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Forord
Til Justitsministeren og Grønlands Selvstyre.
For PiSiu (Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd) skete der
flere positive ting i 2013. Herunder blev der iværksat et kriminalpræventivt projekt med distribuering af
—

forebyggelseskort, ligesom udbredelse af kendskabet til PiSiu var et prioriteret indsatsområde gennem hele
året. Detaljerne omkring disse forhold samt Rådets øvrige arbejde vil blive beskrevet i det følgende.
I medfør af bekendtgørelse nr. 1178 af 9. december 2008 af forretningsorden for det Grønlandske
Kriminalpræventive Råd § 7, afgiver PiSiu hvert år en kort beretning til Justitsministeren og Grønlands
Selvstyre om Rådets virksomhed det forudgående år.
Beretningen for 2013 afgives hermed.

Om PiSius formål

Siden stiftelsen i 2009 har PiSiu arbejdet for at forebygge kriminalitet i Grønland gennem
sikkerhedsfremmende foranstaltninger, ved oplysningsvirksomhed og erfaringsudveksling samt ved
rådgivning af lokale SSSPK-udvalg.
For at understøtte dette arbejde har PiSiu i 2013 arbejdet ud fra strategiplanen for 2012
PiSius vision og mission beskrives:
•

—

2015, hvori

PiSius vision er: At styrke og inspirere til en integreret forebyggende indsats med henblik på at

nedbringe kriminalitet.
•

PiSius mission er: At forebygge kriminalitet ved oplysningsvirksomhed og erfaringsudveksling samt

ved rådgivning af lokale SSSPK-udvalg.
PiSius medlemmer repræsenterer viden og erfaring fra institutioner og organisationer, der i bred forstand
beskæftiger sig med de dele af samfundet, hvor kriminalpræventivt arbejde er særdeles relevant. Pi5iu
arbejder for, at det grønlandske samfund herunder offentlige myndigheder, institutioner, organisationer,
private firmaer og foreningslivet
vil anvende Rådet som sparringspartner, når man i bred forstand
beskæftiger sig med kriminaipræventivt arbejde. Dette har PiSiu arbejdet på siden Rådet blev til, og det er
forhåbningen, at dette i fremtiden vil ske i endnu højere omfang i takt med udbredelsen af kendskabet til
PiSiu.
—

—
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PiSius arbejde og indsatser
I 2013 har der været afholdt møde i Rådet den 29. maj og den 13. november.
Arbejdet i PiSlu har igennem året været koncentreret om forskellige ting og tiltag indenfor det
kriminalpræventive område. De forskellige arrangementer og tiltag beskrives nærmere nedenfor.

Deltagelse og oplæg
PiSius sekretariatsmedarbejder havde i april 2013 fornøjelsen af at deltage i 3 netværksdage for krisecentre
i Grønland, som var arrangeret af Departementet for Familie og Justitsvæsen og organiseret af
Mælkebøttencenteret’. Her fik Rådets sekretariatsmedarbejder også mulighed for, at fortælle kort om PiSiu
og det forebyggende arbejde. Medarbejderen fik et stort udbytte af sin deltagelse og fik herunder indtryk
af de udfordringer, som krisecentrene i de forskellige byer står overfor.
I juli
havde ‘Enhed for Tidlig Indsats’, som hører under Det Grønlandske Sundhedsvæsen en
forebyggelsesstand i Nuuk Center. Målgruppen var unge i Nuuk, som havde sommerferie, og som ofte
‘hænger ud’ i centeret. På forebyggelsesstanden var der fokus på alkohol og rusmidler, prævention og sund
kost. PiSius sekretariatsmedarbejder deltog i forebyggelsesstanden, og delte i den forbindelse ud af
forebyggelseskortene, samt gav information om Rådet og dets facebookside samt hjemmeside.
I august 2013 blev der afholdt Nordisk Rusmiddelseminar i Nuuk, og PiSius sekretariatsmedarbejder deltog i
dette seminar, som var arrangeret af Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Der var oplæg fra alle de
nordiske lande omkring rusmidler og forebyggelse af dette. Fra Grønland blev der bl.a. fortalt om
lnuuneritta 2 (folkesundhedsprogrammet), og dets handleplaner indenfor bl.a. alkohol og hash. I
forbindelse med forebyggelse at dette blev flere instanser nævnt, inkl. PiSiu. Derudover var der fra
grønlandsk side oplæg om
-

