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FORORD

1  Bjerregaard og Larsen (2015).
2  Politiets Årsrapporter 2009-21

Selvmordsraten i Grønland er blandt 
verdens højeste og har været på et 
stabilt højt niveau de sidste 50 år1. Si-
den 2005 har antallet af årlige selv-
mord svinget mellem 29 og 622. Ud-
over at forekomsten af selvmordsfor-
søg og selvmordstanker er høj, viser 
Politiets årsrapporter desuden, at an-
tallet af selvmordstrusler de seneste 
fem år er steget fra 832 til 1309. 

Der er imidlertid meget lidt fokus på 
at inddrage den målgruppe, som 
meget af selvmordsproblematik- ken 
handler om: de unge selv. 

Og det på trods af, at det netop er 
dén gruppe, der ved, hvad det hand-
ler om: Hvad det vil sige at være i en 
sårbar og ulykkelig situation og hvil-
ken form for hjælp, der er brug for. I 
foråret 2022 besluttede jeg derfor, at 
vi måtte tale med unge fra forskelli-
ge dele af landet for at spørge dem, 
hvad de mener, der bør gøres i selv-
mordsforebyggelsesarbejdet. Og 
spørge de unge om, hvad de mener 
er hjælpsomt, når et menneske er i 
krise.  
 
Projektet kalder vi ”Qamani”. 

Rapporten er resultatet af et samar-
bejde med en gruppe unge, hvor de 
kommer til orde og bliver hørt. Det er 
de unges dagsorden, der er i fokus i 
Qamani, ikke de voksnes. Metoderne, 
der er anvendt, er tilpasset dem og 
deres livssituation. Tilgangen er base-
ret på nysgerrighed, åbenhed, inte-
resse og respekt. Vi spørger ikke de 
unge, fordi vi ønsker at høre noget 
bestemt, men fordi de er eksperter på 
deres eget liv. 

Det er min lovbundne opgave som 
Børnetalsmand at vurdere de forhold, 
børn og unge i Grønland lever under. 
Ud fra bestemmelserne i lovgivningen 
og intentionerne i Børnekonventionen 
skal jeg monitorere, om Grønland ef-
terlever FN’s Konvention om Barnets 
Rettigheder. 

Det er vores håb, at vi med projekt 
Qamani kan viderebringe de unges 
budskaber og anbefalinger til offent-
ligheden, de ansvarlige politikere og 
myndigheder, så unges levevilkår be-
handles og debatteres og i sidste en-
de kan skabe positive forandringer.  

MAANI ILLERPIAASINNAAVUTIT/ 
HER MÅ DU VÆRE PRÆCIS SOM DU ER



4

Denne rapport henvender sig til så-
vel beslutningstagere og samfundet 
som helhed. Rapporten indeholder 
de unge Qamani deltageres bud-
skaber til selvmordsforebyggelse. 
Ud over denne budskabsrapport er 
der yderligere to Qamani-produk-
tioner: 

1.  En baggrundsrapport der beskriver 
vores metode og baggrunden for 
Qamani-projektet. 

2.  En film med optagelser af proces-
sen med de unge og deres bud-
skaber. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til de 
unge deltagere for at dele deres er-
faringer og anbefalinger. Af hjertet 

tak for jeres tillid, mod og for at dele 
nogle af de sværeste oplevelser i je-
res liv med os. Det er håbet, at de un-
ges ord vil styrke efterlevelsen af de-
res rettigheder. 

Jeg vil gerne give en særlig tak til 
Naa lakkersuisoq for Børn, Unge, Fa-
milier og Sundhed Mimi Karlsen, for 
at ændre processen i arbejdet med 
den nye strategi for forebyggelse af 
selvmord, ved at få inddraget de un-
ges egne anbefalinger. Tak for at lyt-
te til dem. 
 
Til sidst vil jeg takke alle enkeltperso-
ner og virksomheder, der har støttet 
MIO før og under arbejdet. Det ville 
ikke være lykkedes uden jeres hjælp. 

 Asannittumik inuulluaqqusillunga / Med kærlig hilsen

Aviâja Egede Lynge

Meeqqat Illersuisuat 

Børnetalsmand
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DE UNGES HISTORIER  
OG MOTIVATION TIL AT  

DELTAGE I QAMANI
De unges motivation til at 
deltage i Qamani

De unge deltagere fra hele kysten 
har haft forskellige motivationer for 
at deltage i projektet. Men fælles for 
deltagerne var, at de unge havde 
et ønske om at gøre en forskel. De-
res oplevelser gennem livet gør, at 
deres budskaber er autentiske. Bud-
skaberne giver et tydeligt billede af 
de unges oplevelser af at søge hjælp 
når de er i krise og hvad de har be-
hov for. 

