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Forord

Til Justitsministeren og Grønlands Selvstyre.

PiSiu (Pinerlutsaaliuibermut Siunnersuisoqatigiit — Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd) har haft et
relativt aktivt år i 2012. Både i forhold til konkrete kriminalpræventive tiltag, men også i forhold til det mere
organisatoriske arbejde i Rådet, samt udbredelsen af kendskabet til PiSiu. Detaljerne omkring disse forhold
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 2012 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 og ved
rådgivning af lokale SSSPK-udvalg.

For at understøtte dette arbejde har PiSiu i 2012 udarbejdet en strategiplan 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.

Strategiplanen vil blive mere udførligt omtalt under punktet’ PiSius arbejde og indsatser’.

PiSius arbejde og indsatser

PiSiu har i 2012 afholdt 3 møder samt et ekstraordinært møde vedr. strategiplanen. Møderne blev afholdt i
hhv. marts, april, juni og november måned.
Arbejdet i PiSiu har været koncentreret om strategiplanen 2012 — 2015, hjemmesidens udvikling, oprettelse
af facebookside, ‘undgå vold i nattelivet’ kort til distribuering og en officiel brochure om PiSiu. Derudover
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har sekretariatet for PiSiu deltaget i bl.a. ‘Den kriminalpræventive Dag’ i Danmark, ‘Nordisk Møde’ i Island
samt en konference om forebyggelse af recidiv i Sverige.

Nedenfor beskrives de forskellige arrangementer og tiltag.

Strategiplanen 2012 — 2015

Rådet har i 2012 arbejdet hårdt på at få lavet en strategiplan. Nedenfor ses et uddrag af strategiplanens
resu mé:

Uddrag af resumé—PiSius strategiplan 2012-

_________________________________________________________

Siden stiftelsen i 2009 har Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit — Det grønlandske

kriminalpræventive Råd (PiSiu) arbejdet for at forebygge kriminalitet i Grønland.

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.

Denne strategiplan for PiSiu gælder for 2012-2015. I denne periode har PiSiu fastsat følgende tre
indsatsom råder for det kriminalitetsforebyggende arbejde:

• Udbredelse af kendskab til PiSiu

• Vold og seksuelle overgreb

• Berigelseskriminalitet

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

risikofaktorer for, 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 at sætte fokus på

netop denne målgruppe i forebyggelsen af kriminalitet.

Forebyggelsesindsatsen blandt børn og unge kan tage mange former og kan både være fokuseret på

karakteristika ved lokalområdet, opvækstforholdene i familien, de unges aktuelle individuelle ressourcer

eller situationsforhold.
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Strategien er lavet både på dansk og grønlandsk. Strategiplanen og et resumé af planen vedlægges til

orientering.

Hjemmesidens udvikling
PiSiu fik tilbage i 2011 sponsoreret midler til udarbejdelse af en hjemmeside. Hjemmesiden er blevet
udviklet markant i 2012 og er nu tilgængelig på både dansk og grønlandsk. På hjemmesiden — www.pisiu.gl
— kan man blandt andet se:

- referater fra PiSius møder
- følgende artikler “Mærk dine værdigenstande”, “undgå voldtægt når du går i byen”, “en God Bytur

fri for Vold”, “Drik uden Druk”
- Strategiplanen 2012 — 2015
- En oversigt over sammensætningen af PiSiu
- Kontaktoplysninger på formanden for PiSiu samt sekretariatet for PiSiu

På hjemmesiden er der endvidere et link til ‘For Børn og Unge’. Her kan børn og unge og deres forældre
læse om hælerivarer via den danske kampagne “tænk over prisen”, og man kan spille “Hælerspillet”.

Det er således målet målet at hjemmesiden skal besøges! benyttes af alle i det grønlandske samfund; om
man er professionel, forælder eller ung, og at man i den forbindelse kan få råd omkring forebyggelse af
kriminalitet samt oplysning om de tiltag, som iværksættes af PiSiu.

Det er ligeledes målet, at kendskabet til PiSiu og Pisius hjemmeside skal bredes ud så vidt som muligt. Som
hjælp til dette har PiSiu en facebookside, hvor folk kan blive venner med og ‘synes godt om’ PiSiu, og
derved får en besked på deres ‘væg’, når PiSiu skriver eller uploader noget på facebooksiden.

‘Undgå vold i nattelivet’ kort
PiSlu godkendte 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 ‘undgå voldtægt’ kortet,
som PiSiu fik lavet og distribueret i hele Grønland i 2011.

PSiu

Plnerlutsaallulnirmut 5Ionn.rkoqtlgli

D.t Gr.nI.ndke Kriminaipræventivi Råd

piupIeu.gI www.pisu.gI

(forsiden at kortet)

NAKUUSERNEQ
PINAVEERSAARUK

UNDGÅ VOLD
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Kortet vil blive distribueret bredt ud i hele Grønland i 2013.