-

-

Politiets indsats mod euforiserende stoffer
Kommuneqarfik Sermersooq’s forebyggelse på kommunal basis
Sundhedsvæsenets ‘enhed for tidlig indsats’

Af oplæg fra de andre lande kan bI.a. nævnes ‘Rusmiddelforebyggende arbejde i skolen’ (Helsedirektoratet,
Norge), ‘tidlig interventionsarbejde i nordiske lande’ (Sundhedsstyrelsen, Danmark) og ‘how to reach
unreachables’ (A-klinikstiftelsen, Finland). Det var yderst lærerigt at høre nærmere om de udfordringer og
succeser de Øvrige nordiske lande har på dette område. Disse erfaringer vil fremadrettet blive inddraget i
PiSius videre arbejde.
—

-

i

Mælkebøttecenteret består af et værested/fristed for børn og unge i Nuuk, et krisecenter samt en boenhed. Læs
mere på www.mb.gI
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I November deltog PiSius sekretariatsmedarbejder i en to-dags konference om udsatte børn og unge
(arrangeret af SF1, Mælkebøttecenteret og Departementet for Familie og Justitsvæsen). På konferencen fik
Rådets sekretariatsmedarbejder lejlighed til, at fortælle konferencedeltagerne om PiSiu og Rådets arbejde.
Derudover blev der på konferencen også dannet netværk, som hidtil ikke var tilstede.
I løbet af 2013 har PiSiu’s sekretariatsmedarbejder herudover afholdt særskilte oplæg om Rådet forskellige
steder. Således har medarbejderen besøgt Politiskolen og Anklagemyndigheden ved Grønlands Politi samt
Rotary Klub Nuuk. Ved disse lejligheder fortalte sekretariatsmedarbejderen om PiSiu’s opbygning,
arbejdsopgaver, udfordringer og succeser. Alle parter virkede yderst interesserede, og flere kom med gode
idéer til fremtidige tiltag/ projekter.

Fremlæggelse i Lovudvalget
Den 21. Oktober var PiSiu inviteret til et orienteringsmøde ved Inatsisartut’s Lovudvalg. Lovudvalget
ønskede at høre nærmere om PiSiu’s arbejde og udfordringer. To medlemmer og
sekretariatsmedarbejderen deltog i dette møde. Politikkerne fandt det interessant at høre om Rådet’s
virke, og de problematikker som PiSiu har med at gøre.

Forebyggelsesdag
Den 16. November var der arrangeret ‘Forebyggelsesdag’ af forebyggelsesudvalget
Kommuneqarfik
Sermersooq. Forskellige organisationer, offentlige afdelinger og institutioner, som alle arbejder med
forebyggelse i forskellige sammenhænge var repræsenteret på denne dag. PiSiu var ligeledes
repræsenteret med en stand, hvor der blev uddelt materialer om forebyggelse af vold og indbrud, samt
—

informationspjecer om stoffer til de fremmødte.
Det var en god dag med mange besøgende, og det var meget positivt at opleve den store fokus der er på
forebyggelse i det Grønlandske samfund. Nedenfor ses et billede fra dagen.