”Da I første gang spurgte om jeg hav
de lyst til at være med var jeg i tvivl, 
fordi det ville være hårdt og fordi jeg 
havde tænkt over at det ville være 
hårdt, da tiden så nærmede sig var 
jeg meget spændt. Jeg har så tænkt 
over og sat det hele på plads, fordi 
det vil gavne mig at få snakket om 
disse ting. Det er jo et noget tabu
belagt emne her i vores land. Jeg hå
ber det vil gavne mig og mit land.”

”Jeg ved godt det bliver meget 
hårdt, jeg har ellers været bange for 
at komme her. Jeg ved dog godt, at 
det vil gavne mig, men jeg blev i tvivl 
i forgårs og ville ikke ud, og nægtede 
at tænke på disse ting og ville ellers 
ikke deltage. Men jeg har oplevet det 
her stærkere end jeg havde regnet 

med. Bare det at kunne sætte ord på 
dem der nu er afgået ved døden. I 
det daglige snakker jeg jo ikke om så
danne ting, sådan bare lige.”

”Årsagen til at jeg accepterede at 
være med er, at mange unge men
nesker herhjemme begår selvmord, 
mest mænd. At kæmpe imod selv
mord herhjemme er den væsentlig
ste årsag til at jeg deltager. Jeg er 
med i kampen imod selvmord i Qa
mani projektet. De unge mennesker, 
de unge mænd som jeg er ung sam
men med, det er mest mændene jeg 
vil hjælpe. Jeg har straks prioriteret, 
at jeg vil gøre en forskel herhjemme. I 
dette projekt, sammen med mine un
ge medmennesker, og alle i samfun
det. Jeg har mistet tre af mine kam
merater der alle var mænd. Desuden 
ved jeg, at det vil hjælpe mig, men 
jeg tænker ikke så meget på mig 
selv, det er mest for de unge herhjem
mes skyld, at jeg deltager i dette pro
jekt.”

“Jeg er her af denne årsag, fordi jeg 
kan se, at der er mange ting der skal 
ordnes. For eksempel, at man ikke 
skal afvises hvis man henvender sig et 
sted for at få hjælp. Ethvert menne
ske, lige meget hvem det nu er som 
har et eller andet behov, skal vi tage 
os af. Mit aller vigtigste budskab er, 
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at vi alle uanset hvem vi er, også for
di det er i samfundets interesse, så er 
jeg her for at komme med det bud
skab for eksempel i gåseøjne ”vre
den på systemet”. Det må vi ven
de til noget positivt.”
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DE UNGES HISTORIER  
OG BAGGRUND

I dette afsnit kan man læse om nogle 
af de unge deltageres historie, deres 
opvækst og erfaringer med at søge 
hjælp. Nogle unge har valgt at for-
tælle deres historier og følelser krea-
tivt. 

Stort set alle Qamani deltagere har 
oplevet at miste et familiemedlem, 
en ven eller bekendt til selvmord. De 
fortæller om deres sorgproces og de-
res behov for hjælp. De unge bærer 
udover deres sorg over at miste deres 
nære, også på en skam over ikke at 
kunne have hjulpet. Det her er deres 
historier. 

”Det var hårdt dengang, jeg har ikke 
været særligt meget på kirkegården, 
kun når jeg har været ked af det. Når 
jeg var ked af det, som for eksempel 
når jeg har fået en dårlig behandling 
af mine kammerater, så tog jeg på 
kirkegården. Jeg tog ned for at snak
ke med den afdøde, jeg fik det bed
re af at tage ned på kirkegården. Jeg 
fortæller at han er elsket og at jeg 
også godt ved at jeg er elsket, og at 
jeg savner ham.”

”Jeg mistede min nære ven. Det ske
te mens jeg var i gang med et teori
forløb. Jeg følte, at jeg ikke havde 
nogen at henvende mig til på kollegi
et. Det gik så ud over min skolegang. 
Jeg kunne ikke længere koncentrere 
mig om skolen. Dengang kunne jeg 
ikke tale om mine følelser.” 

”Jeg ved ikke hvem der kan hjælpe 
mig. Jeg har været meget presset. 
Efter at vi mistede nogen har jeg væ
ret presset og henvend dig nu til dem 
der, og jeg blev så presset, at jeg fik 
det helt dårligt.”

”Det kan være fra barndommen, må
ske kan vi også komme ind på for ek
sempel de der virkelig er blevet for
kælede. De der aldrig har fået et nej, 
eller som måske først for sent når de 
er voksne får et nej, kan måske føle at 
de ikke er elsket når de får et nej. At 
de ingen værdi har, og at man ikke 
finder dem vigtige. Måske går de helt 
ned på det, og måske også på grund 
af følelsen” 

“Jeg har i en måned flygtet i et mis
brug af alkohol og stoffer. Men så 
fandt jeg ud af, at jeg på ingen må
de fik glæde af det. Efter at have 
været kommet i terapi og samtaler, 
forlod jeg de stoffer, hvor det nu er 
alkohol jeg bruger lidt af indimellem, 
men jeg har dog ikke i lang tid flygtet 
i alkohol.” 

