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Årsberetning 2010 for Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit – Det 

Grønlandske kriminalpræventive Råd. 

 

1. Forord  

 

Til Justitsministeren og Grønlands Selvstyre. 

 

I medfør af bekendtgørelse nr. 1178 af 9. december 2008 af forretningsorden for Det Grønlandske 

Kriminalpræventive Råd § 7 afgiver rådet hvert år en kort beretning til Justitsministeren og 

Grønlands Selvstyre om rådets virksomhed det forudgående år. 

 

Beretningen for 2010 afgives hermed. 

 

Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd har i 2010 afholdt sine første møder. Rådet har i den 

forbindelse haft særlig fokus på at aftale og tilrettelægge sine arbejdsgange, ligesom de første 

konkrete kriminalpræventive tiltag er godt undervejs. 

 

Rådets 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. Det er i den forbindelse rådets håb, 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 mindre omfang i 2010, men det er forhåbningen at dette vil ske i meget højere 

omfang, når kendskabet til rådet udbredes. 
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2. Om rådets oprettelse og formål. 

 

I 2010 afholdt Det Grønlandske 

Kriminalpræventive Råd sit første møde. Rådet 

blev oprettet i forbindelse med en revision af den 

grønlandske retsplejelov. Det fremgår af § 744 i 

Retsplejelov for Grønland, at der i Grønland skal 

der oprettes et råd, som skal virke for at forebygge 

kriminalitet ved sikkerhedsfremmende 

foranstaltninger, ved oplysningsvirksomhed og 

erfaringsudveksling og ved rådgivning af lokale 

SSPK-udvalg. § 745 i Retsplejelov for Grønland 

beskriver sammensætningen af Rådet, regler for 

rådets virksomhed, samt valg af formand og 

sekretariatsfunktionen for Rådet. Rådet har fået 

navnet: Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit - 

Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd. 

 

 

Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit - Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd består af 8 

medlemmer, sammensat af repræsentanter fra Politimesteren i Grønland, Kriminalforsorgen i 

Grønland, Departement for Sundhed, Departement for Sociale Anliggender, Kanukoka - De 

Grønlandske Kommuners Landsforening, arbejdsgiverorganisationerne i Grønland og 

lønmodtagerorganisationerne i Grønland, samt en repræsentant for de frivillige organisationer i 

Grønland. 

 

Rådets medlemmer deltager på lige fod i Rådets arbejde. Af samme grund forventes det at alle 

deltager aktivt i Rådets møder og medvirker til at stille forslag til emner, der skal drøftes i rådet. 

Politimesteren i Grønland er formand for Rådet, ligesom sekretariatsfunktionen er forankret ved 

Politimesterembedet, der således er det udførende led for rådets arbejde og beslutninger. 
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3. Rådets møder i 2010. 

 

Rådet har afholdt tre møder i 2010 

 

Det første møde, havde karakter af et stiftende møde med orientering om lovgrundlag, 

forretningsorden og de økonomiske rammer for rådet, mens Rådets andet møde primært blev 

anvendt til at drøfte indledende forslag til Rådets arbejde. 

 

På Rådets tredje møde skete der en konkretisering af kriminalpræventive tiltag for den foreliggende 

periode. På mødet blev udarbejdelse af et logo for Rådet endvidere drøftet, ligesom det blev 

besluttet, at Rådet som udgangspunkt afholder tre møder årligt. 
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4. Rådets projekter i 

2010 

 

Rådets sekretariat henvendte 

sig i august måned til 

Oqaasiliortut – Det 

Grønlandske Sprognævn, for at 

få en grønlandsk oversættelse 

af Rådets navn, samt et bud på 

hvad der kunne være en 

officiel forkortelse af dette. 

Oqaasiliortut foreslog Kalaallit 

Nunaanni Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit som grønlandsk navn for Rådet med den 

bemærkning, at de to første ord, Kalaallit Nunaanni kunne udelades, da disse blot fortæller at det er 

grønlandsk. Endvidere foreslog Oqaasiliortut at Rådets grønlandske navn kunne forkortes PiSiu. 

Denne forkortelse blev godkendt af Rådets medlemmer og vil derfor fremover blive brugt sammen 

med Rådets officielle navn. 

 

Rådet besluttede endvidere på et møde, at der skal udarbejdes informationsmateriale til en 

kampagne med råd til unge om, hvordan de kan undgå risiko for at blive udsat for seksuelle 

overgreb i forbindelse med fester og byture. Informationsmaterialet, der vil blive udarbejdet både på 

grønlandsk og dansk, vil blive produceret i et kreditkort format, så det vil være let at tage med sig 

og have i lommen eller pengepung. 

