MIPI – Tusaat/Nyt
To offentlige møder om børn og unge i familier med vold

MIPI arrangerede to sammenhængende arrangementer med
emnet: ”Børn og unge i familier med vold”. Det foregik d. 11. og
d. 18. oktober 2006 i Katuaq. Planlægningen har varet
halvanden måned, og resultatet var 3 oplæg og 6 oplæg i
workshops i disse to dage. De forskellige oplægsholdere
kommer fra forskellige arbejdsplader og faggrupper, og MIPIs
målgruppe var fagfolk. Grunden til MIPI arrangerede dette var,
at vold er et oplagt emne, og for at skabe debat samt for at
være med til at lave en indsats for børn og unge i familier med
vold.
Der tilmeldte mange deltagere fra forskellige institutioner
og arbejdspladser, der til daglig arbejder med børn og unge.
Interessen var stor, og der blev etableret kontakter mellem
deltagerne. (Læs AG nr. 83 d. 26. oktober 2006 ”Børn der er
ofre for vold kan få varige mén” & AG nr. 84 d. 31. oktober 2006
”Hver 3. gravide kvinde er opvokset i vold og misbrug”). Du kan
læse resultaterne fra workshops samt oplæggene på MIPIs
hjemmeside (www.mipi.gl) under Nyheder: Materialer fra
offentlige møder.

En undersøgelse om grønlandske børns levestandard

Gæsteforskere for MIPI Sissel Lea Nielsen og Steen Wulff fra
Danmark har netop lige forladt Grønland efter et par måneders
feltarbejde rundt omkring i landet. Rapporten om Børnenes
levestandard er ved at nå til vejs ende, og resultaterne skal
offentliggøres i løbet af det første halve år af 2007.
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Rapporten indeholder analyse af statistiske beregninger,
kvalitative interviews, stile og tegninger fra børn. Børnene og
deres familier har fortalt mundtligt og skriftligt hvordan de
oplever det at have flere og færre penge end andre, og på den
måde kommer børnenes synspunkter frem i stedet for at være
usynlige.

Kommende udgivelser fra MIPI i år 2007

-

-

Statistik om børn og unge 2007 (MIPI)
Børn og unge i Grønland – en antologi om livsbetingelser
og udviklingsmuligheder (MIPI)
Forhold forbundet med selvmordstanker og
selvmordsforsøg hos børn og unge (Rapport bestilt i
Statens Institut for folkesundhed, SiF)
Et godt liv for børn (Rapport bestilt i Statens Institut for
Folkesundhed, SiF)

Nyt på www.mipi.gl
1) Rapporten om Unges trivsel i Grønland 2004 ligger til
download på Projekt og rapportsamling samt under
Nyheder.
2) Du kan læse en projektbeskrivelse for Multiinstitutionen i
Narsaq, den ligger i Projekt og rapportsamlingen under
projektbeskrivelser. Psykolog Ernst Peilman står for den
projekt.
3) ”Changes since 1980 in body mass index and the
prevalence of overweight among inschooling children in
Nuuk, Greenland” af: Christina Schnohr, Thorkild I.A.
Sørensen, Birgit Vollmer Niclasen.
4) ”Når mistanken opstår – tavshedspligt og
underretningspligt” En pjece fra Nuup kommunea: BKF,
PPR-Nuuk & Socialforvaltningen.
5) En spørgeskemaundersøgelse blandt
institutionspersonale i grønlandske dag, døgn og
fritidsinstitutioner. ”Slædetur, sortebær og verdens
skønhed. Om natur i grønlandske institutioner – et
øjebliksbillede fra den pædagogiske virkelighed 2005” af:
Anne Dalsgaard.
Den findes på Projekt og rapportsamlingen under
Redegørelser og rapporter.
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6) Familiedirektoratet har udgivet årsberetningen for
døgninstitutioner for 2005. Du kan finde den på Projekt
og rapportsamlingen under Årsberetninger.
7) Opgørelser over Børne- og ungetelefonen for 2005 er
udkommet. Du kan finde den på Projekt og
rapportsamlingen under Årsberetninger.
8) Du kan finde i Projekt og rapportsamlingen under
Årsberetninger ”Psykologisk praksis i Narsaq kommune
2003-2005”.
9) En speciale fra Danmarks sygeplejerskehøjskole er
tilgængelig der handler om børn med leversygdomme.
Du kan finde den i Projekt og rapportsamlingen under
Opgaver og specialer. Den har titlen: ”Cholestatis
familiaris Groenlandica – Sygeplejerske i møde med gule
børn”.
10) En speciale fra Danmarks pædagogiske universitet: ”En
kvalitativ undersøgelse af om den moderne grønlandske
selvopfattelse er forbundet med frygt- og
angstmekanismer” af: Ruth Blytmann Nielsen.
11) En master opgave fra Nordic school og public health:
”Referral in pregnancy – a challenge for Greenlandic
women” af: Ruth Montgomery-Andersen.
12) En speciale fra Ilisimatusarfik af Pia Lynge ved Institut for
kultur og samfundshistorie: ”Selvstyre og
selvstændighed. En holdningsundersøgelse af
studerende på uddannelse i Nuuk. En analyse af
selvstyre og selvstændighedsholdninger samt om etnisk
identitet”.
13) En speciale fra Københavns universitet af Maliina B.
Abelsen ved Sociologisk institut: ”Selvmord i Grønland” .
14) En speciale fra Ilisimatusarfik af Lona Lynge ved Institut
for sprog, litteratur og medier: ”Nye samværs og
kommunikationsformer. En undersøgelse af de unge
grønlænderes identitet og narrative kompetencer på
hjemmesider”.
15) MIPIs bestyrelse fremlægger her deres bud på MIPIs
fremtid. MIPIs hovedopgave skal være at skabe og
formidle samfundsrelevant viden om børn og unge. For
at den opgave kan løftes skal MIPIs organisation,
normering og finansiering udvikles. Læs den på MIPIs
hjemmeside under linket MIPIs fremtid.
16) Liste over hele Grønlands henvendelsesmuligheder står
som en lang liste idet listen er blevet opdateret. Inddeling
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i kasser er dermed fjernet, og dermed giver listen en
oversigt.
17) I kalenderen kan man se hvad medarbejderne i MIPI har
lavet og hvad de skal lave, såsom deltagelse til diverse
konferencer.