”Da jeg var 15 år og jeg gik i folke
skolen, boede jeg ikke hos mine for
ældre. Jeg klarede mig selv. Det har 
været en vanskelig vej. Det har væ
ret hårdt, når man er så ung endnu at 
skulle klare sig selv, uden at  have no
get der støtter en. Efter at jeg var be
gyndt at klare mig selv, har de men
nesker der elsker mig,  forladt os ved 
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at begå selvmord. Det har gjort ondt 
på mig. Dengang vidste jeg ikke hvor
dan jeg skulle føle. Hvem skulle jeg 
henvende mig til? Hvem skulle jeg 
snakke med?”

“De dage hvor jeg har det værst er 
jeg begyndt at skrive det ned, at lave 
en dagbog. Jeg fik de ting jeg havde 
ondt i, ned på papiret, men jeg vidste 
ikke hvordan jeg havde det. Efter at 
have færdigskrevet det hele, læste 
jeg så det jeg havde skrevet og kun
ne se min smerte.“

“Mens jeg endnu var et ganske lille 
barn på 9 år mistede jeg min mor. På 
det tidspunkt, hvor jeg mistede hen-
de sagde jeg til mig selv, at jeg må til 
at være mere åben som menneske. 
At jeg må gøre en forskel derhjemme. 
Da jeg begyndte at komme i puber-
teten plejede jeg at sige, at jeg ville 
tage hen til mor, hvor hun er. Jeg var 
fuld, og gik tur langt væk og jeg sag-
de til far og de andre at jeg ikke ville 
tilbage igen. Da jeg begyndte at bli-
ve voksen og udvikle mig tog jeg hen 
og så til min mors grav, hvor jeg talte 
til hendes grav. Hver eneste gang jeg 
skulle i seng bad jeg en bøn og øn-
skede at drømme om hende og snak-
ke med hende. Da jeg var 12 år og 
mens mine forældre drak hver eneste 
fredag, så åbnede jeg deres flasker 
og drak alkohol. Da jeg var 15 år for-
søgte jeg at begå selvmord.”

“Jeg så på facebook, at der havde 
været selvmord i min hjemby. Jeg vil
le vide hvem det var, og den dag da 
jeg fik fri fra arbejdet om morgenen 
blev jeg svimmel. Jeg var bange, fik 
ondt i maven og havde ondt i hjerte
regionen. Så forsøgte jeg at kontak
te mine venner, men ingen af dem 
svarede. Så skrev jeg til en af mine 
venner, og spurgte hvem der har be
gået selvmord? Selvom jeg kunne se 
at vedkommendes messenger var 
tændt, og vedkommende så min be
sked, så fik jeg ikke noget svar. Jeg 
kunne ikke stille noget op i køkkenet, 
jeg kunne heller ikke græde. Jeg tro
ede ikke på det. Jeg forsøgte at ind
hente oplysninger om den der havde 
begået selvmord nu ikke også var i 
live. Jeg ringede og skrev til vedkom
mende. Vi var rigtig gode venner. Vi 
lavede hele tiden et eller andet sam
men. Vi snakkede sammen og græd 
sammen. Først da jeg var ankommet 
til Tasiilaq, og jeg var foran hans grav
sted kunne jeg forstå, at hans krop 
lå nede i jorden og at han var sovet 
ind. Der begyndte jeg at græde, fordi 
jeg ikke længere ville kunne se ham 
igen.”
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”Du er deroppe i det allerhøjeste i al stilhed

Mon du ser os der oppefra? Vi savner dig

Der vil i al evighed dukke en masse  
små spørgsmål op som ikke kan besvares

Du får det til at smerte

Vi vil for altid huske vores tid sammen med dig 

Både de glædesfyldte stunder og de kedelige stunder 
vi nåede at føle sammen  

Deroppe er du nu freden har du i dig 

Kan du mon se os deroppefra – i det højeste?  
Vi savner dig”  
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At have venner som er 
selvmordstruede 

Udover at have mistet til selvmord, 
har mange Qamani deltagere en 
hverdag, hvor de er nære pårøren-
de til venner med selvmordstanker. En 
hverdag, hvor de er i konstant alarm-
beredskab, men må finde en måde 
at fungere på.

“I sommeren 2020 skete det at to af 
mine bedste venner indenfor 14 da
ge eller det var vist indenfor tre uger, 
begge havde besluttet at afslutte de
res liv. Heldigvis lykkedes det ikke for 
dem.”

