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Forord 

Til Justitsministeren og Naalakkersuisut - Grønlands Selvstyre. 

I medfør af bekendtgørelse nr. 1178 af 9. december 2008 af forretningsorden for PiSiu § 7 

afgiver PiSiu hvert år en kort beretning til Justitsministeren og Grønlands Selvstyre om 

Rådets virksomhed det forudgående år. 

PiSiu er en forkortelse for Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit, som betyder Det 

Kriminalpræventive Råd. 

I denne årsberetning omtales de væsentligste aktiviteter i 2018.  

Beretningen for 2018 afgives hermed. 

 

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 formål arbejder PiSiu ud fra strategiplanen for 2016 – 2020, hvori 

PiSius vision og mission beskrives:  

• Vision: At styrke og inspirere til en integreret forebyggende indsats med henblik på 

at nedbringe kriminalitet.  

 

• Mission: At forebygge kriminalitet ved oplysningsvirksomhed og 

erfaringsudveksling samt ved rådgivning af lokale SSSPK-udvalg. 

Strategien omtales mere udførligt under punktet PiSius arbejde og indsatser.  
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Medlemssammensætning i Pisiu 2018  

Nedenfor ses medlemssammensætningen af rådsmedlemmer i PiSiu. Bemærk, at grundet 

nedlæggelsen af Kanukoka har en udpegning af en ny repræsentant for kommunerne 

været undervejs i 2018. Den nye repræsentant for kommunerne, Ane Louise Løvstrøm, 

blev indstillet som rådsmedlem i januar 2019.  

 

 
 
Rådsmedlem 
 

 
 

 
Repræsenterer 

 
Indstillet 

 
Udløber 

 
Kontakt 

 
Status 

Bjørn Tegner 
Bay, formand 

Politimester, 
Grønlands Politi 

Grønlands Politi   -  -  btb001@ 
politi.dk 

OK 

Ludvig 
Larsen  

Portør, medlem 
af SIK 

Lønmodtagerorganisation
erne 

12/2-
2016 

12/2-
2020 

ll@sik.gl  OK 

Kirsten 
Ørgaard
  

Cand. Psych. 
Direktør for 
Mælkebøtten 

Arbejdsgiverorganisatione
rne 

10/12-
2016 

10/12-
2020 

oergaard@ 
mb.gl   

OK 

Trine 
Chemnitz 

Chef for 
Resocialisering 

Kriminalforsorgen 17/10-
2016 

17/10-
2020 

tc@krfo.gl  OK 

Lone 
Nukaaraq 
Møller 

Departementsc

hef  

 

Departementet for 

Uddannelse  

 

9/12-
2015 

9/12-
2019 

losa@nanoq.gl   OK 

Vakant 
 
 
 

 Kommunerne i Grønland     

Julie Præst 
Wilche 
 

Departementsc
hef 

Departementet for Sociale 

anliggender og 

Justitsområdet   

 

7/3-
2018  

7/3-
2022 

jprw@nanoq.gl OK 

Nike 
Berthelsen 

Sekretariatsled
er i Foreningen 
Grønlandske 
Børn  

De frivillige organisationer 7/3-
2018  

7/3-
2022 

nb@fgb.dk  OK   

 

PiSius arbejde og indsatser 

I 2018 har særligt strategiplanens pejlemærker vedr. cyberkriminalitet, seksuelforbrydelser 

og voldsforbrydelser været i fokus. D. 15 januar 2018 startede den nye 

sekretariatsmedarbejder i PiSiu, og har gennem 2018 fokuseret på at eksekvere på PiSius 

strategi på udvalgte områder. De udvalgte områder vil blive beskrevet nedenfor.  
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Strategi 2016-2020 – Tidlig indsats 

Rådsmedlemmerne arbejdede i 2015 på en ny strategi for 2016-2020. Strategiplanen blev 

vedtaget i 2016 og bærer den overordnede titel ”Tidlig indsats”.  

