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Indledning 
 

Pinerlutsaaliuinermut Siunnersersuisoqatigiit, Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd (PiSiu) har 

udarbejdet en strategi for årene 2021-2024. 

 

Med denne strategi vil PiSiu være med til at skabe en klar retning i det forebyggende og 

kriminalpræventive arbejde i hele Grønland. PiSiu vil med strategien arbejde på at styrke sin position 

i det grønlandske samfund med fokus på at udbrede budskaber, viden og generel oplysning om de 

emner, PiSiu ser som de væsentligste i den brede, forebyggende indsats. 

 

Samfundet udvikler sig konstant, og dermed udvikler opgaverne på det kriminalpræventive og 

forebyggende område sig også. Blandt andet derfor har PiSiu valgt at bringe oplysning og 

partnerskaber ind som den overordnede metodiske ramme for strategien og de tre nye strategiske 

hovedpunkter. Det er gjort med mange elementer fra den tidligere strategis fire strategiske 

pejlemærker, men samtidig med bevidstheden om, at det har været nødvendigt at skabe det rette 

fokus samt en opdateret, prioriteret og nutidig indsats. 

 

Med oplysning og partnerskaber som en overordnet metodisk ramme ønsker PiSiu at positionere sig 

tydeligere og få en mere fremtrædende rolle i det grønlandske samfund. Pisiu har samtidig stor 

forståelse for, at der findes mange aktører på det forebyggende område, hvorfor målet er at være 

en del af en løsning i samarbejdet med andre aktører. PiSius mål med denne strategi er på den 

baggrund at identificere problemer i det grønlandske samfund, hvor PiSiu vil og kan være en del af 

en samlende forebyggende indsats gennem tæt samarbejde, partnerskaber og medinddragelse.  

 

Med afsæt i dette har PiSiu valgt følgende strategiske hovedpunkter: 

 

 

Oplysning og 
partnerskaber

Ungdoms-
kriminalitet

Seksuelle 
overgreb

Digital 
adfærd
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Mission og vision 
 

Samtidig med udarbejdelsen af en ny strategi har PiSiu valgt at tage den tidligere mission og vision 

op til genovervejelse. Med vores nye mission og vision vil PiSiu skabe en klar og opdateret retning 

og et eksistensgrundlag, der er nutidigt og er med til at tydeliggøre PiSius opgave og rolle i 

befolkningens bevidsthed. 

 

 

Mission 

 

At skabe en fælles retning i det forebyggende arbejde gennem samarbejde og oplysning 

af befolkningen og andre aktører på det forebyggende område. 

 

Vision 

 

Et samfund med en sund ungdomskultur, der siger fra over for kriminalitet og bidrager 

aktivt til at udvikle samfundets indsats på forebyggelsesområdet. 
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Introduktion til teori og metode 
 

For at skabe en sammenhæng mellem strategiens hovedpunkter, teoretiske udgangspunkt og 

målsætningerne i strategiperioden har PiSiu valgt at arbejde med oplysning og partnerskaber som 

den metodiske ramme for strategien. 

 

Teorierne 

PiSiu har valgt at arbejde med to bredt anderkendte kriminologiske teorier; Terrie E. Moffits teori om 

unges vej ind i kriminalitet (Moffitt, 2014) og Cohen og Felsons Rutineaktivitetsteori (Cohen & Felson, 

2014). Disse to teorier er valgt grundet deres brede fokus på forebyggelse af kriminalitet. Dette 

udelukker ikke, at andre teorier kan inddrages i de konkrete indsatser, der skal laves for at opnå 

strategiens målsætninger. Teorierne skal altså ikke begrænse brugen af andre teorier i arbejdet med 

at gennemføre strategiens mål, men alene ses som et fælles ståsted for alle tre strategiske 

hovedpunkter. 