“Vores kammerat, som også selv hav
de forsøgt at begå selvmord sidste 
år, gik ind på sit værelse og åbnede 
facebook og der hvor hun åbner fa
cebook ser hun, at hendes kamme
rat også har begået selvmord. Så på 
en dag, så var der to mennesker som 
vi kendte [der ville begå selvmord]. 
Jeg kendte ikke min kammerats ven. 
Så stod vi der igen, jamen vi vidste 
slet ikke hvordan vi skulle forholde os 
til alt det der skete, så vi tog bare til 
møde.” 

“Jeg var bekymret hver eneste dag, 
hvad kan vi gøre. Ikke mindst med 
tanke på den jeg var tæt på, vel vi
dende alt det her, men altså ved
kommende fik jo hjælp, men pludse
lig så stoppede hjælpen. Det viste sig 
at der var sat grænse for antal sam
taler hos psykologen, der var ikke nok 
timer.“

“Altså når man er en kammerat, så 
vil man selvfølgelig hjælpe, når der 
er problemer på en eller anden må
de. For eksempel nu – indtil i dag når 
jeg skal i seng så fjerner jeg lydløs ind
stillingen på mobilen og sætter fuld 
styrke på lyden. Og man skal jo i sko
le næste dag og når man så ikke har 
sovet ordentligt, og der står en kam
merat der og har akut brug for dig, 
fordi du er en nær ven som man kan 
betro sig til.” 

Flere unge har mistet en nær, har 
oplevet hvordan det føles tæt in-
de på livet. Flere unge har mærket 
magtesløsheden, bekymringen og 
frustrationen over ikke at vide hvor-
dan de har skulle handle eller hvor 
de har skulle henvende sig. Dis-
se tunge oplevelser har været en 
stærk motivationsfaktor for at med-
virke i Qamani, dele deres erfarin-
ger og forhåbentlig medvirke til at 
skabe forandring.
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DE UNGES BUDSKABER  
OG ANBEFALINGER

I dette afsnit kan man læse om de 
unges budskaber og anbefalinger til, 
hvordan selvmordsforebyggelse og 
psykisk hjælp kan forbedres. De unge 
har haft frie hænder til, hvordan de 
ville kommunikere deres budskaber 
ud. De har snakket ud fra deres erfa-
ringer og ønsker. I starten af hvert te-
ma, har MIO opsummeret de unges 
vigtigste budskaber i punktform.
 
 

De unges budskaber er opdelt i følgende temaer: 
 Psykisk hjælp 
 Mistillid til systemet
 Væresteder og aktiviteter for unge som selvmordsforebyggelse
 Snak med os, inddrag os
 Selvværd og selvtillid
 Du er ikke alene
 Snakke om følelser og selvmord: skam og aftabuisering
 Selvmord som et samfundsproblem

   

I de næste afsnit kan man læse hvad 
de unge Qamani deltagere ønsker til 
hvad der skal ske på selvmordsfore-
byggelsesområdet i Grønland.
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PSYKISK HJÆLP
De unges budskaber angående psy-
kisk hjælp viser, at det er vigtigt at hu-
ske på, at det ikke er nødvendigt at 
have fx uddannelse for at være nær-
værende, lyttende og omsorgsfuld 
som ven, familiemedlem eller pårø-
rende. De unge bruger i høj grad de-
res venner, når de er kede af det og 
har brug for at snakke med nogen. 
Mange gange, fordi de ikke har an-
dre. De efterspørger dog flere værk-
tøjer, til hvordan de kan tage de tun-
ge samtaler. 

De unge har forskellige behov når det 
kommer til psykisk hjælp. De kan væ-
re forskellige steder i deres tanker, fø-
lelser og sorg/traumeproces. Det er 
derfor vigtigt, at man tilpasser ind-
sat ser så de rummer så mange  unge 
som muligt. Nogle unge skal have 

hjælp til at kunne åbne sig op og sø-
ge hjælp. 

De unges vigtigste budskaber til: ‘psy-
kisk hjælp’ er:

• De unge bruger mange kræfter 
på at søge hjælp. Det skal sikres, 
at de der søger hjælp, hvad en-
ten det er hos Politiet, sygehuset, 
Tusaannga eller et andet sted, 
bliver grebet og får den nødven-
dige hjælp. Manglende og for 
langsom psykisk hjælp kan ko-
ste liv. 

• Hjælpen skal ske hurtigt. Det bur-
de ikke være sådan at de unge 
skal forsøge at begå selvmord, 
før de får psykisk hjælp af det of-
fentlige. 
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• Det skal være nemmere at fin-
de ud af hvor man kan henven-
de sig for at få hjælp. Der er be-
hov for en indsats der henven-
der sig direkte til unge (f.eks på 
de sociale medier som de unge 
bruger) om hvor man kan søge 
hjælp. 

• De unge ønsker, at Tusaannga 
skal være åben 24/7. 

• Men Tusaannga er ikke nok. De 
unge ønsker, at samtaler ikke kun 
udføres telefonisk.

