MIPI Tusaat/Nyt
Velkommen til MIPIs 3. nyhedsbrev! MIPI har nu offentliggjort et notat
der handler om unge med god trivsel, og en rapport der handler om
børn med afsavn i Grønland. God læsning!
(juni, 2007)
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Studenterrådgivning i Nuuk
Oplæg fra Børne og unge fagligt forum i Nuuk af psykolog Naaja
Nathanielsen

Studenterrådgivning er et initiativ der blev oprettet i år 2006. Midlerne
kommer fra Initiav B og Q under Hjemmestyret, der har til formål at
mindske frafald ved uddannelsesinstitutionerne. Det er et tilbud til
studerende på mellem- og videregående uddannelser, hvor de har
mulighed for at komme til samtale med en psykolog. Initiativgruppen
er Paarisa, PPR-Nuuk, Ilisimatusarfik og Midtgrønlands gymnasium
(GU-Nuuk).
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Tilbud til studerende
En studerende der oplever at blive forstyrret af negative
tanker, kontakter uddannelsesinstitutionens kontor som videresender
en ansøgning til en koordinator i Studenterrådgivningen. Denne
ansøgning er et skema. En koordinator fra PPR-Nuuk indsamler og
vurderer ansøgninger fra den studerende, og videreformidler til
psykologgruppen. Der er tilknyttet 10 psykologer som tager sig af
sager i det omfang de har tid, dvs. uden for deres normale arbejdstid.
Tilbuddet til studerende i Nuuk indebærer: individuelle
samtaler i alt 8 timer pr. studerende og mulighed for gruppeforløb ved
uddannede psykologer. Dette tilbud fokuserer på psykiske problemer
eller forstyrrende tanker, der påvirker især trivsel og studier negativt.

Bliver Studenterrådgivningen brugt?
Projektet kører nu på 7. måned (i maj), og der har været 59 ansøgere
i alt fra næsten alle uddannelsesinstitutioner i Nuuk. Kun én
ansøgning er blevet afvist pga. sagens karakter. Kønsfordelingen er
meget skæv, idet der er 8 mænd og 50 kvinder, der har ansøgt.
Gennemsnitsalderen er 26 år, og det fordeler sig således:
- under 20 år: 12 ansøgere
- 21-25 år: 19 ansøgere
- 26-30 år: 20 ansøgere
- over 30 år: 6 ansøgere
Der er en venteliste, men der er begrænset ventetid på max. 2
måneder. Det er typisk studerende der er igennem en
identitetsdannelse, eller som forbereder sig på at skulle arbejde tæt
med andre efter endt uddannelse, der henvender sig, vurderer
psykolog Naaja Nathanielsen.

Er behovet der?
Studenterrådgivningen tager ikke akutte sager. De studerende retter
ofte henvendelser pga. flere problemstillinger der hober sig op. De
har det både svært med studiet og i privatlivet. Det kan være tvivl om
studiet, tab i den nære familie, eller negative barndomsoplevelser.
Naaja Nathanielsen fortalte, at de studerende typisk gennemlever en
svær periode efter de er startet på psykologforløbet. Det skyldes at
de tager fat på nogle svære emner i deres liv. De fleste ansøgere har
brug for mange samtaler, og vurderes som en moden gruppe
mønsterbrydere.
De studerende får redskaber til at tackle deres problemer, og
udvikler sig personligt i samtaleforløbene. Naaja fortæller endvidere,
at de studerende er motiverede og arbejder godt med dem selv, fordi
de vil opnå en bedre trivsel i deres uddannelse og deres personlige
liv. Der findes for tiden ikke andre muligheder for at henvende sig for
studerende, ud over Familierådgivningen samt Børne- og unge
telefonen.
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Der er for nyligt startet Studenterrådgivning i Sisimiut og Aasiaat,
mens Qaqortoq kommune har kørt en studenterrådgivning i et par år
efterhånden.
”Børne- og unge fagligt forum” i Nuuk holder sommerferie, og starter
igen i sensommeren. Læs mere om Børne og unge fagligt forum her.