 

PiSius udsyn 

PiSiu vil desuden forsøge at være med til at udbrede andres gode budskaber og implementere tiltag 

fra fx Det Kriminalpræventive Råd i Danmark. Der vil derfor være et tættere samarbejde med både 

aktører i det grønlandske samfund samt med Det Kriminalpræventive Råd i Danmark. Desuden 

ønsker PiSiu også at rette sin opmærksomhed mod forskning i de øvrige nordiske lande samt lande 

og områder med demografiske forhold, der ligner de grønlandske mere, fx Nunavut i Canada, Alaska 

og Lapland. 

 

Oplysning og partnerskaber 

Med oplysning og partnerskaber, som den overordnede ramme for strategien, vil PiSiu skabe 

opmærksomhed om forandring i arbejdet med forebyggelse af kriminalitet i tæt samarbejde med 

samfundet i øvrigt. Arbejdet med denne strategi vil derfor i særlig grad have fokus på at oplyse og 

skabe forandringer i samarbejdet med andre aktører. Det sker ud fra en overbevisning om, at jo 

tættere sammen aktørerne på den forebyggende arena står, jo større potentiale er der for at skabe 

reelle forandringer. PiSiu ønsker altså med denne metodiske tilgang at være med til at skabe en 

ændring mod bedre personlig trivsel og mindre kriminalitet hos borgere i samfundet. 

 

Oplysning handler særligt om at skabe viden og bevidsthed om PiSiu. PiSiu er et rådgivende organ, 

men det har ikke været synligt for befolkningen, hvornår og i hvilke sager PiSiu har ageret i denne 

rolle. For at tydeliggøre PiSiu og vores rolle vil fokus være på initiativer, der oplyser befolkningen og 

samtidig synliggør PiSiu. Der vil være et særligt fokus på PiSius rolle i forhold til de lokale 

forebyggelsesudvalg i byer og bygder i hele Grønland. PiSiu ønsker at være med til at rådgive 

forebyggelsesudvalgene i de væsentligste kriminalpræventive tiltag, der er behov for at gennemføre 

i lokalsamfundene. Vores metodiske tilgang skal bidrage til, at PiSiu kan indtage den rådgivende 

rolle i højere grad end hidtil.  

 

For at kunne opnå at oplyse befolkningen er det vigtigt, at befolkningen kender til PiSiu og arbejdet 

med at forebygge. Der vil derfor være et øget fokus på at være proaktiv i medierne med øget frekvens 
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af opslag på PiSius Facebook-side, lave debatindlæg og være medafsender og –deltager på vigtige 

seminarer, konferencer og lignende om emner, der ligger inden for rammerne af denne strategi. 

 

Partnerskaber handler særligt om at opnå et stærkere resultat i fællesskab, end man kan opnå hver 

for sig. Bevidst lægger PiSiu sig med dette valg tæt op ad den metodiske ramme i Inuuneritta III, der 

er Naalakkersuisuts strategi for samarbejdet om det gode børneliv 2020-2030 (Naalakkersuisut, 

2020: 26f).  

 

I arbejdet med denne strategi har PiSiu gjort sig det klart, at det er nødvendigt at arbejde med klare 

målsætninger, der kan konkretisere arbejdet både for PiSiu selv, men også for alle, der interesserer 

sig for vores arbejde. Selvom Oplysning og partnerskaber fungerer som den overordnede metodiske 

ramme, giver det også god mening at sætte nogle mål for arbejdet, på samme måde som hvert af 

strategiens tre hovedpunkter har sine egne målsætninger. Målsætningerne for Oplysning og 

partnerskaber vil også kunne afspejles i målsætningerne for strategiens hovedpunkter, hvor 

eksempelvis de konkrete områder for partnerskaberne vil blive klarlagt. 

 

I løbet af strategiperioden vil PiSiu derfor arbejde med følgende målsætninger: 

- Levere input til de lokale forebyggelsesudvalgs handlingsplaner én gang årligt.  

- Oprette en PiSiu-pris med prisuddeling én gang årligt til et særligt godt, grønlandsk 

kriminalpræventivt projekt eller indsats. 