• De unge ønsker, at der sker mere 
oplysning og forebyggelse lokalt 
flere gange om året. Det er ikke 
nok med en telefonlinje. De unge 
ønsker at kunne snakke med no-
gen ansigt til ansigt.

• De unge efterlyser særlig fokus 
på unge som pårørende til næ-
re med selvmordstanker eller der 
har mistet til selvmord.

• Der ønskes hjælp til pårørende 
og folk som finder afdøde.

• De unge ønsker værktøjer til 
hvordan de kan snakke med de-
res venner, der er kede af det el-
ler har selvmordstanker.

• De unge ønsker tilgængelig hurti-
gere hjælp (samtaleforløb) efter 
oplevelser med selvmord.
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I det følgende afsnit kommer der tre figurer, hvor de unge Qamani deltagere 
under eventsene har svaret på hvem de snakker med når de er ked af det, om 
de føler at de har redskaber til at hjælpe deres venner, og hvilke værktøjer de 
har brug for. 

Figur 1. Hvem snakker du med når du er ked af det?

Kilde: Qamani deltagere

Figur 2. Føler du, at du har redskaber til at snakke med dine venner?

Kilde: Qamani deltagere
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Figur 3. Hvilke værktøjer har du brug for?

Kilde: Qamani deltagere

De unge svarer, at de primært snak-
ker med deres venner og forældre 
når de er kede af det. 1 ud 3 delta-
gere føler, at de har redskaber til at 
snakke med venner der er kede af 
det, mens lidt over halvdelen føler 
det nogle gange. De unge efterspør-
ger værktøjer til at bedre kunne snak-
ke med deres venner og ønsker at 
informationen kommunikeres ud skrift-
ligt, med videoer og kurser. 

Følgende citater viser unges oplevel-
ser med, at søge psykisk hjælp, og 
deres budskaber til hvordan de of-
fentlige tilbud kan forbedres. 

”Men så kan det også ske at selvom 
man har tillid til dem, at dem du så el
lers har tillid til ingen erfaring har om
kring det her, og på den måde, så er 
problemet straks opstået.”

“Det kan også være det her;  voksne 
der har haft en forfærdelig barndom, 
som er blevet misbrugt og som bare 
har gået rundt og gemt på det i de
res inderste, som har fyldt virkelig me
get og hvordan de har haft svært 
ved at få det ud. Det er måske og
så en af årsagerne til deres selvmord. 
Kommunerne fremlægger hele tiden 
disse tal, hvor mange der begår selv
mord i Grønland. Så hvorfor gør de 
så ikke noget ved det? Kan de i det 
mindste ikke komme med nogle til
bud?”

” Hvem skal gribe os, 
hvem skal se os? 

”
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”Det skal være en sejr at bede om 
hjælp. Det at tale højt, man skal føle 
sig grebet, man skal føle sig hørt. Det 
kan være hårdt og ubehageligt at ta

le om et trauma, men der er ikke no
get mere ubehageligt ved et trauma, 
end traumet selv.”

” Hvis ikke Naalakkersuisut laver en revolution, 
hvis de ikke gør noget, hvem er så ansvarlige?  

Hvorfor begynder man først at iværksætte 
hjælpeforanstaltninger, når først de har begået  
selvmord? Hvorfor får vi først hjælp når vi har  

startet en krig? 

”
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”Så er det også det, at jeg selv har 
forsøgt at begå selvmord, efter at 
min eks havde begået selvmord. Jeg 
følte, at jeg ikke kunne komme over 
det, at jeg også bare selv måtte dø. 
Der var intet sted jeg kunne henven
de mig. Det var som om jeg var fuld
stændig alene i verden. Tag et ek
sempel med Tusaannga, der er åb
ningstider  der er jo ikke klokkeslæt 
på selvmordslysten. Jeg ønsker at Tu
saannga skal være åbent 24/7.”

“Det var først i 2018, da jeg var 18 
år, at jeg for alvor begyndte at åb
ne mig, og begyndte at få selvtillid. 
Min mand og mine børn, de var og
så medvirkende til det, og det at jeg 
forsøgte at arbejde med mig selv. 
Jeg fik mine smerter ud af kroppen og 
ejede dem ikke længere alene. Dog 
har jeg altid siden dengang været 
uvidende om, hvor jeg kan henvende 
mig. Jeg havde hørt, at der fandtes 
steder og personer man kunne hen
vende sig til, men jeg manglede mo
det til at henvende mig til de steder 
og personer.”

”Det er er meget tydeligt, at der 
mangler et sted at henvende sig i 
forbindelse med, at man mister sine 
nærmeste. Såfremt vi skal forebygge 
at man bare lukker af for følelserne, 
så må der være et bredere udvalg 
af muligheder for at kunne henven
de sig, hvor man kan fremlægge si
ne ting, hvilket jeg mener der er be
hov for”.

