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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 2016, hvor der særligt har 

været fokus på to projekter: ”Det er kun hjertet der slår” og ”Sikker chat”. 

Beretningen for 2016 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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PiSius arbejde og indsatser 

 
Arbejdet i PiSiu har igennem året været koncentreret om forskellige tiltag indenfor 
det kriminalpræventive område. Strategien og de væsentligste arrangementer og 
tiltag i 2016 beskrives nærmere nedenfor. 
 

Afholdte møder 

 
PiSiu har i 2016 afholdt to møder. Møderne blev afholdt den 15. juni og den 14. 
december.  
 

Strategi 2016- 2020 – Tidlig indsats 

 
Rådsmedlemmerne har i 2015 arbejdet 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.  
 
Der har i 2016 primært været fokus på to projekter, der tager afsæt i strategien, 
nemlig: ”Sikker chat” og ”Det er kun hjertet der slår”.  
 

”Sikker chat” i samarbejde med Red Barnet (Meeqqat Ikiortigit) 
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Projektet – som er en oplysningskampagne målrettet børn og unge – startede op 
allerede i august 2015 i samarbejde med Red Barnet.  
 
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 
 
PiSiu har i 2016 præsenteret projektets ide om at lave en hjemmeside om sikker 
chat for børn og unge, for Nuuks seks skoleinspektører. Ideen blev vel modtaget. 
Elever på forskellige klassetrin i begge køn skal udpeges som ambassadører for den 
kommende hjemmeside.  
 
Den digitale informationsteknologi og de sociale medier føjer nye aspekter til 
forståelsen af, hvordan blandt andet seksuelle overgreb foregår i cyberspace.  
 
Hjemmesiden 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 også vejer tungt.   
 
Projektet sætter fokus på skadevirkningerne for barnet, når et billede af seksuel  
karakter uploades, distribueres og på ny downloades af andre. 
 
PiSiu vil desuden fokusere på at kombinere indsatser vedrørende cyberkriminalitet 
med indsatser mod vold og overgreb, misbrug af rusmidler og berigelseskriminalitet. 
 
Der skal arbejdes videre på projektet i 2017, hvor der blandt andet skal søges 
fondsmidler.  
 

”Det er kun hjertet der slår” 

 
Fokuspunktet ”Det er kun hjertet der slår” har til formål at bryde tavsheden om vold 
i hjemmet, hvilket er forudsætning for at bryde et familiemønster, hvor vold er en 
faktor.  
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Vold er et udbredt problem i Grønland og sker ofte i kombination med 
alkoholindtag.  
 
PiSiu koordinerede et samarbejde omkring et pilotprojekt i Kommune Kujalleq med 
fokus på at bryde tavsheden om vold i hjemmet. 
 
I pilotprojektet skulle PiSiu sammen med andre aktører aflægge besøg forskellige 
steder i Sydgrønland. Derudover skulle en foredragsholder fortælle om sin egen 
opvækst med vold i familien og egen tidligere voldsudøvelse og om, hvordan man 
bryder mønstret og fortsætter et liv uden vold.  
 
Besøgsrejsen blev imidlertid ikke gennemført i 2016 – men der arbejdes videre med 
det overordnede fokus ”Det er kun hjertet, der slår” i 2017.  
 

Spørgeskemaundersøgelse 

 
Kriminalforsorgen har på forespørgsel af PiSiu foretaget en 
spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte i anstalterne i Grønland. 53 indsatte 
svarende til 41,4 % af de indsatte har besvaret undersøgelsen. Formålet herved var 
at skabe viden om årsagen til kriminalitet. 
 
Sammenfattende peger de indsatte på, at flere arbejdspladser, aktiviteter så som 
klubber, væresteder og sport med videre egner sig til at forebygge kriminalitet. En 
del af de indsatte peger også på at mere hjælp/støtte til forældrene vil have en 
gavnlig effekt på forebyggelse. Det efterlyses også mulighed for at tale med nogen 
om begyndende problemer og bedre mulighed for misbrugsbehandling. 
 

Samarbejdsbesøg i Det Kriminalpræventive Råd i Danmark 

 
PiSiu’s sekretariatsmedarbejder aflagde i 2016 besøg i Det Kriminalpræventive Råd i 
Danmark og deltog i den forbindelse i en konference I Odense. Besøget gav 
inspiration til nye projekter i PiSiu regi Grønland. 
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Prioriteringer i PiSiu  i det kommende år 
 
Prioriteringen af arbejdet i PiSiu i 2017 skal ske i lyset af, at stillingen som 
sekretariatsmedarbejde har været ledig siden februar 2017. Stillingen er under 
besættelse. 
 
Det er ønsket, at genoptage arbejdet med de to overordnede fokusområder: ”Sikker 
chat” og ”Det er kun hjertet der slår”, idet det vurderes, at der er et potentiale for 
gøre en forskel.  
 

Medlemssammensætning i Pisiu 2016 
 

Repræsentantområde Stilling Navn 

Grønlands Politi Politimester Bjørn Tegner Bay (formand) 

09.12.2012 

Arbejdstagerorganisationerne i 

Grønland 

Næstformand i SIK 

 

Ludvig Larsen (næstformand) 

12.02.2016 

KANUKOKA Ledende koordinator for 

centrer og klubber i Nuuk og 

bygder 

(Kisea Bruun) 

Afløser udpeges af KANUKOKA 

Kriminalforsorgen Socialfaglig leder 

  

Trine Chemnitz 

01.09.2016 

Frivillige organisationer i 

Grønland 

Nanu Børn – børne og unge 

organisationen 

Krissie Berthelsen Winberg 

20.01.2014 

Departement for Sundhed   Departementschef Kirsten Fencker 

Arbejdsgiverorganisationerne i 

Grønland 

Direktør, cand. psych. 

Mælkebøttecenteret 

Kirsten Ørgaard   
 24.01.2013 

Departement for familie, lige-

stilling og sociale anliggender 

og Justitsvæsen 

Specialkonsulent (Torben Weyhe) Stopper 
28.02.2017            
09.12.2012 
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Sekretariatet for PiSiu 

 
Sekretariatet for PiSiu er organisatorisk placeret i Grønlands Politi på adressen 
Imaneq 22 i Nuuk. Leder af Sekretariatet for PiSiu er Stabschef ved Grønlands Politi, 
Lars Kirkegaard. 
 
 
 

 

På vegne af PiSiu 

 

Bjørn Tegner Bay 

Formand for PiSiu 