 

Strategiplanen indeholder følgende overordnede strategiske pejlemærker og 

fokusområder:  

• Vold og seksualforbrydelser  

• Berigelseskriminalitet 

• Misbrug af rusmidler 

• Cybercrime (kriminalitet via elektroniske medier) 

 

Det er et led i strategien at rette forebyggelsesindsatsen mod forældrene. Forældrene har 

væsentlig betydning for barnets opvækst og spiller en rolle i forhold til barnets risiko for at 

blive udsat for kriminalitet og misbrug.  

Forebyggelse af cybercrime 

Sikker chat – Chat Paaralugu  i samarbejde med Red Barnet (Meeqqat Ikiortigit) 

Den digitale informationsteknologi og de sociale medier føjer nye aspekter til forståelsen 

af, hvordan blandt andet seksuelle overgreb foregår i cyberspace.  

 

De overordnede formål med projektet er:  

 

• At børn og unge forstår at færdes sikkert på nettet 

• At øge viden om sikker chat  

• At lære børn om gode vaner online 

 

Projektet sætter fokus på skadevirkningerne for barnet, når et billede af seksuel  karakter 

uploades, distribueres og på ny downloades af andre.  

 

I løbet af 2018 har Red Barnet Grønland og PiSiu i samarbejde eksekveret på målet om at 

kunne tilbyde forebyggelsesmateriale til forældre, børn, unge og fagpersoner i Grønland. I 
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2018 blev undervisningsmateriale til mellemtrinnet og ældstetrinnet udarbejdet på både 

dansk og grønlandsk. PiSius sekretariatsmedarbejder har været ansvarlig for udvikling af  

undervisningsmaterialer, mens Red Barnet Grønland bl.a. har været ansvarlig for at 

udvikle en online platform tilgængelig for fagfolk, børn, unge og forældre. 

 

Red Barnet Grønland – Meeqqat Ikiortigits hjemmeside om Sikker Chat – Chat Paaralugu 

skal informere børn og unge om risikoen for at blive udsat for seksuelle overgreb eller 

chikanøs adfærd i forbindelse med færden på internettet, ligesom forebyggelse af mobning 

vil være i fokus på hjemmesiden.   

 

Undervisningsmaterialer til mellemtrin og ældstetrin i folkeskolen samt hjemmesiden blev 

lanceret i 2018. Chat Paaralugu-materialer kan findes på Red Barnet Grønlands 

hjemmeside: redbarnet.gl.  

 

PiSius sekretariatsmedarbejder samt medlemmer af Red Barnet Grønland har ved 

forskellige lejligheder undervist i materialet på flere folkeskoler i Grønland, hvor både  

skoleinspektører, lærere og elever har modtaget projektet positivt.  

 

Direktør for Forvaltningen for Familie i Avannaata Kommunia Ane Louise Løvstrøm har 

velvilligt kontaktet kommunerne i Grønland og videredistribueret oplysning og materialer 

med det formål at forankre projektet på kommunalt niveau.  

 

PiSiu og Red Barnet Grønland fik i forbindelse med Chat Paaralugu fine presseomtaler ad 

2018 i de grønlandske medier på baggrund af pressemeddelelser udsendt i løbet i året. 

Det antages, at projektet Chat Paaralugu dermed har bidraget til at forbedre synligheden 

af PiSiu og rådets arbejde i befolkningen.  

 

Projektet er af national karakter, og arbejdet fremover består derfor i at fortsætte 

udviklingen af et nationalt samarbejde med folkeskolerne, så forebyggelsen af digital 

mobning og digitale krænkelser når flest mulige børn i Grønland. Uddannelsesstyrelsen 
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har i 2018 besluttet at man her vil offentliggøre undervisningsmaterialet på lærernes 

intranet til brug i alle folkeskoler.     