”Hvad kan vi gøre for at  forebygge 
selvmord og etablere steder man 
akut kan henvende sig?”

“Det er så det jeg ønsker, at for ek
sempel andre der har været ude for 
det samme som mig på kollegierne, 
skal have en bedre chance for at 
snakke om deres problemer. Jeg vid
ste for eksempel ikke, hvor jeg  kunne 
henvende mig, hvis jeg skulle bede 
om hjælp? Derfor er det mit ønske at 
det skal være lettere at henvende 
sig og at man kan henvende sig me
re direkte til de unge om, hvor de kan 
henvende sig.” 

“Det har været svært at tage det 
næste skridt, hvor skulle jeg henven
de mig. Selv i folkeskolen vidste jeg 
ikke, hvor man kunne henvende sig 
når man har det dårligt? Hvis du føler 
dig alene hvem kan du da henven
de dig til?“

”Når der er begået selvmord, bør der 
være et sted at henvende sig og det 
bør forbedres. Jeg har prøvet følelsen 
og det er virkelig hårdt. Der er famili
en, vennerne og dem der fandt   liget. 
Jeg selv har oplevet selvmord på 
nært hold, idet jeg hørte at min ven 
sidste nytår havde begået selvmord. 
Der var så gået to til tre dage før man 
fandt vedkommende. Så ankom der 
en psykolog. De sagde, at vi kunne 
ringe eller du kan ringe. Selvom vi så 
ringede og havde kontakt med dem, 
så vendte de aldrig tilbage. De ringe
de aldrig igen. Jeg har aldrig nogen
sinde været til en samtale. Det er så 
til trods for hvor voldsomt det var. Jeg 
har bare gemt det hele af vejen. Jeg 
har endda set vedkommende gan
ske tæt på.”
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”Vi vil gerne sætte som målsætning, 
at de mennesker man kan henvende 
sig til for samtale bør rejse mere ud til 
bygderne.”

”Vi mangler nogen der kan gennem-
føre samtaler i vores bygd. Der bliver 
nemlig flere og flere der tænker over 
at ville begå selvmord. Man får lyst 
til at stoppe det og forebygge selv-
mord. ”

”Forebyggelse og oplysning i byer 
og bygder bør ske meget oftere. Og 
man bør komme ud til stederne tre til 
fire gange om året.” 

“Desuden så bør de der arbejder 
med samtaler, for eksempel Tusaan

nga, altså de der arbejder med disse 
ting fra Tusaannga og lignende, de 
bør rejse noget mere ud i lokaliteter
ne i byer og bygder. Fordi at man ikke 
kun bør føre disse samtaler telefonisk. 
Man kunne måske gennemføre disse 
samtaler og tage ud i de enkelte byer 
og bygder en for en.” 

”Jeg vil gerne melde min mening ud 
omkring at de der begår selvmord 
selv har valgt at tage deres eget liv. 
Man må hellere snakke noget mere 
med afdødes familie. Jeg har for ek
sempel selv været ude for at min far 
tog sit eget liv. Jeg havde ingen at 
snakke med, og da han blev begra
vet var jeg ikke med. Derfor mener 
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jeg, at vi må være mere opmærk
somme på de muligheder der er for 
samtaler.”

”Når der er sket noget alvorligt, el
ler når der er begået selvmord som 
eksempel, når der kommer hjælp, 
så skal vidnerne også have en sær
lig hjælp og andre der har behov for 
særlig hjælp. Men de der virkelig har 
behov for hjælp, de skal have hjæl
pen for sig, man må stoppe med at 
give hjælp til alle på en gang. ”

“Samtalerne i vort land som de fore
går, er voldsomt langsommelige, hvil
ket jeg selv har oplevet. Som eksem
pel kan jeg nævne, når et menneske 
har akut behov for det, mennesket 
har noget på hjerte de gerne vil de
le med nogen – hvorfor skal det så gå 
så langsomt at der kan gå en til tre 
uger før de kommer i samtale? Det 
kan jo være, at det går for langsomt, 
og at det er de ansattes arbejdsind
sats der er for langsommelig og util
fredsstillende.”

“Og imens de unge venter på at få 
hjælp, kan det være at de ikke har 
kræfter til at kæmpe mere, og be
gynder at drikke eller tage stoffer. Ud
over det kan det ske, at det går ud
over andre igen og de begår selv
mord. Derfor vil der være andre der 
rammes når vedkommende tager sit 
liv. Når så det rammer andre, så ruller 
bolden videre og videre.”

”For eksempel kunne man i samfun
det lave kurser for alle i forbindelse 
med dem der har selvmordstanker. 
Måske bør der være mange flere kur

ser af den slags. Vi har jo fået disse 
kurser, men herhjemme må man si
ge, at når der er så mange der be
går selvmord, så har vi et behov for, 
at de der end ikke har de højeste ud
dannelser, eller som ingen uddannel
se har, de kan ved at tage kurser om 
selvmord. Hvis vi alle påtager os an
svaret og hjælpes ad, og får lært 
samtaleteknikken, så kan det betyde, 
at vi redder menneskeliv.”

