønland (2003)
Statistik om Børn og Unge i Grønland (2003) blev udfærdiget og trykt i 2003, altså i projektperioden der
gik forud for den egentlige etablering af MIPI. Den blev i 2003 også distribueret til biblioteker,
uddannelsesinstitutioner m.fl. Da stillingen som medarbejder i MIPI var vakant ved selve
udgivelsestidspunktet blev publikationen dog ikke direkte lanceret. Derfor har der i 2004 været lavet
skiltereklamer, der gjorde opmærksom på publikationen, lige som den er udsendt som
undervisningsmateriale blandt andet til Ilisimatusarfik, PI/Center for Sundhedsuddannelser, SPS og
Pilersuiffik.

Søger du viden om børn og unge?
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3. Oprettelse af engelsksproget hjemmeside og nemmere adgang til MIPIs hjemmeside
MIPI har flere henvendelser fra udlandet og indgår også i arktisk samarbejde. Der er derfor blevet
oprettet en engelsksproget hjemmeside for MIPI. Den indeholder en introduktion til MIPI på engelsk
samt engelsk-sproget materiale om grønlandske børn og unge. Dermed har MIPI nu hjemmeside på
både engelsk, grønlandsk og dansk.
Flere har haft problemer med at finde MIPIs hjemmeside, som er en underside på www.nanoq.gl.
Derfor har MIPI nu købt domænenavnet www.mipi.gl, som giver direkte adgang til MIPIs hjemmeside.

Indsamling af materialer 2004
De materialer om børn og unge som MIPI indsamler bliver registreret via Landsbibliotekets fælles
bibliotekssystem. MIPIs samling består ved udgangen af året af i alt cirka 425 titler.
MIPI forsøger derudover at indsamle flest muligt materialer elektronisk, således at de kan være
tilgængelige via MIPIs hjemmeside. Der er nu i alt cirka 140 titler, der kan hentes via MIPIs
hjemmeside.

Henvendelser til MIPI om eksisterende viden
MIPI har fået i alt 54 henvendelser om eksisterende viden i 2004, som er ekspederet som mindre
henvendelser, dvs. MIPI umiddelbart har svaret enten via mail eller telefon. De fleste henvendelser til
MIPI kommer fra studerende og forskere, men også fagpersoner og journalister henvender sig. Ud over
henvendelser fra Grønland får MIPI også henvendelser fra Danmark, og europæiske samt arktiske
lande. I 2004 er der især blevet spurgt til omsorgssvigt og trivsel, seksuelt misbrug og førskoleområdet.
Der har dog også været henvendelser om f.eks. grønlandsk kultur og dokumentarfilm.
Spørgsmålene til MIPI udtrykker, at der er et væsentligt behov for ikke kun at indsamle og
systematisere materialer, men også bearbejde de indsamlede materialer, f.eks. ved at lave oversigter
over konklusioner eller analyser af indhold.

Det har desværre ikke været muligt, at få oplyst hvor mange brugere, der er af MIPIs hjemmeside, som
giver mange adgang til MIPIs viden.

Søger du viden om børn og unge?
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Seminarer, debatter og konferencer
MIPIs medarbejder har i løbet af 2004 deltaget i en række konferencer, debatter og seminarer som
repræsentant for MIPI. Det fremgår af nedenstående skema.
Konference/seminar/debat

Dato og sted

Bemærkninger

Tænketanken til højnelse af

1. marts, Nuuk

Oplæg af MIPI: "Viden om førskole-tilbuds

befolkningens uddannelsesniveau

betydning for børn"

Konference arrangeret af Nordisk

12-14. maj,

Forening mod Børnemishandling og

Finland

Opsamling kan læses på www.mipi.gl

Omsorgsvigt
Fyraftensmøde for de ansatte i og

11. august, Nuuk

under Familiedirektoratet

Oplæg af MIPI: Er der en sammenhæng
mellem økonomi og børns trivsel?

Uummannaq Børnehjems 75 års

24.-29.

jubilæum samt besøg hos diverse

september,

samarbejdspartnere

Uummannaq

PIP-konference

26.-27. oktobter,

Oplæg af MIPI: Viden og evidens i socialt

Kangerlussuaq

arbejde samt præsentation af MIPI

12.-15. oktober,

Oplæg: Hvad er MIPI?

Socialchefskonference

Oplæg af MIPI: Hvad er MIPI?

Nuuk
Familieårs-dialogseminar

16.-18. oktober,
Nuuk

PPR-træf

22. oktober, Nuuk Oplæg: Hvad er MIPI?

Offentligt oplæg og debat om Omsorg 9. december,
og Omsorgssvigt

Arrangeret af MIPI. Se nedenfor.