Nordisk Møde på Island
Nordisk Møde afholdtes på Island i maj 2012. PiSiu havde flere repræsentanter med på mødet, der indebar,

dels et glædeligt gensyn med flere af de nordiske deltagere fra mødet i 2011, dels etablering af nye

bekendtskaber samt vedligeholdelse af kriminaipræventive netværk på tværs af de nordiske lande. De

overordnede punkter, udover en præsentation fra/af alle deltagende lande, var:

• Forebyggelse af recidiver og flergangsofre for kriminalitet

• Forebyggelse af marginaliseringen af børn og unge

• Internationalt politisamarbejde om bekæmpelsen af kriminelle motorcykelbander

Konference i Sverige
I oktober 2012 deltog sekretariatets repræsentant i en konference i Sverige vedrørende forebyggelse af
recidiv. I konferencen deltog myndigheder og organisationer fra både Sverige og udlandet.

På konferencen blev der bl.a. formidlet viden om:

II

• læs imertiginaveesanrit ,lIaat silaarullutit

Nuanniitsumik oqarfigneqaruit alatsikkuilluunniit
akinaveersaarit

Akuliullutit illersuinaveersuarit, eqqissisimaniarlutillu

Annilaanganerit malugitinnaveersaaruk

Allanik ikiartissarsiorit — matulerisoq sulisulluunniit arivat

• lluaqutaanngippat. isersiniaFfigisat qimaguk

Drik dig aldrig så fLd, at
du ikke kari bevare overblikket

Lad være med at svare igen eller skubbe igen

Forhold dig neutral og rolig

Undgå at vise, at du er bange

Bad andre om hjælp, fa darmænd eller andre ansatte

Hvis intet andet hjælper, så farlad stedet

(bagsiden af kortet)
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• En indsats mod livsstilskriminelle, som er igangsat af svensk politi
• SIS — et særligt skoletilbud til kriminelle eller utilpassede unge i Sverige
• Behovet for samarbejde imellem forskellige offentlige sektorer i forebyggelsen mod recidiv
• Erfaringer fra et projekt i London med sociale indsatsgrupper målrettet løsladte

PiSiu vil i relevant omfang inddrage den erhvervede viden i sit kriminalitetsforebyggendearbejde i
Grønland.

En af konferencens konklusioner var, at et forbedret samarbejde mellem de forskellige myndigheder er helt
afgørende for, at denne relativt høje forekomst af recidiv kan forebygges.

Officiel brochure
Pisiu godkendte i november 2012 et udkast til en officiel brochure for PiSiu. Brochuren er udarbejdet i både
en grønlandsk- og en dansk udgave. Brochuren vil i løbet af 2013 blive distribueret i Grønland.

HVAD ER P,Siu?

4dd...t.Øflt

PiSius prioriteringer i det kommende år

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

• Udbredelse af kendskab til PiSlu

• Vold og seksuelle overgreb

• Berigelseskriminalitet

PiSiu vil herudover fortsat have fokus på, dels børn og unge, dels den fortsatte 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 befolknings viden om PiSius arbejde.
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PiSius medlemssammensætning i 2012

PiSius medlemmer udpeges for en 4-årig periode, og i slutningen af 2012 blev der sammensat et nyt råd.

Indtil dette tidspunkt var PiSiu sammensat således:

Repræsentantområde Stilling Navn

Grønlands Politi Politimester Bjørn Tegner Bay (formand)

Arbejdstagerorganisationerne i Næstformand i 51K Josef Therkildsen (næstformand)

Grønland

KANUKOKA Seniorkonsulent Kisea Bruun

Kriminalforsorgen Socialfaglig Konsulent Trine Chemnitz

Frivillige organisationer i Generalsekretær i Sorlak Asiarpak Lund

Grønland

Departement for Sundhed Socialrådgiver i Krisecenter, Grethe Siegstad

Kommuneqarfik Sermersooqs

Børne- og familiecenter

Arbejdsgiverorganisationerne i Forstander i Børne- og ungehuset Kirsten Ørgaard

Grønland Mælkebøtten

Departement for Familie, Kultur, A/C fuldmægtig, Anette Johnsen (blev ændret til

Kirke og Ligestilling Døgninstitutionsafdelingen Torben Weyhe i sommer 2012)
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Det nye PiSiu er sammensat således:

Repræsentantområde Stilling Navn

Grønlands Politi Politimester Bjørn Tegner Bay (formand)

Arbejdstagerorganisationerne i Næstformand i SIK Josef Therkildsen (næstformand)
Grønland

KANUKOKA Ledende koordinator for centrer Rasmine Geisler

og klubber i Nuuk og bygder

Kriminalforsorgen Socialfaglig Leder Trine Chemnitz

Frivillige organisationer i Bestyrelsesmedlem Tasiorta Aannguaq Poulsen

Grønland

Departement for Sundhed og Departementschef Ann Birkekjær Kjeldsen
lnfrastruktur

Arbejdsgiverorganisationerne i Direktør, cand. psych. Kirsten Ørgaard
Grønland MælkebØttecenteret

Departement for Familie og A/C fuldmægtig i afdeling for Torben Weyhe
Justitsvæsen Strategi og Jura

Dvs, at der til udgangen af 2012 kom 3 nye medlemmer af Rådet. Der er ny udpegning til PiSlu inden
udgangen af 2016.
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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 i januar 2012 — december 2012: Freja Klarasdatter Thorsen.

Da ovennævnte medarbejder forlod Grønland med udgangen af 2012 blev der ansat en ny administrativ
medarbejder i Sekretariatet for PiSiu: Christina Mølholm med ansættelsesstart den 1 april 2013.
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På vegne af PiSiu

Bjørn Tegner Bay

Formand
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