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Forord 

Til Justitsministeren og Grønlands Selvstyre. 

2014 stod i samarbejdets tegn for PiSiu (Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit – Det Grønlandske 

Kriminalpræventive Råd). I løbet af året blev der etableret flere tværfaglige og konkrete tiltag. Derudover er 

der blevet arbejdet meget med udviklingen af spillet ”Qanoq isumaqarpisi? Hvad synes I?”. Oven i dette var 

PiSiu og Nuuk medvært til ’Nordisk møde’ for de nordiske kriminalpræventive råd. Detaljerne omkring 

ovenstående, samt Rådets øvrige arbejde, vil blive beskrevet i det følgende. 

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. 

Beretningen for 2014 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 2014 arbejdet ud fra strategiplanen for 2012 – 2015, hvori 

PiSius vision og mission beskrives:  

 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. PiSiu 

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 kriminalpræventivt 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 

Indledningsvis vil Rådets største projekter blive beskrevet, hvorefter de øvrige begivenheder bliver  

gennemgået.  

 

Spillet ”Qanoq isumaqarpisi? Hvad synes I?” 

 

PiSiu er i gang med udarbejdelsen af en grønlandsk udgave af forældre-dialog-spillet ’samspillet’, som Det 

Kriminalpræventive Råd i Danmark (DKR) har produceret. Formålet med spillet er, at sætte en snak i gang 

blandt forældrene om vigtige forhold for børnehavens/ klassens trivsel; en dialog om holdninger og værdier 

- og om hvilke principper og regler, der skal gælde for børnenes samvær i- og udenfor skolen. Materialet 

lægger op til, at forældre kan indgå aftaler om, hvordan de f.eks. forholder sig vedrørende fødselsdage, 

elevers fravær, mobning, indtag af alkohol, m.m.  

Der er 3 typer spillekort, som skal være behjælpelige med at igangsætte en dialog i forældregrupperne; 

billedkort, dilemmakort og ’blanke kort’. Spillekortene er spillets kerne; det er dem, der skal hjælpe til, at 

sætte samtalen og diskussionerne i gang i forældregrupperne. Tanken er, at jo mere engagement 

forældrene viser, jo bedre trivsel i skolerne – og derved mindskes risikoen for at børnene begår kriminalitet.  

For at understøtte udviklingen af spillet har PiSiu søgt diverse fonde om økonomisk tilskud. Derved har 

PiSiu modtaget følgende bevillinger:  

 

- 25.000 kr. fra Tarifchef R.C Jyrdal og Hustrus Legat (kirken) 

- 40.000 kr. fra Selvstyrets Inuuneritta pulje 

- 50.000 kr. fra Selvstyrets Pulje C, tips og Lotto 

 

I august blev udvalgte skoler og børnehaver i hele landet kontaktet af sekretariatet i PiSiu for at høre, om 

de var interesserede i at være testinstitutioner for ”Qanoq isumaqarpisi? Hvad synes I?”. 12 skoler samt 4 

børnehaver i både byer og bygder i Grønlands 4 kommuner blev kontaktet. Institutionerne var generelt 

meget positive og ville gerne hjælpe til. Udkastet til spillet blev sendt ud i slutningen af august/ starten af 

september, og tilbagemeldingerne fra institutionerne var meget positive, og der kom kun få forslag til 

rettelser. 

I løbet af efteråret har den grafiske designer og den bestilte fotograf været i gang med spillets grafiske 

udtryk og fotografering. Nogle af billederne fra den danske udgave af spillet – som er udarbejdet af DKR - 

kan genanvendes, men herudover er der et naturligt behov for at tilføre spillet nye billeder for at give det 

et mere grønlandsk udtryk, ligesom der herved også tages højde for, at spillet indeholder andre emner end 

den danske udgave af spillet. 
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Pjecer 

På PiSius initiativ blev der i samarbejde med Departementet for Sundhed og Infrastruktur hen over 

sommeren udgivet 6 pjecer om emnerne hash, snifning og alkohol. 3 pjecer til forældre og 3 pjecer til børn 

og unge. Her ses de 6 pjecer: 

 

 

Udtrykket i pjecerne til henholdsvis forældre og unge er forskelligt således, at der er lidt mere detaljeret 

tekst og et meget simpelt og enkelt design til forældrene, mens der i de unges er relevante og sjove figurer 

og tegninger samt forskellige iøjefaldende farver:   

 

Øverst: ’de unges’ (hash), nedenfor: ’forældrenes’ (hash) 

 

Med inspiration fra nogle islandske pjecer blev PiSiu og Departementets pjecer lavet som ’fold ud’ pjecer. 