Nuuk

Den 9. december holdt MIPI sit første offentlige møde.Overskriften var "Omsorg og omsorgssvigt".
Koordinator for MIPI, Nina Banerjee, holdt oplægget "Hvor mange børn taler vi om?" og næstformand
for MIPIs bestyrelse, psykolog Naaja Hjelholt Nathanielsen, holdt oplægget: "Omsorg og omsorgssvigt".
Sidstnævnte kan læses på www.mipi.gl. Der var næsten 60 fremmødte og spørge- og debatlysten var
stor.

Arbejdsgrupper m.v.
-

MIPI sidder fast i Netværksgruppen for Familie-10-året i regi af Familiedirektoratet.

-

MIPI har i 2004 deltaget i baggrundsgruppen for Inuusuttut Akisunnerat, radio- og website for unge.
MIPI har blandt andet udarbejdet fire faktasider ifm. de forskellige temaer i radioudsendelserne.

-

MIPI er ved slutningen af året indtrådt i Alkohol- og Narkotikarådet.

Søger du viden om børn og unge?
www.mipi.gl
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-

MIPI koordinerer, efter aftale med Udenrigsdirektoratet, den del af den grønlandske deltagelse i
Arktisk Råds "Future of Children and Youth"-program som handler om børn og unges trivsel og
sundhed. MIPI var i den anledning vært for den canadiske koordinator af programmet under et tre
dages ophold i Nuuk.

Igangværende projekter
MIPI arbejder ved årsskiftet på fire projekter:
1. Statistik om Børn og Unge 2005 med temaet "fritid"
Statistik om Børn og Unge 2005 er i øjeblikket under udarbejdelse ud fra et ønske om at opdatere
statistikken hvert andet år. 2005-udgaven kommer til at indeholde en opdatering af oplysningerne fra
Statistik om Børn og Unge 2003 samt et mindre tema om børn og unges fritid. Udgivelsen er foreløbigt
økonomisk sikret som en web-baseret udgivelse. En trykt udgave er dog nødvendig for at nå et bredere
publikum. Om der kommer en trykt udgivelse, afhænger af om det lykkedes at rejse eksterne midler til
dette. Bestyrelsen mener, Statistik om Børn og Unge er så væsentligt et redskab, at den bør være fuldt
finansieret af Landskassen

2. Future of Children and Youth – Vidensinsamling og formidling under Arktisk Råd
Under Arktisk Råds "Future of Children and Youth"-program arbejder MIPI på det grønlandske bidrag til
en rapport med gode erfaringer (best practices) med at fremme børn og unges sundhed og trivsel i de
arktiske lande/regioner. Den grønlandske del forventes afsluttet i løbet af 2005. Den samlede arktiske
rapport forventes at blive færdig i 2006. MIPI har lavet en følgegruppe til projektet i Grønland,
bestående af repræsentanter fra PAARISA, Inerisaavik, MIPI samt læge Henning Sloth Pedersen.
Sidstnævnte er også ansat som projektleder på projektet.

3. Gentagelse af undersøgelsen "Børn og unges anbringelser uden for hjemmet" fra 1994
Ovennævnte undersøgelse indeholder talmateriale om anbragte børn i alle former for anbringelser samt
forslag til forbedringer af anbringelsesprocessen baseret på interview med de involverede parter.
Emnet er højaktuelt og MIPI ønsker derfor at gentage undersøgelsen. MIPI er på nuværende tidspunkt
ved at gennemgå den eksisterende rapport ud fra videnskabelige kriterier. Dernæst vil relevante
personer, organisationer og institutioner blive hørt om deres forslag, hvorefter MIPI kan lave et egentligt
forskningsdesign. Gennemførelsen af undersøgelsen afhænger af samarbejdspartnernes interesse,
rekrutteringen af forskere/assistenter og den eksterne finansielle støtte.

4. Analyse (review) af kommunale børne-unge-politikker
Flere kommuner i Grønland har lavet børne- og ungepolitikker. MIPI arbejder på en mindre
gennemgang af de eksisterende formelt vedtagne kommunale børne- og ungepolitikker, som de
foreligger på skrift. Til det formål er ansat professor Peter Dahler-Larsen. Analysen bliver afsluttet og
Søger du viden om børn og unge?
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offentliggjort i første halvdel af 2005. Det er håbet, at analysen vil inspirere og videreudvikle arbejdet
med at sætte og gennemføre politiske mål på børne- og unge-området.