-rii,
-,
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Forebyggelseskortet ‘undgå vold i nattelivet’
PiSiu lavede i november 2012 et forebyggelseskort i kreditkortstørrelse med titlen ‘Undgå vold i nattelivet’.
Kortet er både på dansk og grønlandsk, og minder visuelt meget om kortet ‘undgå voldtægt’, som PiSiu fik
lavet og distribueret i hele Grønland i 2011.
‘Undgå vold i nattelivet’-kortet, der blev produceret i 15.000 eksemplarer, har 6 gode råd til at undgå vold:
• Drik dig aldrig så fuld, at du ikke kan bevare overblikket
• Lad være med at svare igen eller skubbe igen
• Forhold dig neutral og rolig
Undgå at vise, at du er bange
• Bed andre om hjælp, fx dørmænd eller andre ansatte
• Hvis intet andet hjælper, så forlad stedet

Ideen med kortet var at lave noget, som appellerer og er let tilgængeligt for de unge. PiSiu var af den
opfattelse, at det vil være højst usandsynligt, at de unge mennesker inden de går i byen fredag/lørdag
aften tjekker PiSiu’s hjemmeside. Derfor skulle der laves noget fysisk, men uden det blev en kedelig
folder/pjece. Kortet blev dels udleveret til de unge, samt lagt i deres kantiner på skolerne, på biblioteket
—

—

osv, i håbet om, at det ville vække lidt nysgerrighed og opmærksomhed hos dem.
Kortet er efter sommerferien 2013 blandt andet med hjælp fra kommunernes forebyggelseskonsulenter
blevet distribueret til skoler, uddannelsessteder og biblioteker i Grønland. Herudover er kortet udleveret til
restaurationsbranchen, til “Natteravnene” og til organisationen Sorlak, ligesom det er distribueret til
-

-

samtlige politistationer.
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Kendskabet til forebyggelseskortet blev endvidere udbredt ved hjælp af artikler i lokale medier, et
radiointerview i KNR af PiSius næstformand Josef Therkildsen samt et indslag i Nuuk TV med
sekretariatsmedarbejderen.

Sekretariatet for PiSiu har efterfølgende lavet et spørgeskema med 4 spørgsmål, for at få en idé om, om de
unge føler de kan bruge kortet til noget eller ej. Dog kommer der først svar på disse i det nye år.

Artikler

PiSiu har endvidere i årets løb haft mulighed for at udbrede kendskabet til Rådet ved hjælp af artikler!
indlæg i lokale blade.
I september havde ‘aurora’ Grønlands Arbejdsgiverforenings medlemsblad således en oplysningsartikel
om PiSiu og Rådets arbejde. PiSius medlem Kirsten Ørgaard (repræsentant for arbejdsgiverorganisationer i
Grønland) samt Rådets sekretariatsmedarbejder bidrog med information til artiklen.
—

—

I oktober bragte livsstilsmagasinet ANU UNA
2 en artikel om forebyggelseskortet ‘undgå vold i nattelivet’.
Artiklen blev suppleret med et interview med en ung kvinde, som tidligere har levet i et voldspræget
to rho I d.

2

Magasinets navn, ANU UNA, er baseret på ordleg som er en del af grønlandsk kultur. Anu refererer til en sele som
dyr kan have på, f.eks. slædehundes sele. Una betyder ‘det’ eller ‘den’, og bruges når man f.eks. peger på noget
bestemt. Læs mere om dette samt om magasinet på www.anuuna.gl
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I december havde Grønlandsbankens blad, ‘Appa News’, et interview med PiSius formand Bjørn Bay.
Artiklen beskrev PiSius arbejde, sammensætningen af Rådet og de kriminalitetsudfordringer, der er i
Grønland.

jPiStu’
—

___._*_____ —

rfl_._._ ——

Billede af artikel fra ‘Appa News’
Grønlandsbankens blad som blev
postomdelt til alle husstande i Grønland
i dec. 2013
—

—

Facebook
PiSiu har endvidere målrettet forsøgt at udbrede kendskabet til Rådet via Facebook; på siden ‘pisiu det
grønlandske kriminalpræventive råd’. Herunder lykkedes det på ca. 11/2 måned at forøge antallet af ‘venner’
fra 10 til 225. Senere blev siden ændret til at være en organisation, som man kan ‘synes godt om’. Via
—

denne side kan borgere få oplysninger om PiSiu, herunder om Rådets forskellige kriminalpræventive tiltag
samt oplysninger om andet kriminalpræventivt arbejde.