- Indgå mindst to partnerskabsaftaler med eksterne aktører. 
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Strategiens hovedpunkter 
 

I det følgende udfoldes strategiens tre hovedpunkter; ungdomskriminalitet, seksuelle overgreb og 

digital adfærd. Her vil vi præsentere baggrunden for valget af de enkelte hovedpunkter, det teoretiske 

ophæng og de konkrete målsætninger. Vi vil dermed illustrere sammenhængen mellem 

hovedpunkterne og konkret beskrive, hvordan PiSiu ønsker at opfylde strategiens formål. 

 

Ungdomskriminalitet 

En persons barndom og ungdom former det som menneske. Det er i de tidlige ungdomsår, at der er 

et stort potentiale for at skabe en god vej i livet. Mange aktører og faktorer påvirker en person på 

dette stadie i livet, hvorfor det er vigtigt at skabe de bedste rammer for unge menneskers trivsel og 

udvikling. Den mentale sundhed skal være i fokus, da det er et grundlag for en ung persons 

muligheder for at kunne vælge en vej i livet, der ikke er præget af risikofaktorer og en negativ spiral. 

 

Grønlands Politis Årsstatistik for 2020 viser, at der har været en stigning i ungdomskriminaliteten1 i 

Grønland i 2020, fra 235 anmeldelser i 2019 til 376 anmeldelser i 2020 (Grønlands Politi, 2021: 17). 

Samtidig har der været en stigning i antallet af hærværk fra 675 anmeldelser i 2019 til 854 

anmeldelser i 2020 (Grønlands Politi, 2021: 5). Netop hærværk er en af de kriminalitetstyper, der 

ofte knyttes til ungdomskriminalitet, og i øvrigt ofte også begås af børn under den kriminelle lavalder. 

Dermed kan en stigning i antallet af hærværk være udtryk for stigende kriminalitetstendenser hos 

børn under 15 år.  

 

Terrie E. Moffit beskriver netop unges vej ind i kriminalitet. Ifølge Moffit er en persons kriminelle 

handlinger et produkt af en interaktion mellem individuelle karaktertræk og socialt miljø. Personer, 

som begår kriminelle handlinger, har ofte antisociale karaktertræk dannet i denne interaktion. Moffit 

beskriver således, at individuelle karaktertræk og socialt miljø influerer hinanden. Det vil eksempelvis 

sige, at et negativt socialt miljø forværrer negative karaktertræk, og negative karaktertræk øger 

risikoen for eksponering for negative sociale miljøer (Moffitt, 2014: 525f). Unge er den gruppe i 

samfundet, der procentvis begår mest kriminalitet (Kyvsgaard, 2020: 9). Moffit fremhæver desuden, 

at når personen bliver ældre, op mod de sene ungdomsår, kan deres antisociale karaktertræk være 

så indgroede, at de kan være svære at forandre. Det betyder, at et mønster af vedvarende 

kriminalitet kan blive etablereret (Moffitt, 2014: 525). 

 

Årsagerne til at unge begår kriminalitet er blandt andet spænding, opfattet gruppetilhørsforhold eller 

som en konsekvens af mistrivsel gennem livet. Herunder har børns familie- og opvækstforhold, når 

de er omkring syv års alderen, betydning for, om de begår kriminalitet i 15 års alderen. Risikofaktorer 

er for eksempel, at der er alkoholproblemer i familien eller mindst en af forældrene har fået en 

kriminaldom. Der er større sandsynlighed for, at barnet ender i kriminalitet, hvis det har været udsat 

for disse risikofaktorer, end hvis det ikke har (Østergaard et al., 2015: 9). Et nyligt baggrundsnotat 

udarbejdet af NANUBØRN påpeger i tillæg hertil, at 11,7 % af alle børn i Grønland i 2013 levede i 

fattigdom, ligesom 40,5 % af børn boede i husstande, der modtog offentlig hjælp. Videre peger 