Dette fungerede rigtig fint i forhold til, at pjecerne både skulle være på dansk og på grønlandsk. Hvert sprog 

har hver sin side, som ses på billedet nedenfor. Hver pjece er ca. 15 cm høj og 10 cm bred. 
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Hashpjecen foldet ud  PiSiu’s logo sammen med de øvrige samarbejdsparter 

 

Pjecerne har været efterspurgt i samfundet, og det er derfor meget glædeligt for PiSiu, at pjecerne blev til 

virkelighed efter stor efterspørgsel under bl.a. Kulturnatten. Pjecerne er blevet sendt ud til 

forebyggelseskonsulenter i de grønlandske byer, og sekretariatet for PiSiu besidder ligeledes nogle pjecer til 

brug for kommende arrangementer. Derudover kan pjecerne findes på www.pisiu.gl   

 

 

Nordisk Møde 2014 

I perioden 25. – 27. Marts blev der afholdt Nordisk Møde med de nordiske kriminalpræventive råd. 

Danmark var udpeget værtsland, men efter aftale med DKR blev mødet afholdt i Nuuk. Udgiften til 

konferencen blev afholdt af DKR. Herved blev det muligt at give de andre deltagere et indblik i PiSius 

indsats i forhold til det kriminalpræventive arbejde.  

Det var nogle meget indholdsrige dage – både med faglige oplæg og diskussioner, men også med plads til 

kulturelle og sociale indslag. Hvert land havde på konferencen et indlæg om følgende kriminalpræventive 

emner: 

- Konfliktråd (Norge) 

- Vold i hjemmet (Danmark og Grønland) 

- Nabohjælp (Finland) 

- Kvalitetsudvikling af lokal kriminalpræventivt arbejde (Sverige)  

 

 

http://www.pisiu.gl/
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PiSiu fik på konferencen en del faglige input fra de andre lande, ligesom det kriminalpræventive netværk 

også blev vedligeholdt. I 2015 er Finland værtsland for Nordisk Møde.     

 

   

  Nordisk Møde 2014, Nuuk    Sejltur til den nedlagte bydg, Qoornoq 

   

 

De øvrige projekter/arrangementer 

Den 25. januar var der Kulturnat i Nuuk. PiSiu deltog i arrangementet med en stand på Politistationen i 

Nuuk og fik i den forbindelse mulighed for at gøre reklame for Rådets eksistens. Således blev forskellige 

brochurer om stoffer, klistermærker og andet materiale fra Rådet, herunder reflekser sponseret af Tele, 

delt ud til mange interesserede gæster. Derudover havde sekretariatet en facebook-konkurrence, hvor man 

kunne vinde et par skibriller (doneret af butikken Pikkori sport) hvis man ’synes godt om’ PiSiu på facebook. 

Generelt var det en god oplysningsaften med en pæn interesse for Rådet og det kriminalpræventive 

arbejde.    

I slutningen af januar måned var PiSiu’s sekretariatsmedarbejder inviteret til at holde et oplæg for unge i 

projektet Sapiik ved Foreningen Grønlandske Børn. En medarbejder fra Nuuk Politi deltog endvidere i 

mødet. Sapiik er et projekt som skal styrke og motivere Grønlandske unge til at få en uddannelse. Til denne 

lejlighed blev der lavet et powerpoint om Rådet og dets arbejde. Derudover blev forebyggelseskort og 

brochurer om stoffer delt ud til de fremmødte unge. Det var en god aften, og Sapiik virkede interesserede i 

at få besøg igen en anden gang.  

I februar blev der via kommunernes forebyggelseskonsulenter sendt spørgeskemaer omkring PiSius 

forebyggelseskort ”undgå vold” ud til de unge. Dette skete med henblik på at få feedback fra de unge om, 

hvorvidt de fandt kortet anvendeligt. Blandt de unge, som besvarede spørgeskemaet, var mere end 70 % 

positive overfor kortet. 

I løbet af sommeren blev PiSius sekretariat kontaktet af NFBO - Nordisk Forening mod Børnemishandling og 

Omsorgssvigt, som skulle afholde en stor social faglig konference i Nuuk i august. PiSiu blev i denne 

forbindelse spurgt, om de ville holde et oplæg. Dette takkede PiSiu ja tak til, og sekretariatsmedarbejderen 
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samt et medlem af Rådet afholdte i denne forbindelse et oplæg om Rådet og dets opgaver samt om Rådets   

generelle syn på kriminalitetsudfordringerne i Grønland.   

I september blev der indgået en aftale med Tele-Post Greenland A/S om, at selskabet gerne ville ’dele’ 

reflekser med PiSiu og i denne forbindelse sponsere udarbejdelsen af disse. Sekretariatet for PiSiu har nu 

mange kasser med reflekser, som fremover kan deles ud til forskellige arrangementer.  

 

Refleksen: på den ene side ’Tele Post’ og på den anden side ’PiSiu’ 

 

I november startede en kampagne mod kærestevold op efter lang tids forberedelser. Ideen til kampagnen 

kom fra Grønlands Ligestillingsråd, men projektet er blevet til i et tæt samarbejde med PiSius sekretariat.  

 

En gruppe unge mellem 14 – 17 år har i samarbejde med Grønlands Ligestillingsråd og Det Grønlandske 

Kriminalpræventive Råd produceret en landsdækkende 1 årig visuel kampagne mod kærestevold. 