 

Rådet har for at fremme kontakten til den grønlandske befolkning og øge opmærksomheden om 

Rådet oprettet en side på Facebook. Det er hensigten at denne side skal kunne benyttes til oplysning 

om Rådets projekter og informationsmateriale udgivet af Rådet. Ligeledes vil denne side give 

adgang til at oplyse om arrangementer, kampagner og informationsmateriale af kriminalpræventiv 

karakter fra andre organisationer og interessegrupper i Grønland. 
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5. Rådets prioriteringer det kommende år. 

 

I det kommende år vil rådet udarbejde flere informationskampagner i kreditkortformat. Således 

planlægger Rådet i 2011 en lignende kampagne rettet mod unge, for at undgå vold og ligeledes en 

kampagne for at nedsætte deres alkoholforbrug. 

 

Rådet planlægger ligeledes at afholde en temadag i den nærmeste fremtid. Det er hensigten at 

temadagen skal have deltagelse af en lang række organisationer og enkeltpersoner, der i deres 

dagligdag beskæftiger sig med kriminalprævention, forebyggelse samt viden om og forskning inden 

for områder som sundhed, forebyggelse og lignende. Temadagen vil blive indledt med en række 

faglige oplæg om formiddagen, hvorefter deltagerne, i workshops, arbejder videre med disse. Målet 

er, at der på baggrund af dette kan udarbejdes et bredt og fagligt funderet idekatalog. 

  

 

I Grønland udføres der allerede 

kriminalpræventive indsatser af bl.a. politiets 

kriminalpræventive medarbejdere i de enkelte 

byer, af SSSPK medarbejdere i de enkelte 

kommuner, undervisningsinstitutioner, samt 

af forebyggelsesmedarbejdere i de enkelte 

byer og bygder. Det er Rådets ambition at få 

indhentet oplysninger om de 

kriminalpræventive tiltag, der aktuelt arbejdes 

med i Grønland, og herudover vil Rådet, for at 

drage fordel af gode erfaringer, arbejde for 

erfaringsudveksling på tværs mellem de 

organisationer og medarbejdere, der 

beskæftiger sig med kriminalpræventivt 

arbejde. 
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I 2011 er det ligeledes hensigten at få opstartet en egentlig hjemmeside for Rådet. Hjemmesiden 

forventes at få to internet adresser, Pisiu.gl og Gkr.gl, og det er ambitionen at hjemmesiden skal 

være tilgængelig både i en grønlandsk- og en dansk version. 

 

Da Rådet ikke har en selvstændig økonomi, men alene skal finansiere projekter og kampagner ved 

donationer og støtte fra sponsorer og fonde samt over Grønlands Politis almindelige driftsmidler, vil 

Rådet i 2011 fortsat arbejde med søgning til disse. Målet med denne søgning er at skaffe 

økonomiske midler til kommende  kampagner. 

 

 

6. Rådets medlemmer og sekretariatet. 

 

Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit – Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd har følgende 

medlemmer. 

 

Virksomhed Stilling Navn 

 

Politimesteren i Grønland Politimester (formand) Bjørn Tegner Bay 

Arbejdstagerorganisationerne i 

Grønland 

Repræsentant 

Næstformand i SIK 

Josef Therkildsen 

Kanukoka Seniorkonsulent Kisea Bruun 

 

Kriminalforsorgen 

 

Repræsentant 

 

Trine Chemnitz 

 

Frivillige organisationer i Grønland 

 

Generalsekretær i Sorlak 

 

Asiarpa Lund 

 

 

Departementet for Sundhed Daglig leder af 

Krisecenteret i Nuuk 

Grethe Siegstad 

 

 

Arbejdsgiverorganisationerne   

i Grønland 

Børne- og ungdomshuset Mælkebøtten 

Forstander 

Cand.psyk. 

Kirsten Ørgaard 

 

 

 

Departementet for Sociale anliggender A/C fuldmægtig     

Døgninstitutionafdelingen 

Anette Johnsen 
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Sekretariatet for Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit – Det Grønlandske Kriminalpræventive 

Råd, er beliggende ved Grønlands Politi, Imaneq 22, 3900 Nuuk. I sekretariatet er der ansat en 

medarbejder, Jacob Christiansen, der står for den daglige drift, samt kontakten mellem rådets 

medlemmer. Leder af sekretariatet er Administrationschef ved Grønlands Politi, Claus Bæk 

Lyngholm Risbjerg. 

 

 

På rådets vegne 

 

 

Bjørn Tegner Bay 

formand 

 

 

 

 

 