                                                
1 Ungdomskriminalitet er her brugt efter Grønlands Politis definition, der kommer fra Kriminalloven, og dækker 

dermed kun over unge i alderen 15 til 17 år. 
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NANUBØRN på, at der ikke er grund til at tro, at tallene er ændret siden da (Larsen, 2021: 4). Disse 

påvirkninger og omsorgssvigt gennem barndommen kan også føre til, at de unge bliver en del af den 

lille gruppe ungdomskriminelle, som udvikler sig til at være livsvedvarende kriminelle (Østergaard et 

al., 2015: 85; Moffitt, 2014: 525). Dette mønster bliver tydeligt, når Britta Kyvsgaard i sin 

undersøgelse for Rådet for Grønlands Retsvæsen (2020) undersøger lovovertrædere i Grønlands 

tendens til tidligere at have begået kriminalitet. Hele 78 % af de lovovertrædere, der idømmes 

anstaltsanbringelse, har tidligere begået kriminalitet, og hele 53 % har tidligere fået dom til 

anstaltsanbringelse (Kyvsgaard, 2020: 17f). Dette viser, at hvis man først kommer over i voksenlivet 

som kriminel, så er det svært at bryde med denne livsbane. 

 

Her er særligt forældreinvolvering, forældreansvar og mentorordninger vigtigt at sætte fokus på. 

Forældre er de vigtigste aktører i en ung persons opvækst, og det er derfor essentielt, at forældre 

tager ansvaret på sig og involverer sig i deres børns liv. Der er de senere år kommet stor fokus på 

forældrerollen blandt andet gennem det offentlige tiltag MANU, som klæder forældre i hele 

samfundet på til at varetage forældrerollen bedst muligt (MANU, 2021).  

 

I nogle få tilfælde er børn og unge ikke modtagelige for forældrenes involvering i deres liv. Det vil i 

sådanne tilfælde være vigtigt, at disse børn og unge har mulighed for at finde andre rollemodeller i 

deres omgangskreds, der kan være med til at vise dem den rigtige vej i livet. 

 

PiSiu vil arbejde med at forebygge ungdomskriminalitet ved at skabe trygge rammer og udfinde 

rollemodeller/støttepersoner for de unge, i et samarbejde med de aktører, der påvirker de unge 

mennesker. 

 

I løbet af strategiperioden vil PiSiu derfor arbejde med følgende målsætninger: 

- Indgå i to udviklingssamarbejder med eksterne aktører:  

o Det ene skal have fokus på forældrerollen, fx familienetværkstræningsprogrammer. 

o Det andet skal have fokus på andre rollemodeller/støttepersoner i de unges liv, fx 

mentorordninger, såsom big brothers/sisters. 

 

 

Seksuelle overgreb 

Grønland er det land i Norden, der har flest anmeldelser om seksuelle overgreb i alt pr. indbygger 

(Mejlvang & Boujida, 2007: 262). Herudover har seksuelle overgreb en længerevarende negativ 

effekt på ofrene. Det ses blandt andet, at seksuelle overgreb fører til et tidligt og stort forbrug af 

alkohol samt ingen uddannelse efter folkeskolen (Christensen & Baviskar, 2015: 11). En 

undersøgelse udført af SFI for Departementet for Sociale Anliggender, Familier og Justitsområdet 

viser også, hvordan unge mænd, der er blevet udsat for seksuelle overgreb, kan risikere, at de selv 

senere i livet udsætter andre for seksuelle overgreb (Christensen & Baviskar, 2015: 79).  

 

Grønlands Politis Årsstatistik fra 2020 viser, at antallet af seksuelle overgreb i alt er steget fra 381 i 

2016 til 748 i 2020 (Grønlands Politi, 2021: 6). Ligeledes er antallet af kønslige overgreb mod børn 

under 15 år steget fra 79 i 2016 til 106 i 2020 (Grønlands Politi, 2021: 6). Tallene viser med 

tydelighed, at der til stadighed er et stort problem med seksuelle overgreb i landet, både generelt og 
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i særdeleshed mod børn og unge, hvilket befolkningsundersøgelserne også bakker op om (Larsen 

& Bjerregaard, 2019: 8).  