 

Forebyggelse af vold og seksualforbrydelser  

Samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn 

I 2018 har PiSiu opstartet et længerevarende partnerskab med Foreningen Grønlandske 

Børn. Foreningen Grønlandske Børn har stor erfaring udi arbejdet med børn, unge og 

forebyggelse, og har i forvejen vedvarende, kvalitetssikrede og evaluerede indsatser på 

børn- og ungeområdet. Foreningen har taget initiativ til et koncept om voldsforebyggelse til 

børn og unge i folkeskolealderen. Konceptet fokuserer på oplysning om og forebyggelse af 

fysisk, psykisk og seksuel vold og vil blive evidensbaseret og lokalt forankret. I 2018 

besluttede PiSiu at formulere en officiel støtteerklæring til indsatsen og sidenhen er en 

formel samarbejdsaftale blevet indgået mellem Foreningen Grønlandske Børn og PiSiu. 

PiSiu ser frem til samarbejdet.   

 

Dialog med Socialstyrelsen vedrørende forebyggelse af seksualforbrydelser   

I efteråret 2018 lancerede Socialstyrelsen strategien Killiliisa om forebyggelse af seksuelle 

krænkelser. PiSius strategiplan for 2016-2020 indeholder flere lignende fokuspunkter, da 

et af PiSius strategiplans væsentlige pejlemærker er forebyggelse af seksualforbrydelser.  

 

PiSius tog derfor kontakt til Socialstyrelsen, som hurtigt tilkendegav opbakning til et fælles 

fokus. Sidenhen har PiSiu og Socialstyrelsen været i yderligere dialog med bl.a.  

departementet for Sundhed for at undersøge mulighederne for et eventuelt samarbejde. 

PiSiu vil undersøge muligheden for et samarbejde vedrørende denne del af strategiplanen 

yderligere.    

 

Samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd i Danmark  

Under PiSiu’s sekretariatsmedarbejder besøg hos Det Kriminalpræventive Råd i Danmark 

i 2018 blev forbindelsen til  det danske råd yderligere udviklet. Gennem 2018 har PiSius 
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sekretariat således været i kontakt med Det Kriminalpræventive Råd i Danmark 

vedrørende bl.a. samarbejde om hjemmeside og udveksling af viden om projekter. PiSiu 

har fået en underside på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside og således kan man 

på både dansk og grønlandsk tilgå oplysninger om PiSiu samt downloade alle 

årsberetninger fra PiSiu gennem tiden.   

 

Prioriteringer i PiSiu  i det kommende år 

Prioriteringen af PiSius arbejde vil i 2019 særligt være partnerskabet med Foreningen 

Grønlandske Børn om forebyggelse af vold. I 2018 er samarbejdet blevet udviklet, og 

forarbejdet til indsatsen udarbejdet, og dette vil der bygges videre på i 2019 i samarbejde 

med Departementet for Sociale Anliggender.  Herudover vil sekretariatet fortsat fokusere 

på samarbejdet med Red Barnet Grønland og indsatsen ’Chat Paaralugu’. I foråret 2019 

vil PiSiu og Red Barnet Grønland lancere den sidste del af projektet hvori 

undervisningsmateriale til folkeskolernes yngstetrin vil indgå.  

Herudover vil PiSius sekretariatet videreformidle oplysninger om indsatsen samt indhente 

ny viden på området cyber-kriminalitet under The Scandinavian Research Council for 

Criminology (NSfK) seminar i maj, hvortil PiSiu har fået plads til at deltage.  

PiSiu vil yderligere undersøge hvorvidt en fælles indsats i samarbejde med fx 

Socialstyrelsen vil være mulig i relation til forebyggelse af seksuelle krænkelser.  

Sekretariatet for PiSiu 

Sekretariatet for PiSiu er organisatorisk placeret i Grønlands Politi på adressen Imaneq 22 

i Nuuk. Katrine Ravnsgaard har siden januar 2018 været sekretariatsmedarbejder i PiSiu. 

Leder af Sekretariatet for PiSiu er vicepolitiinspektør i Grønlands Politi, Viggo Johansen.  

 

 

På vegne af PiSiu 

 

Bjørn Tegner Bay 

Formand for PiSiu 

 