Notat om unge med god trivsel
MIPI offentliggjorde i samarbejde med Paarisa et notat om
unge i Grønland med særlig henblik på hvad der karakteriserer unge
med god trivsel. Notatet er en forlængelse af notatet om
”selvmordstanker og selvmordsadfærd i Grønland” der blev udgivet i
marts måned. Notatet viser at 43%af pigerne og 59% af drengene
trives godt.
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Notatet om ”unge med god trivsel” bekræfter, at en stor andel
af skolebørn trives godt, også selvom de tidligere har haft
selvmordsadfærd.
Notatet er inddelt i to dele, hvor den første del handler om
unge, der kan karakteriseres som unge med god trivsel statistisk. Den
anden del er en kvalitativ del, hvor de unge giver bud på hvad der
skal til for at børn kan få et bedre liv.
Læs notatet her på grønlandsk (pdf-fil 388 KB)
Læs notatet her på dansk (pdf-fil 338 KB)
Læs notatet her på engelsk (pdf-fil 367 KB)
Læs sammenfatningen her på grønlandsk, dansk og engelsk

Nye filer på MIPIs hjemmeside
1) Døgninstitutionernes Årsberetning 2006 –
Familiedirektoratet.
Læs den danske version her (med bilag, pdf-fil)
Læs den grønlandske version her (pdf-fil) se bilag her (pdf-fil)
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2) Rapport om Konference om børn og unge med ADHD og
autisme
Ilulissat Kommune og PPR Nord afholdt i samarbejde
konference for forældre til børn og unge med ADHD og
autisme (herunder Aspergers Syndrom). Konferencen blev
afholdt d.24-26.januar 2007 på Hotel Icefiord i Ilulissat.
Læs rapporten her (pdf-fil 68 KB)

3) Rejserapport for studietur til Hawaii fra den 8. - 20.
februar 2007
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, 2007
Læs den her på dansk (pdf-fil 468 KB)
Læs den her på grønlandsk (pdf-fil 499 KB)

Børn med afsavn - Offentliggørelse af
rapporten Børns Levestandard i Grønland
del 1
Forskellige undersøgelser og statistikker peger på, at et betydeligt
antal grønlandske børn er fattige enten i traditionel eller i relativ
forstand. Disse børn har enten ikke adgang til basale fornødenheder
eller er afskåret fra en levestandard, der er normen i dagens
Grønland.
Undersøgelsens formål er at tilvejebringe viden om børns
levestandard i Grønland, der kan danne baggrund for at imødegå
negative konsekvenser af fattigdom for børn. Det er herunder et mål
at vurdere, om grønlandske børn nyder deres ret til en tilfredsstillende
levestandard i henhold til Børnekonventionen.
Rapporten er inddelt i tre dele med forskellig tematikker til at
belyse fattigdom i Grønland. Den første del er en kvalitativ del, hvor
børn og unges meninger og fortællinger bliver analyseret. Den anden
del af rapporten indeholder en statistisk analyse af indkomstforhold i
Grønland, hvor den tredje del handler om en vurdering af
grønlandske børns liv i henhold til FN’s Børnekonventionen artikel 27.
Del 2 og del 3 udkommer senere på året.
Hent rapporterne ”Børn med afsavn” på dansk og grønlandsk samt
pressemeddelelserne og sammenfatningerne af rapporten her. (link til
MIPIs hjemmeside)
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Undervisningsmateriale om børn og
seksuelle overgreb
SISO – Videnscentret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb
mod børn udgiver undervisningsmateriale om børn og seksuelle
overgreb. Det overordnede mål med materialet er at øge den faglige
viden om seksuelle overgreb mod børn i forhold til professionelle, der
i deres daglige arbejde møder børn og unge. Det være sig
pædagoger, lærere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, psykologer
etc.
Et delmål er at give undervisere og studerende på såvel
grund- som efteruddannelsesniveau let adgang til aktuel viden om
seksuelle overgreb mod børn. Derfor ligger materialet på SISO's
åbne hjemmeside. Det er gratis at downloade artiklerne.
Find det her (Link til SISOs hjemmeside)
Vores Ansvar
Familiedirektoratet har lavet en kampagne mod seksuelt overgreb
mod børn på deres hjemmeside, og udsendt foldere til alle husstande
i Grønland. Der kan du bl.a. også læse hvad seksuelt misbrug gør
ved børn, og tegn og signaler fra børnene.
Du kan finde oplysninger her (Link til hjemmesiden)
Andre oplysninger:
Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i Grønland udgivet af Paarisa,
Sundhedsdirektoratet – Grønlands Hjemmestyre.
Socialforskningsinstituttet i Danmark har også formidlet ny
dokumentation i maj måned, og det handler om at terapi hjælper
seksuelt misbrugte børn.
Læs mere her (Link til SFI)