 

Rutineaktivitetsteorien fokuserer på gerningssituationen i stedet for gerningspersonen. Teorien 

bygger på to grundprincipper. Det første er, at kriminalitet sker, når tre elementer er opfyldt: fravær 

af kapable vogtere, en motiveret gerningsperson og et egnet offer. Dette betyder, at hvis der er et 

mål, som ikke er beskyttet, og som er et passende mål, så vil en motiveret gerningsperson begå en 

kriminel handling. Hvis et af disse elementer derimod ikke er opfyldt, så er det nok til at forebygge 

en kriminel handling (Cohen & Felson, 2014: 469). Særligt fraværet af kapable vogtere er et 

væsentligt element i flere anmeldelser om seksuelle overgreb mod børn og unge i Grønland 

(Brødbæk, 2020: 67f). Det er dermed en faktor, som er vigtig at overeje i kampen for at forebygge 

seksuelle overgreb. 

 

Forebyggelse af seksuelle overgreb er et område, der har enorm betydning for børn og unges videre 

liv. Hvis man vil nedbringe kriminaliteten i Grønland og være med til at skabe varige positive 

forandringer, så er det bydende nødvendigt at stoppe de alt for mange seksuelle overgreb mod børn 

og unge. Det må også antages, at omfanget af seksuelle overgreb har en betydning for landets store 

antal selvmord og misbrug af alkohol og hash (Razavi & Friis, 2019: 54; Larsen & Bjerregaard, 2019: 

8). Forebyggelse af seksuelle overgreb er et arbejde, der ikke kan løses i enkelte sektorer, men 

alene kan løses ved et tæt og stærkt koordineret samarbejde mellem både myndigheder og civile 

samarbejdspartnere (Fuglsang & Leere, 2021: 63ff & Naalakkersuisut, 2018b: 26ff). 

 

I arbejdet med at forebygge seksuelle overgreb er det derfor særligt vigtigt at have fokus på, støtte 

op om og give kraft til de mange igangværende tiltag i Grønland. PiSiu ønsker primært at understøtte 

det store, tværgående fokus på at forebygge seksuelle overgreb. Derudover er også her 

forældreinvolvering, forældreansvar og mentorordninger vigtigt at sætte fokus på, ligesom det gør 

sig gældende i arbejdet med at forebygge ungdomskriminalitet. 

 

PiSiu vil arbejde med at forebygge seksuelle overgreb mod særligt børn og unge ved at indgå vigtige 

partnerskaber med fremtrædende aktører og myndigheder. PiSius arbejde vil derfor i høj grad bero 

på at deltage og støtte op om de eksisterende tiltag, så kræfterne kan bruges i en samlet og 

koordineret indsats med de relevante aktører som drivkraft på en række initiativer, der alle trækker i 

samme retning. 

 

I løbet af strategiperioden vil PiSiu derfor arbejde med følgende målsætninger: 

- Udfinde og indgå samarbejde eller partnerskab i to eksisterende projekter/strategier med 

eksterne aktører:  

o Det ene samarbejde skal have fokus på offerperspektivet. 

o Det andet samarbejde skal have fokus på gerningspersonsperspektivet. 

 

 

Digital adfærd 

Internettet og de sociale medier er en vigtig og integreret del af børn og unges liv, hvorfor den fysiske 

og digitale verden ikke længere kan adskilles. Mange børn og unge oplever blandt andet mobning i 
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den digitale verden, og mange fortryder ligeledes deres egen adfærd på fx sociale medier (Red 

Barnet Grønland, 2021). Grænserne, for hvad der bliver opfattet som rigtigt og forkert, er altså 

anderledes i den digitale verden, idet der er en fysisk distance mellem de interagerende parter 

(Demant et al., 2018). Derudover er den digitale verden et sted, hvor forældrene ofte ikke blander 

sig (tilstrækkeligt) i de unges handlinger, hvilket yderligere giver mulighed for, at grænserne mellem 

rigtigt og forkert rykkes. Ifølge en undersøgelse lavet af Det Kriminalpræventive Råd i Danmark, så 

ønsker de unge en balance mellem frihed på nettet og at deres forældre bliver mere engagerede i 

deres digitale liv (Demant et al., 2018). Når grænserne, mellem hvad der bliver opfattet som rigtigt 

og forkert, rykkes, så kan de unge risikere at begå kriminalitet. Den kriminalitet, der bliver begået på 

nettet, lærer de unge enten af en ven, et familiemedlem eller en bekendt (Demant et al., 2018). Det 

er altså vigtigt, at forebyggende indsatser også har fokus på det digitale aspekt, såsom netetik og 

digitale krænkelser (Leere & Fuglsang, 2021: 54). 