Status for Videnscentrets drift
MIPI er kommet godt i gang med den interne organisation som en semi-selvstændig institution. I 2004
er bestyrelsen blevet udpeget og er tiltrådt. Bestyrelsen har fastlagt sin forretningsorden og vedtaget
retningslinier for MIPIs virksomhed og udvikling på længere sigt samt aktivitetsplan for 2004-2006.
Bestyrelse arbejder dertil på nærmere retningslinier for betaling til MIPI for opgaveløsning.

I forhold til driften er der stadig en række udfordringer;
1. Rammerne for MIPIs økonomistyring er som nævnt langt fra tilfredsstillende og en
tilfredsstillende drift af MIPI kræver, at der snarest rettes op på disse forhold. Da MIPI på dette
punkt er underlagt Familiedirektoratet, må dette arbejde ske i samarbejde med
Familiedirektoratet.
2. MIPI har i 2004 forsøgt at løse en række driftsopgaver ved tilknytning af timelønnede
medarbejdere. Det har dog vist sig svært både at rekruttere og fastholde folk med de rette
kompetencer og det er derfor vigtigt at finde løsninger på dette område. Det drejer sig især om
vedligeholdelsen af bibliotekssamlingen og af hjemmesiden, som er kerneområder i MIPIs
virksomhed og som kræver grønlandsk-sproget kompetence på højt niveau.
3. MIPIs hjemmesiden fungerer på mange måder godt, men den er for svær for brugerne at
overskue og meget tung at administrere. Der har derfor været planlagt en omlægning af denne.
Omlægningen har foreløbigt måtte udsættes, da den rekrutterede person måtte sige fra, men
den vil blive forsøgt gennemført i 2005.

MIPIs fremtid
Bestyrelsen har i denne årsberetning valgt at diskutere tre områder i forhold til MIPIs fremtid, nemlig
MIPIs organisatoriske rammer, MIPIs personalemæssige situation samt viden om børn og unge i
Grønland. Ud over dette har bestyrelsen i 2004 vedtaget retningslinier for MIPIs virksomhed og
udvikling på længere sigt. De er vedlagt som bilag.

MIPIs organisatoriske rammer
MIPI er i øjeblikket administrativt og økonomisk tilknyttet Familiedirektoratet. Det er bestyrelsens
holdning, at et videnscenter for at kunne levere troværdig viden bør fungere så politisk uafhængigt som
muligt. Lovgivningsmæssigt er dette foreløbigt sikret ved at bestyrelsen – og ikke
Landsstyremedlemmet – er ansvarlig for aktiviteterne. For at sikre MIPIs uafhængighed bør der dog
undersøges alternativer til den organisatoriske tilknytning til Familiedirektoratet. Dette er der også lagt
op til i bemærkningerne til loven om MIPI. Bestyrelsen vil derfor iværksætte en undersøgelse af
Søger du viden om børn og unge?
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mulighederne af andre organisatoriske rammer, som skal vurdere både det faglige miljø,
uafhængigheden og de administrative sammenhænge.

MIPIs personalemæssige situation; opgaveløsning, sårbarhed og kontinuitet
Det er væsentligt, at MIPIs personalenormeringer udvides. Det er i loven om Videnscenter om Børn og
Unge forventet, at MIPI skal dække en lang række aspekter af børn og unges vilkår. Dertil er der stor
efterspørgsel efter MIPIs viden og der skal løses mange forskelligartede opgaver for at drive og udvikle
et videnscenter. Fraværet af flere medarbejdere gør det også svært for MIPI at lave kontinuerlig
vidensindsamling og svare på henvendelser, da MIPI i perioder må lukke på grund af sygdom, ferie og
tjenesterejser. Endelig gør det MIPI meget sårbar ved personaleskift. Som det også tilkendegives i
bemærkningerne til loven om MIPI, er det urealistisk at alt arbejdet i MIPI skal kunne løftes af blot en
medarbejder og normeringen må derfor udvides.

Viden om børn og unge
Når man ser på tiltag over for børn og unge, er det meget få, der bliver evalueret eller systematisk fulgt
op på. MIPI vil derfor gerne i højere grad medvirke til forskningsbaserede udredninger og evalueringer.
Disse kan bruges til at forbedre det politiske beslutningsgrundlag og til metodeudvikling. Sådanne
undersøgelser skal helst laves i samarbejde med de ansvarlige parter – f.eks. kommunerne,
Hjemmestyret og private organisationer – og MIPI ønsker derfor at indgå i samarbejde om dette.

