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Forord 

Til Justitsministeren og Grønlands Selvstyre. 

Møderne og arbejdet i PiSiu (Pinerlutsaaliuibermut Siunnersuisoqatigiit – Det Grønlandske 

Kriminalpræventive Råd) har i 2011 båret præg af, at Rådet fortsat er i opstartsfasen. Rådet har således haft 

særlig fokus på at aftale og tilrettelægge sine arbejdsgange, skabe gunstige rammer for det fremadrettede 

arbejde, ligesom det første konkrete kriminalpræventive tiltag er sat i værk. 

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, og 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 er allerede sket i 2011, og det er forhåbningen at 

dette i fremtiden vil ske i endnu højere omfang i takt med udbredelsen af kendskabet til PiSiu. 

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 2011 afgives hermed. 

 

Om PiSius oprettelse og formål 

PiSiu blev oprettet i forbindelse med en revision af den grønlandske retsplejelov i 2008, og i 2010 afholdtes 

det første møde i Rådet. Som det fremgår af § 744 i Retsplejelov for Grønland, skal PiSiu arbejde for at 

forebygge kriminalitet gennem sikkerhedsfremmende foranstaltninger, ved oplysningsvirksomhed og 

erfaringsudveksling og ved rådgivning af lokale SSSPK-udvalg. Desuden beskriver § 745 i Retsplejelov for 

Grønland reglerne for sammensætningen af PiSiu, Rådets virksomhed, samt valg af formand og 

sekretariatsfunktionen for Rådet. 

PiSiu består af 8 medlemmer, som alle deltager på lige fod i Rådets arbejde. PiSiu er således sammensat af 

repræsentanter fra Politimesteren i Grønland, Kriminalforsorgen i Grønland, Departement for Sundhed, 

Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, KANUKOKA - De Grønlandske Kommuners 

Landsforening, arbejdsgiverorganisationerne og lønmodtagerorganisationerne samt en repræsentant for de 

frivillige organisationer.  

Politimesteren er valgt til formand for PiSiu. Desuden er Sekretariatet for PiSiu, som er det udførende led 

for Rådets arbejde og beslutninger, forankret ved Politimesterembedet. 
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PiSius arbejde og indsatser 

I 2011 er der blevet afholdt 2 møder i PiSiu. 

Som anført har PiSius arbejde og indsatser i 2011 båret præg af, at Rådet fortsat er i opstartsfasen. 

Arbejdet har således involveret oprettelsen af officielle e-mailadresser til Rådet og Sekretariatet, 

udarbejdelsen af et officielt logo for Rådet og oprettelsen af en hjemmeside for Rådet. Desuden er det 

første konkrete kriminalitetsforebyggende initiativ blevet udarbejdet i form af et 

voldtægtsforebyggelseskort primært målrettet unge kvinder i nattelivet. 

Der er blevet oprettet tre officielle mailadresser: pisiu@pisiu.gl, formand@pisiu.gl og sekretariat@pisiu.gl, 

hvor man nu kan skrive direkte til henholdsvis PiSius medlemmer, formanden for PiSiu og Sekretariatet for 

PiSiu. Oprettelsen af mailadresserne er sponsoreret af Tele Post Greenland, og har således været 

udgiftsneutral for Rådet. 

I september 2011 blev der oprettet en officiel hjemmeside for PiSiu på adressen www.pisiu.gl. 

Hjemmesiden er ligeledes oprettet med støtte fra Tele Post Greenland. Hjemmesidens funktioner og 

oplysninger er dog fortsat sparsomme, og en forbedring af opsætningen af PiSius hjemmeside forbliver 

derfor en vigtig opgave i 2012. 

I december blev et officielt logo for PiSiu enstemmigt vedtaget af Rådets medlemmer. Logoet er udarbejdet 

af Sekretariatet for PiSiu med udgangspunkt i nøgleordene ’menneske’ og ’tryghed’, fordi PiSius arbejde har 

mennesket i fokus og endvidere har til formål at skabe et tryggere samfund. Logoet vil fremadrettet blive 

benyttet på diverse dokumenter og materialer fra PiSiu, og der er udarbejdet et nyt brevpapir for PiSiu, 

som bærer det officielle logo. Logoet ser ud som følgende: 

 

Ydermere er et voldtægtsforebyggelseskort blevet udarbejdet. Dette skete på baggrund af PiSius beslutning 

i 2010 om at udarbejde informationsmateriale med råd til unge om, hvordan man kan undgå risiko for at 

blive udsat for seksuelle overgreb i forbindelse med fester og byture. Informationsmaterialet er udarbejdet 

i et kreditkortformat, så det er let at tage med sig og have i lommen eller pengepungen. Teksten på kortet 

fremgår både på grønlandsk og dansk, og kortet bærer de seks gode råd: 

mailto:pisiu@pisiu.gl
mailto:formand@pisiu.gl
mailto:sekretariat@pisiu.gl
http://www.pisiu.gl/
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1) Du må altid sige nej. 