 

Det statistiske materiale for digital kriminalitet i Grønland er desværre meget ufuldstændigt. Der 

findes ikke tilstrækkeligt data til at klarlægge det fulde omfang. Det er dog tydeligt, at også mere 

kriminalitet i Grønland bevæger sig over på digitale platforme og dermed væk fra det fysiske rum 

(KNR, 2021).  

 

Også her kan rutineaktivitetsteorien være med til at sætte en ramme for arbejdet. Som nævnt er 

teoriens udgangspunkt, at kriminalitet sker, når tre elementer er opfyldt: fravær af kapable vogtere, 

en motiveret gerningsperson og et egnet offer. Dette betyder, at hvis der er et mål, som ikke er 

beskyttet, og som er et passende mål, så vil en motiveret gerningsperson begå en kriminel handling. 

Hvis et af disse elementer derimod er til stede, så er det nok til at forebygge en kriminel handling 

(Cohen & Felson, 2014: 469). Ifølge Cohen og Felson er der en øget risiko for, at vi kommer i kontakt 

med en motiveret gerningsperson i fraværet af kapable vogtere. Konsekvensen heraf er, at vi har en 

øget risiko for at blive viktimiseret (Cohen & Felson, 2014: 469, 472). En kapabel vogter er en eller 

noget, der gennem deres tilstedeværelse vil forhindre en kriminel handling i at ske. En kapabel 

vogter er ikke kun politiet eller en vagt, men kan også være personer eller anden overvågning, der 

gennem nogle rutiner er tilstede, der hvor en kriminel handling kan foregå (Cohen & Felson, 2014: 

471). For at konkretisere det i en digital kontekst vil der i dag altid være både motiverede 

gerningspersoner tilstede i den digital verden. Derfor er det væsentligt, at se på, hvordan man kan 

arbejde med de to andre faktorer, egnede ofre og kapable vogtere.  

 

Flere organisationer og myndigheder har undersøgt og arbejder med børn og unges digitale adfærd 

(Red Barnet Grønland, 2021 & Naalakkersuisut, 2018a: 13). Det er PiSius ønske at skærpe 

samfundets fokus på børn og unges digitale adfærd. De stigende problemer i den digitale verden er 

med til at flytte grænserne for en accepteret adfærd, også uden for det digitale rum. I arbejdet med 

digital adfærd er det igen særligt vigtigt at tænke forældreinvolvering, forældreansvar og andre 

rollemodeller ind. Det er altså vigtigt for PiSiu at være med til at italesætte en nødvendig 

adfærdsændring på sociale medier, ikke kun blandt børn og unge, men i store dele af befolkningens 

digitale ageren.  

 

PiSiu vil arbejde med at forebygge børn og unges digitale adfærd gennem øget oplysning og 

kampagner, meget gerne i et samarbejde med andre fremtrædende aktører. Der er meget godt 
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arbejde i gang, og PiSiu ønsker at øge opmærksomheden på den digitale adfærds afsmitning på 

særligt børn og unges adfærd i samfundet i øvrigt. 

 

I løbet af strategiperioden vil PiSiu derfor arbejde med følgende målsætninger: 

- Indgå i to udviklingssamarbejder med eksterne aktører: 

o Det ene samarbejde skal have fokus på at mindske forekomsten af motiverede 

gerningspersonerne ved at give tilbyde dem alternativer.  

o Det andet samarbejde skal have fokus på kapable vogtere i den digitale verden, fx 

ved at inddrage forældrerollen i højere grad. 

  



Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit  

Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                               

   

12 

 

Målgrupper 
 

Det politiske niveau 

PiSiu har et mål om at være med til at inspirere og via faglig support anbefale det politiske niveau til 

at italesætte og sætte fokus på de væsentligste forebyggende og kriminalpræventive tiltag og 

indsatser. 