”Jeg har lagt mærke til, at der fak
tisk er mange der gerne vil hjælpe 
til. Men de fleste afventer, at nogen 
kommer og spørger dem. Så hvad 
er det vi skal gøre, for at de der bare 
venter på at nogen kommer og spør
ger dem, hvilke fede metoder skal 
der til for at vi kan komme i kontakt 
med dem? For eksempel, hvis nu vi 
spørger nogen som meget gerne vil 
hjælpe til: “hvordan vil vi kunne sam
arbejde bedst muligt med dem og få 
det bedst mulige ud af det, og må
ske gøre det endnu bedre, så de ikke 
længere venter på at nogen spørger 
dem og selv kan tage action?” Hvis 
vi på en eller anden måde kunne få 
det til at lykkes ville det da være en 
kæmpe succes.”

De unge har i høj grad behov for 
viden om, hvornår man skal søge 
hjælp og hvorhen. Selvom de der 
har ønsket at begå selvmord, kom-
mer til læge kan de som regel  ikke 
hjælpes, og de henvises til de so-
ciale myndigheder. Indtil de kan 
tages som akutte på socialkontoret 
er der ikke noget sted de kan hen-
vende sig. 
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MISTILLID TIL SYSTEMET
De unge fortæller, at selvom de har 
søgt hjælp da de havde brug for det, 
har de ikke har kunnet få hjælp. Kon-
sekvensen er, at de unge mister tilli-
den til systemet og lukker i.

De unges vigtigste budskaber og an-
befalinger til: ‘mistillid til systemet’ er:

• Når unge søger hjælp, skal de 
have hjælp. 

• Unge som voksne har brug for fle-
re værktøjer, når unge rækker ud 
for at få hjælp.

• Hjælpen skal være lettilgænge-
lig. Det skal være klart hvor man 
skal henvende sig, hvis man har 
selvmordstanker.  

• Mange unge har ikke tillid til sy-
stemet fordi de ikke har fået 
hjælp da de søgte det. Der er 
behov for en indsats der skal 
genskabe tilliden. 

”Hvordan kan det være at det er så 
svært at få en samtale i familiecente
ret og hvorfor er samtalerne så man
gelfulde? For eksempel har jeg selv 
mistet et familiemedlem som begik 
selvmord. Jeg bestilte tid på familie
centeret for at få en samtale. Da der 
var gået en uge havde jeg en sam
tale, og den første dag blev vi enige 
at vi skulle mødes efter der var gå
et en uge, men da dagen kom blev 
jeg kontaktet af vedkommendes kol
lega, som sagde at den jeg skulle 
til samtale med var syg og at jeg ik

ke kunne komme til den dag. Når så 
han var kommet på arbejde ville de 
give lyd så jeg kunne få en ny sam
tale. Da der var gået en uge og der 
ikke var nogen der havde kontaktet 
mig, forhørte vi os, da der ikke var no
gen respons og jeg ville høre hvornår 
jeg skulle til næste samtale? Jeg fik så 
det svar, at den jeg havde snakket 
med nu var taget på kursus. Når ved
kommende er kommet tilbage ville 
man kontakte mig. Der har aldrig no
gensinde været nogen der kontakte
de mig og jeg kom ikke i samtale 
igen. Min tillid dalede mærkbart. Hvor 
mange mon der allerede har begå
et selvmord fordi deres terapeut ikke 
havde tid og rum til en samtale.”

“Selvom man henvendte sig på Sana 
så fik man blot at vide, at man først 
kan få hjælp når man har forsøgt at 
begå selvmord. Altså først når du for
søger at begå selvmord igen. Der var 
altså ingen hjælp. Ja tilliden var fuld
stændig og aldeles forsvundet den
gang. Så selvom vedkommende fik 
mulighed for at få hjælp igen, så var 
tilliden til systemet mistet fordi ved
kommende ikke kom der mere.“

“Dem der har været med til, at jeg 
blev ved med at være lukket var de 
mennesker som jeg havde fået tillid 
til og åbnet mig overfor og som ikke 
vidste hvordan de skulle reagere når 
jeg begyndte at fortælle. De vidste ik
ke hvordan de skulle hjælpe mig, og 
da de ingen svar havde til mig, måt
te jeg blot bide det i mig og forblive 
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tavs. Konsekvensen af alt det her blev 
så at jeg blev mere og mere lukket.”