2) Sig fra. Jo før jo bedre. 

3) Pas på dig selv og dine venner. 

4) Drik dig ikke så fuld at du ikke ved, hvad der sker omkring dig. 

5) Hvis en mand er påtrængende, så gå hjem eller et andet sted hen.  

6) Sov ikke i en fremmeds seng, eller mens fremmede er til stede. 

Kortet er blevet trykt i 10.000 eksemplarer og distributionen af kortet blev iværksat i starten af 2012. 

Distributionen er bl.a. sket gennem rådsmedlemmernes netværk og politistationerne for at sikre, at kortet 

når ud til flest mulige. 

 

 

Prioriteringer for det kommende år 

I 2012 vil der blive arbejdet videre med opsætningen og designet af hjemmesiden for PiSiu. Denne skal 

forbedres, så den efter hensigten kan tjene det formål at rådgive om forebyggelse af kriminalitet samt 

oplyse om projekter og tiltag, der bliver iværksat på Rådets foranledning. Hjemmesiden skal primært 

benyttes til formidling af kriminalpræventiv viden fx i form af kampagnematerialer, 

undervisningsmaterialer, nyheds- og informationsartikler, kriminalpræventive spil mv. Dette både ift. 

målgruppen for forebyggende indsatser i form af den grønlandske befolkning samt mulige 

samarbejdspartnere og sponsorer. Hjemmesiden skal således også medvirke til at styrke kendskabet til 

Rådet og Rådets arbejde, hvilket skal sikre en bred afbenyttelse af Rådets materialer og et øget samarbejde 

med fag- og interessefæller i og uden for Grønland. 
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Desuden skal der udarbejdes endnu et forebyggelseskort – dette til forebyggelse af vold i nattelivet. Kortet 

planlægges udarbejdet som det forrige: I kreditkortformat indeholdende gode råd med tekst på både 

grønlandsk og dansk. 

I 2011 har sekretariatet ansøgt en række fonde om penge til såvel udarbejdelsen af forebyggelseskortet 

vedrørende vold i nattelivet og forbedring af opsætningen af PiSius hjemmeside. Svar på ansøgningerne 

indkommer i 2012. 

PiSiu arbejder desuden videre med planen om at afholde en temadag på det kriminalpræventive område. 

Afholdelsen af en fremtidig temadag er dog afhængig af, at den nødvendige finansiering skaffes. 

Sekretariatet har fremlagt forslag om følgende tiltag, der alle er blevet godkendt af PiSiu: 

- Informationsmateriale om at undgå vold i nattelivet i kreditkortformat. 

- ”Kærester slår da ikke” – kampagne mod kærestevold tilpasset en grønlandsk kontekst. 

- ”Tænk over prisen” – kampagne mod hæleri. Trafik kampagne for børn og unge. 

- ”Tøm bilen og båden før tyven gør det” – skiltning om at gemme værdigenstande så de ikke er 

synlige i biler og på både. 

Der er dog ikke lagt en tidsmæssig ramme for udførelsen af de nævnte tiltag. 

Sekretariatet arbejder aktuelt på udarbejdelsen af en samlet strategi for Rådets arbejde, hvor 

fokusområder og prioriteringer for de kommende år vil blive nærmere defineret. Strategien vil bl.a. tage 

udgangspunkt i ovenstående tiltag og andre forslag til indsatser fra Rådets medlemmer, der er blevet 

præsenteret på tidligere møder. 

PiSius sammensætning i 2011 
 

Repræsentantområde Stilling Navn 

Grønlands Politi Politimester Bjørn Tegner Bay (formand) 

Arbejdstagerorganisationerne i 

Grønland 

Næstformand i SIK Josef Therkildsen (næstformand) 

KANUKOKA Seniorkonsulent Kisea Bruun 

Kriminalforsorgen Socialfaglig Konsulent Trine Chemnitz 

Frivillige organisationer i 

Grønland 

Generalsekretær i Sorlak Asiarpak Lund 

Departement for Sundhed Socialrådgiver i Krisecenter, 

Kommuneqarfik Sermersooqs 

Børne- og familiecenter 

Grethe Siegstad 

Arbejdsgiverorganisationerne i 

Grønland 

Forstander i Børne- og ungehuset 

Mælkebøtten 

Kirsten Ørgaard 
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Departement for Familie, Kultur, 

Kirke og Ligestilling 

A/C fuldmægtig, 

Døgninstitutionsafdelingen 

Anette Johnsen 

 

Sekretariatet for PiSiu 

Sekretariatet for Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit – Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd er 

placeret under Politimesterembedet på adressen: Imaneq 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-oktober: Jacob Christiansen. 

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

Rådets medlemmer i oktober-december: Freja Klarasdatter Thorsen. 

 

På vegne af PiSiu 

 

Bjørn Tegner Bay 

Formand 