Fra Ittoqqortoormiit til Qaanaaq? Om
særlige indsats
Det er blevet meldt ud, at man i Qaanaaq vil lave en indsats der er
inspireret af den særlige indsats, der blev gennemført i
Ittoqqortoormiit i 2001-2003. Men hvad skete der egentlig i
Ittoqqortoormiit – og blev målet med indsatsen opfyldt? Det er
beskrevet og vurderet i en rapport lavet af Statens Institut for
Folkesundhed. Der er tegn på at indsatsen virkede, men også at en
række ting, der kunne have gavnet ikke blev gennemført.
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Rapporten fortæller at man med indsatsen forsøgte at opfylde
borgernes ønske om at bedre børns og unges vilkår. Landsstyret
angav formålet med indsatsen som ”at skabe og fastholde et bedre liv
for familien med sunde og gode livskvaliteter’.
De konkrete initiativer var blandt andet:
-

-

et lokalt alkoholbehandlingstilbud og initiativer til at forebygge
alkoholmisbrug
støtte til kommunens arbejde gennem besøg af psykolog og
udstationering af socialkonsulenter og kurser for personale på
kommunens institutioner og plejeforældre
et sundhedsplejerskeprojekt
opstart af lokalradio samt oprettelse af en rejsepulje, der
navnlig har støttet unges deltagelse i sportsarrangementer.

Indsatsen var kombineret med forbud mod salg af stærk spiritus, så
der kun kunne købes øl og vin. Forbudet mod salg af stærk spiritus
gælder stadig den dag i dag for Ittoqqortoormiit.
Flere interviewede har sagt, at der med indsatsen kom en bedre
stemning i byen med færre fulde mennesker og at børnene virkede til
at have færre problemer derhjemme. Politiets opgørelser over antallet
af drab, selvmord, vold, husspektakler, slagsmål, berusere og
anholdte antyder også et vist fald i disse problemer.
Samtidig fortæller rapporten, at en række foreslåede anlægsarbejder
og langsigtet erhvervsudvikling ikke blev iværksat. Forældrenes
ønske om en skolefritidsordning og hjælp til lektielæsningen og de
unges ønske om en ungdomsklub blev heller ikke realiseret. En
række af de personer, der deltog i alkoholbehandlingen fik tilbagefald,
hvad blandt andet forklares med manglende aktivering eller AAgrupper efter selve behandlingen. Rapporten nævner også, at der
ikke var aktiviteter, der omfattede hele familien.
Det skal bemærkes, at rapporten er skrevet i april 2003. MIPI har ikke
kendskab til materiale, der belyser hvordan situationen ser ud i
Ittoqqortoormiit her fire år efter selve indsatsen og hvor forbuddet
mod salg af stærk spiritus stadig gælder. MIPI har heller ikke
kendskab til materiale, hvor de børn og unge indsatsen skulle gavne
er blevet spurgt om deres vurdering.
Læs evalueringsrapporten her (pdf-fil)
Du kan også læse Qaanaaq Kommunes børne- og ungepolitik. Den
kan læses her (pdf-fil).
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