 

Det vil dels være gennem medlemmerne af PiSiu, og dels gennem den rådgivende rolle af de lokale 

forebyggelsesudvalg, at den politiske indflydelse udøves. 

 

Forældre 

PiSiu har et mål om at være medskaber af en forældregeneration, hvor endnu flere forældre i høj 

grad er bevidste om forældreansvaret og forældrerollen. Det er en vigtig del af det forebyggende 

arbejde på mange områder, at forældrene i højere grad træder ind og tager ansvar for deres børn. 

Det kræver redskaber for forældrene, og det ønsker PiSiu at støtte op om at skabe. 

 

Rollemodeller eller andre omsorgspersoner 

Udsatte og omsorgssvigtede børn og unge er en stor risikogruppe, hvor mange har behov for andre 

end deres forældre som støtter og vejledere i hverdagen. Denne gruppe unge omfatter både 

anbragte børn og unge samt børn og unge med forældre, der har vanskeligt ved at varetage 

forældrerollen. Det er derfor vigtigt at arbejde med de rollemodeller og andre omsorgspersoner, der 

er til stede i samfundet, og som kan og vil hjælpe de børn og unge, der ikke har andre til at drage 

den nødvendige og vigtige omsorg for dem. 

 

Børn og unge 

Det er PiSius opfattelse, at det er de kommende generationer, der skal være drivere af forandringer 

i samfundet. Derfor er det vigtigt for PiSiu, at børn og unge får de rette redskaber til at kunne være 

med til at skabe denne forandring. 

 

Aktører 

Det er som nævnt flere gange PiSius mål at indgå partnerskaber og lave tætte samarbejder med 

fremtrædende aktører på den forebyggende og kriminalpræventive arena. Herunder præsenteres 

nogle af de væsentligste aktører, som PiSiu vil have fokus på i arbejdet med partnerskaber og aftaler. 

 

- Offentlige myndigheder, råd og tilbud: 

o Kommunerne i hele landet 

o Paarisa 

o Departement for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked 

o Departement for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet 

o Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke 

o Allorfik 

o Alliaq 

o Alkohol- og Narkotikarådet 
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- Frivillige organisationer: 

o Grønlands Idrætsforbund 

o Unicef Grønland 

o Red Barnet Grønland 

o Foreningen Grønlandske Børn 

o Mind Your Own Business 

o Kalaallit Røde Korsiat 

o MIO – Børnetalsmanden  

o NANUBØRN 
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Medlemmer af PiSiu 
 

Herunder præsenteres medlemmerne af PiSiu ved strategiens start i 2021. 

 

Repræsentant for de frivillige organisationer 

Formand for PiSiu og sekretariatsleder i 

Foreningen Grønlandske Børn 

Julie Hjort Lynge 

 

 

Repræsentant for Departement for Børn, 

Unge, Familier og Justitsområdet 

Departementschef  

Julie Præst Wilche 

 

 
 

Repræsentant for Grønlands Politi 

Politimester  

Bjørn Tegner Bay  

 

 
 

Repræsentant for Departement for Sundhed 

Lægefaglig chefkonsulent i Allorfik 

Birgit V. Niclasen 
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Repræsentant for Kriminalforsorgen 

Chef for Fuldbyrdelse og Sikkerhed  

Tina Dam 

 

 
 

Repræsentant for lønmodtagerne 

Portør og næstformand i SIK 

Ludvig Larsen 

 

 
 

 

Repræsentant for arbejdsgiverne 

Direktør i Mælkebøttecenteret 

Kirsten Ørgaard 

 

 
 

 

Repræsentant for kommunerne 

Ubesat 
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Specialeafhandling i kriminologi. Aalborg Universitet. 

 

Christensen, E. & Baviskar, S. (2015): Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle 

overgreb. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for velfærd. 

 

Cohen, L. E. & Felson, M. (2014): Routine Activity Theory. I F. T. Cullen, R. Agnew, & P. Wilcox 

(red.): Criminological Theory: Past to Present (s. 469-479). Oxford: Oxford University Press. 