‘Samspillet’ arbejdsgruppe
I 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en grønlandsk udgave af forældre-dialogspillet ‘samspillet’, som Det Kriminalpræventive Råd i Danmark har produceret. Arbejdsgruppen har fortsat
arbejdet i 2013. Arbejdet med udviklingen af spillet forventes færdiggjort i 2014, hvor der også skal søges
fondsmidler til selve produktionen afspillet.

Besøgsrejse

—

Det Kriminalpræventive Råd (Danmark) og Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter

PiSius sekretariatsmedarbejder besøgte i december DKR, Det Kriminalpræventive Råd i Danmark. Her blev
medarbejderen introduceret til DKR’s sammensætning og arbejdsområder, og fik et indgående kendskab til
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det kriminaipræventive arbejde i Danmark. Derudover besøgte medarbejderen også Rigspolitiets Nationale
Forebyggelsescenter, NFC, og fik i den forbindelse et indblik i centerets arbejdsområder.

PiSius prioriteringer i det kommende år
Overordnet vil PiSiu i det kommende år prioritere arbejdet med fokuspunkterne fra strategiplanen, som er
gældende til og med 2015:
•

Udbredelse af kendskab til PiSiu

•

Vold og seksuelle overgreb

•

Berigelseskriminalitet

Rådet vil herudover fortsat have fokus på børn og unge.
Uddrag af resumé PiSiu strategiplan 2012-2015:
Målgruppen for PiSius arbejde er hele den grønlandske befolkning. I tidsrummet 2012-2015 sættes der på
tværs af indsatsområderne særligt fokus på børn og unge. Fokusområdet Børn og Unge er valgt på
—

baggrund af et højt antal børn og unge i Grønland med trivselsproblemer. Cirka en tredjedel af børn og
unge i Grønland har forskelligartede trivselsproblemer, og mange af disse problemer og vanskeligheder er i
en dansk rapport fra 2011 vurderet som risikofaktorerfor, at børn og unge havner i kriminalitet. Mange
undersøgelser viser også, at en tidlig forebyggende indsats mod kriminalitet er vigtig. Derfor mener PiSiu, at
det er vigtig atsættefokuspå netop denne målgruppe iforebyggelsen af kriminalitet.
Ligesom i 2013 vil PiSiu også fortsat arbejde for udvikling af hjemmesiden samt facebooksiden. Det er i
denne forbindelse målet, at der via disse medier løbende vil blive offentliggjort artikler, nyheder og andre
relevante kriminalpræventive indlæg til gavn for det kriminalpræventive arbejde, og den grønlandske
befoiknings viden om PiSius arbejde.
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PiSius medlemssammensætning i 2013

Repræsentantområde

Stilling

Navn

Grønlands Politi

Politimester

Bjørn Tegner Bay (formand)

Næstformand i 51K

Josef Therkildsen (næstformand)

KANUKOKA

Ledende koordinator for centrer
og klubber i Nuuk og bygder

Rasmine Geisler

Krim inalforsorgen

Socialfaglig Leder

Trine Chemnitz

Bestyrelsesmedlem Tasiorta

Aannguaq Poulsen

Departementschef

Ann Birkekjær Kjeldsen

Arbejdstagerorganisationerne

i

Grønland

Frivillige

organisationer

i

Grønland
Departement
lnfrastruktur

Sundhed

og

Arbejdsgiverorganisationerne

i

for

Grønland
Departement
Justitsvæsen

for

Familie

og

cand.
Direktør,
Mælkebøttecenteret

psych.

A/C fuldmægtig i afdeling for

Kirsten Ørgaard

Torben Weyhe

Strategi og Jura
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Sekretariatet for PiSiu
Sekretariatet for PiSiu er placeret under Politimesterembedet på adressen: lmaneq 22, 3900 Nuuk. Leder af
Sekretariatet for PiSiu: Administrationschef ved Grønlands Politi, Claus Bæk Lyngholm Risbjerg.
Administrativ medarbejder i Sekretariatet for PiSiu med ansvar for den daglige drift samt kontakten mellem
Rådets medlemmer (fra 1. april 2013): Christina Mølholm.

På vegne af PiSiu

Bjørn Tegner Bay
Formand
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