På et mere overordnet plan er det nødvendigt med gode statistiske oplysninger om børn og unge for at
tilrettelægge og udvikle politikker og indsatser. Der findes på nuværende tidspunkt en række statistiske
oplysninger om børn og unge, men der er også en række områder, der er væsentlige for børn og unges
trivsel, som der ikke findes samlede oplysninger eller tidsserier om. Statistikkerne bliver også lavet på
mange forskellige måder, hvad gør dem vanskelige at sammenligne og/eller sammenkøre. For at dette
skal kunne lade sig gøre, kræves det at mange aktører samarbejder. Ud over fortsat selv at udgive
statistiske opsamlinger vil MIPI derfor meget gerne indgå i samarbejde om udvikling af statistik med
udgangspunkt i børn og unge.

Endelig vil MIPI også gerne opmuntre til, at der i højere grad laves forskning om grønlandske børn og
unge, der undersøger børns verden ud fra børns egne opfattelser. I dag tager størstedelen af
forskningen i stedet udgangspunkt i parametre på forhånd fastsat af voksne forskere.

Endeligt er det væsentligt med en fortsat dialog om, hvad viden er, hvordan den skabes og hvordan
den kan bruges.

Søger du viden om børn og unge?
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Bilag:
Oversigt over MIPIs bestyrelse – Bilag 1
MIPIs bestyrelse er udpeget af Landsstyret på baggrund af indstillinger fra nedennævnte instanser.
Bestyrelsen er udpeget for perioden 2004-2006.

Formand for bestyrelsen, udpeget af landsstyret:


Laannguaq Lynge, vicelandsbibliotekar. Indstillet af Landsbiblioteket.

Næstformand for bestyrelsen, valgt af bestyrelsen:


Naaja Nathanielsen, leder af Nuuk Kommunias PPR-kontor. Indstillet af KANUKOKA.

Øvrige medlemmer:


Ann Nymark, ledende skolepsykolog for PPR-midt. Indstillet af landsstyremedlemmet, som har
daginstitutioner og folkeskolen under sit ansvarsområde.



Wolfgang Kahlig, institutleder. Indstillet af Ilisimatusarfik.



Anne Cathrine Lefévre, konsulent i PAARISA. Indstillet af landsstyremedlemmet, som har sundhed
og forebyggelse under sit ansvarsområde.



Keun Hwang, specialkonsulent. Indstillet af Grønlands Statistik.



Andu S. Olsen, konsulent i Familiedirektoratet. Indstillet af landsstyremedlemmet, som har sociale
anliggender under sit ansvarsområde.

Søger du viden om børn og unge?
www.mipi.gl
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MIPI i pressen 2004 – Bilag 2
MIPI har kendskab til følgende grønlandsk pressedækning af MIPI og MIPIs aktiviter i 2004:
Februar/Marts
Udnævnelsen af MIPIs bestyrelse bliver omtalt i flere grønlandske medier, herunder AG, Sermitsiaq og
Radioavisen.
Juni
På baggrund af MIPIs deltagelse i nordisk konference om børnemishandling og omsorgssvigt
arrangerede MIPI et interview med AG, hvor både MIPI og andre konferencedeltagere var til stede.
Interviewet blev efterfølgende bragt i AG.
August
Formand for MIPIs bestyrelse, Laannguaq Lynge, deltager i KNRs radio-spørgeprogram.
September
Laannguaq Lynge deltager i radioprogram om MIPI i Sisimiut lokalradio.
MIPIs oplæg til Uummannaq Børnehjems jubilæum bliver nævnt i avisartikel i AG/Sermitisiaq om
jubilæet.
Oktober
Hjemmestyrets 2x15 minutter i KNR (radio) handler søndag d. 3. oktober om MIPI.
November
MIPI har en kommentar i såvel AG som Sermitsiaq under overskriften "Er en tredjedel
omsorgssvigtede?"
December
MIPIs offentlige møde om "Omsorg og omsorgssvigt" bliver omtalt i KNRs morgenflade og i Region
Syd. Efterfølgende er der desuden en artikel i AG fra mødet, et læserbrev inspireret af mødet, lige som
det ene oplæg holdt til mødet bliver offentliggjort i AG.
Publikationen "Familiers Levevilkår" blev officielt lanceret til et pressemøde afholdt i samarbejde med
Familiedirektoratet. Analyser fra Familiers Levevilkår 2004 blev efterfølgende brugt i flere radioaviser og
i artikler i såvel Sermitsiaq som AG. Sidstnævnte avis har også lavet en artikel om selve publikationen.

Til denne gennemgang skal tilføjes, at det ikke er muligt med de nuværende personaleressourcer
systematisk at overvåge den grønlandske pressedækning af MIPI og MIPIs aktiviteter. Dertil henviser
MIPI ofte journalister videre til andre, der besidder en specialviden inden for konkrete områder.

Søger du viden om børn og unge?
www.mipi.gl
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Retningslinier for MIPIs virksomhed og udvikling på længere sigt – bilag 3
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