Kampagnen, som hedder ”Beat it”, startede op den 25. november 2014 - på WHO´s Internationale dag mod 

vold. 

”Vi vil gerne sende et budskab om, hvad det vil sige at være en god kæreste og sige fra overfor vold. Vi 

håber, at vi gennem vores budskaber kan være med til at forebygge, at unge viderefører voldsaccepterende 

holdninger og adfærd i samfundet og i deres kæresteforhold”, er de unges budskab. 

Samarbejdet med de unge var centreret omkring de unges egne erfaringer, syn og værdier, så de på den 

måde fik muligheden for at udarbejde deres budskaber og anbefalinger til andre unge, forældre, 

fagpersoner m.m. ud fra deres egne betragtninger. 

 

De unge lægger vægt på, at det er vigtigt at sætte ord på, hvordan man selv er en god kæreste, og at 

kravene om det at være en god kæreste, ikke alene er et krav, man kan stille sin partner, men at man selv 

er forpligtet til at danne sine egne holdninger og værdier til, hvad der skal til for at have et sundt 

kæresteforhold uden vold. 

 

De unge vil helt frem til den 25. november 2015 – hver den 25 i hver måned – sende et budskab ud til andre 

unge via Facebook. 

 



 
 
 
Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit 
Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd 

 

 
  

8 

 

Det visuelle budskab, 25. december 2014 

 

 

Prioriteringer i PiSiu det kommende år 

PiSius nuværende strategiplan løber til og med 2015. Derfor skal der i 2015 laves en ny strategi for de 

kommende år. Dette vil derfor komme til at fylde en del for arbejdet i PiSiu i 2015.  

PiSius spil ”Qanoq isumaqarpisi? Hvad synes I?” har været længe undervejs og er stadig i en igangværende 

proces. Det forventes, at spillet bliver færdigt og distribueret til de grønlandske institutioner i løbet af 

efteråret 2015.     

PiSiu har drøftet muligheden for at fokusere på IT sikkerhed og sikker-chat for unge. Red barnet Grønland 

har kontaktet PiSiu i denne sammenhæng, og der er interesse fra begge parter om at starte et samarbejde i 

2015.   

2014 har været et godt år i forhold til samarbejdet med forskellige myndigheder og organisationer. Året har 

understreget, hvor vigtigt det at samarbejde med andre er for at optimere mulighederne for at opnå 

resultater i form af kampagner og projekter og endvidere bibeholde den fornødne fokus på 

kriminalpræventive projekter. 

PiSiu kan - og skal – ikke løse kriminalitetsudfordringerne i Grønland uden et tæt samarbejde med andre 

ansvarlige myndigheder og organisationer. PiSiu vil derfor også i 2015 og fremefter prioritere netværks-

arbejde samt det tætte samarbejde med andre myndigheder og organisationer. 
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Medlemssammensætning i PiSiu 2014  

I 2014 blev enkelte medlemmer af PiSiu udskiftet. Siden august 2014 har Rådets sammensætning været 

således: 

Repræsentantområde  Stilling Navn 

Grønlands Politi Politimester Bjørn Tegner Bay (formand) 

 

Arbejdstagerorganisationerne i 

Grønland 

Næstformand i SIK 

 

Josef Therkildsen (næstformand) 

KANUKOKA Ledende koordinator for centrer 

og klubber i Nuuk og bygder 

Rasmine Geisler 

 

Kriminalforsorgen Direktør  Hans Jørgen Engbo 

 

Frivillige organisationer i 

Grønland 

Rep. fra organisationen  

Nanu Børn 

Krissie B. Winberg 

 

Departement for Sundhed og 

Infrastruktur 

Fungerende departementschef Julie Præst Wilche  

 

Arbejdsgiverorganisationerne i 

Grønland 

Direktør, Mælkebøttecenteret Kirsten Ørgaard 

 

Departement for Familie og 

Justitsvæsen 

A/C fuldmægtig i afdeling 

for Strategi og Jura 

Torben Weyhe 

 

 

 

Afholdte møder 

PiSiu afholdte i 2014 møder den 8. april og den 22. september. Referaterne fra disse møder kan findes på  

www.pisiu.gl 

 

 

 

http://www.pisiu.gl/
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Sekretariatet for PiSiu 

Sekretariatet for PiSiu er organisatorisk placeret under Politimesterembedet på adressen Imaneq 22 i Nuuk. 

Leder af Sekretariatet for PiSiu er Administrationschef ved Grønlands Politi, Claus Risbjerg. 

Administrativ medarbejder i Sekretariatet for PiSiu med ansvar for den daglige drift, samt kontakten 

mellem Rådets medlemmer er Christina Mølholm. I perioden fra slutningen af september 2014 til og med 

marts 2015 har Christina Mølholm afholdt barselsorlov. I hendes fravær har Rådets daglige drift været 

varetaget af Luutiveeraq K. Lyberth, der er samfundsvidenskabsstuderende.  

 

 

 

 

 

På vegne af PiSiu 

 

 

 

 