 

Demant, J., Jørgensen, K. E. & Harder, S. K. (2018): Unges kriminelle adfærd på nettet. København: 

Det Kriminalpræventive Råd. 

 

Grønlands Politi (2021): Grønlands Politis Årsstatistik 2020. Grønlands Politi. 

 

Hirschi, T. (1969): Causes of Delinquency. California: University of California Press. 

 

Kyvsgaard, B. (2020): Kriminalitet og lovovertrædere i Grønland. Udarbejdet for Rådet for Grønlands 

Retsvæsen. 

 

KNR (2021): Børnetalsmand og politiet: Vold blandt børn er en bekymrende tendens. Bragt 19. 

februar 2021. 

https://knr.gl/da/nyheder/b%C3%B8rnetalsmand-og-politiet-vold-blandt-b%C3%B8rn-er-en-

bekymrende-tendens. 

Hentet den 12. april 2021. 

 

Larsen, C. V. L. & Bjerregaard, P. (2019): Vold og seksuelle overgreb i Grønland. Et notat baseret å 

befolkningsundersøgelserne i Grønland. Statens Institut for Folkesundhed. 

 

Larsen, C. V. L. (2021): Baggrundsnotat. Skrevet for NANUBØRN marts 2021.  

https://nanu.gl/om-os/baggrundsnotat/ 

Hentet den 12. april 2021.  

 

Leere, I. S. & Fuglsang, C. A. (2021): Barrierer for anmeldelser – Analyse om anmeldelser af 

seksuelle overgreb mod børn og unge. Grønlands Politi. 

 

MANU (2021): Om MANU. 

https://manu.gl/da/om-manu/. 

Hentet den 8. april 2021. 

 

Mejlvang, P. & Boujida, V. (2007): Sexual Assaults in Greenland: Characteristics of Police Reported 

Rapes and Attempted Rapes. International Journal of Circumpolar Health. 66(3), s. 257-263. 

 

https://knr.gl/da/nyheder/b%C3%B8rnetalsmand-og-politiet-vold-blandt-b%C3%B8rn-er-en-bekymrende-tendens
https://knr.gl/da/nyheder/b%C3%B8rnetalsmand-og-politiet-vold-blandt-b%C3%B8rn-er-en-bekymrende-tendens
https://nanu.gl/om-os/baggrundsnotat/
https://manu.gl/da/om-manu/


Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit  

Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                               

   

17 

 

Moffitt, T. (2014): Pathways in the Life Course to Crime. I F. T. Cullen, R. Agnew, & P. Wilcox (red.): 

Criminological Theory: Past to Present (s. 525-544). Oxford: Oxford University Press. 

 

Naalakkersuisut (2018a): Det digitale samfund – National digitaliseringsstrategi 2018-2021. 

Digitaliseringsstyrelsen. 

 

Naalakkersuisut (2018b): Killiliisa – Lad os sætte Grænser. Naalakkersuisuts strategi mod 

seksuelle overgreb 2018-2022.  

 

Naalakkersuisut (2020): Inuuneritta III. Naalakkersuisuts strategi for samarbejdet om det 

gode børneliv 2020-2030. 

 

Razavi, A. P. & Friis, C. M. E. (2019): Tasiilaq. En kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og 

unge i Tasiilaq i perioden 2014 – 2018 samt anbefalinger til forebyggende indsatser. Grønlands 

Politi.  

 

Red Barnet Grønland (2021): Om Chat Paaralugu. Red Barnet Grønland. 

https://redbarnet.gl/om-chat-paaralugu2/chat-p/. 

Hentet den 12. april 2021. 

 

Østergaard, S. V., Steensgaard, A. B., Hansen, A. T., Henze-Pedersen, S. & Østergaard, J. (2015): 

På vej mod ungdomskriminalitet. Hvilke faktorer i barndommen gør en forskel? København: SFI – 

Det Nationale Forskningscenter for velfærd. 

https://redbarnet.gl/om-chat-paaralugu2/chat-p/