Husk at du altid kan skrive en anmeldelse af en god bog, der
har relevans til emnet børn og unge i forskellige sammenhæng.
Det du skriver, vil blive lagt på MIPIs hjemmeside, så andre
også kan have glæde af bogen.
Husk at du altid kan sende en opgave, rapport, redegørelse,
speciale, afsluttende opgaver og lignende til MIPI, når det
handler om grønlandske børn og unge.
MIPI har fået en anden postboks, den hedder: Postboks 1290.
Beskriv dit projekt
Del dine erfaringer med andre – beskriv et projekt eller indsats
for børn og unge.
Har du/I lavet et projekt/en indsats for børn og unge, så del dine
erfaringer med andre. Det du skriver kommer på MIPIs
hjemmeside, medmindre de indeholder personfølsomme
oplysninger eller andet, som man ikke må offentliggøre. Du kan
hente blanketten på MIPIs hjemmeside under Beskriv dit
projekt.
Nu kan du finde oplysninger om autisme på grønlandsk.
Hjemmesiden hedder: www.autisme.gl .

Fakta om vold

Børn ved altid, at der er vold i hjemmet.
Mellem 133-275 millioner børn bliver udsat for vold i hele
verden.
En grønlandsk undersøgelse siger, at hver 4. kvinde bliver
udsat for vold eller får alvorlig trusler om vold fra sin partner,
mens det er hver 25. mand for mænd.
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Nye ansatte i MIPI
Lona Lynge, ansat som AC-medarbejder pr. 1. august 2006.
Hun er cand. Mag. fra Institut for sprog, litteratur og medier,
Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet). I løbet af sin uddannelse
har hun primært forsket i grønlandske børn og unge i det
sproglige og mediemæssige perspektiver.
Lonas speciale hedder: “Nye samværs og
kommunikationsformer – en undersøgelse af unge
grønlænderes identitet og narrative kompetencer på
hjemmesider”. Kort sagt handler specialet om hvordan de unge
konstruerer deres egne identiteter ud fra opdigtede historier,
digte og andet de selv skriver på deres profiler som f. eks. på
www.arto.dk og www.inequnaq.com. Lona har fremhævet 6
temaer i mit speciale, der viser noget generelt men også noget
unikt over disse selvpræsentationer på hjemmesider. De unge
tager udgangspunkt fra deres egne oplevelser af at være sig
selv, og kende sig selv som kommer til udtryk på mange
forskellige måder. Specialet kan hentes på www.mipi.gl.
Katti Frederiksen, studentermedhjælper.
Katti er MIPIs nye studentermedhjælper. Hun er 3. års
studerende ved Institut for sprog, litteratur og medier i
Ilisimatusarfik. Hun varetager forefaldende arbejde samt indgår
i MIPIs lille team, hvor hun også er med til at udvikle MIPIs
bibliotekssamling og hjemmeside.
Hanne Kærgaard Hansen, studentermedhjælper.
Hanne var medarbejder i MIPI i sommers som nordjobber. Hun
er nu kommet tilbage d. 31. oktober og skal være i MIPI til
midten af december. Hanne er studerende ved Aalborg
Universitet i Historie, og er i Nuuk i forbindelse med indsamling
af materialer til en opgave.
Ane E. Mathæussen (Nuuk Kommune), Landsstyremedlemmer Aleqa
Hammond & Asii C. Narup (forh.) d. 18.10.2006, debatterer.

Mariekathrine Poppel, ph.d
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