“Jeg bliver stadig ret vred over sund
hedsvæsenet, eller er det myndighe
derne, over at de gav afslag, at ved
kommende fik afslag, for det resulte
rede jo bare i at vedkommendes tillid 
dalede helt i bund og derefter ikke 
ville have hjælp igen. Så det kun er 
vedkommendes venner og nærme
ste der må hjælpe vedkommende.”

De unge bruger mange kræfter på 
at søge hjælp, og når det ikke lyk-
kes, får de en følelse af at det ik-
ke nytter at søge hjælp. Dette kan 
resultere i at de unge udelukken-
de bruger deres venner, selvom 
de måske har brug for professionel 
hjælp. 
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VÆRESTEDER OG AKTIVITETER 
FOR UNGE SOM  
FOREBYGGELSE

Mange unge fortæller, at i mangel af 
andre aktiviteter og væresteder, at 
de tyr til alkohol og stoffer, når de føler 
sig kede af det. De har ikke lyst til at 
være alene, og har brug for at  være 
blandt andre mennesker, men har 
ikke andre valg end at gå på druk. 
Fritidsaktiviteter hjælper med at hol-
de de unge i gang, men der mang-
ler andre aktiviteter end sport. De un-
ge fortæller, at manglende aktiviteter 
kan gøre at mange unge kan miste 
motivationen og ende ud i et misbrug 
de ikke kan styre.

De unges vigtigste budskaber til: ‘væ-
resteder og aktiviteter for unge som 
forebyggelse’ er:

• Der er brug for væresteder for 
unge der er åbne om natten, 
hvor unge kan være sammen 
med andre unge, hvor der ikke 
er alkohol involveret.

• De unge mangler positive ople-
velser og aktiviteter. Der mangler 
aktiviteter som ikke er sport. 
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• De unge mangler studieboliger. 
Mange unge må opgive at kom-
me i gang med en uddannelse 
fordi de mangler et sted at bo.

• Det skal være billigere at leve i 
Grønland. Mange unge bliver 
nødt til at blive boende hos de-
res forældre, da de ikke har råd 
til de høje huslejer.

”For eksempel, var det om natten jeg 
pludselig fik det dårligt og jeg havde 
så meget stærk alkohol derhjemme, 
og i stedet for at flygte i alkohol tog 
jeg så hen til de unges væresteder og 
var sammen med unge mennesker. 
Selvom jeg ikke lige talte ud om mine 
følelser, så var det at være sammen 
med de andre unge godt for mig, det 
ved jeg. Jeg ved også, at selvom jeg 
selv ikke altid sætter ord på tingene, 
når jeg bliver ked af det, så tager jeg 
hen i hallen og dyrker sport. Uden at 
drikke alkohol tager jeg på værtshus, 
og der kan jeg måske godt forestille 
mig, at der er sted at tage hen, hvor 
de unge kan komme om natten. Hvor 
man kan tage hen, hvornår det skal 
være.”

“Hvis vi bare står stille sker der jo intet. 
Vi unge har ellers viljen til at gøre no
get, men der mangler hele tiden mid
ler for eksempel til forsamlingshuset 
eller fritidsområdet, hvor vi pludselig 
ikke kan gøre noget selvom vi har lyst 
til at lave noget.“

”Jeg har flygtet i alkohol fordi jeg ikke 
ville være alene. De allerfleste byer 
har ikke noget de kan tilbyde de helt 
unge. Det er derfor ønskeligt at der til 

unge og teenagerne bliver flere akti
viteter. Det vil jo også i sig selv være 
selvmordsforebyggende, for eksem
pel er det nok de allerfleste der begår 
selvmord under påvirkning af alkohol. 
Derfor vil det være en idé, at man har 
et alternativ, inden man vælger alko
hol. At man har et alternativt sted at 
tage hen inden man vælger alkohol. 
Det mangler der i vores by.”

”Følgevirkningen af, altid at være 
dem man springer over er, at børn og 
unge, for en stor dels  vedkommende, 
mister motivationen. Det er så også 
årsagen til, at langt de fleste af de 
unge er blevet alkoholmisbrugere, 
klarer sig dårligt og begår selvmord.”

“De unge der mangler noget at  lave 
er inde på værtshusene. Altså der 
sker jo nærmest ingenting i bygderne 
og byerne. Herhjemme bør livsstilen 
også blive billigere. Helt unge teen
agere, allerede for nogens vedkom
mende, har fået børn og det kan jo 
være dyrt at leve her i vort land. Dels 
er husleje dyrt og mange bliver hos 
deres forældre og det ville hjælpe 
meget, hvis man kunne sætte husleje
priserne ned til familierne. Der bør og
så være flere uddannelsesboliger. Nu 
hører man jo stadigvæk om de ste
der, hvor der er uddannelsesinstitutio
ner, at der mangler kollegieværelser 
og at de studerende må opgive at 
komme i gang med en uddannelse 
fordi de mangler et sted at bo, hvilket 
er almindeligt flere steder, desværre.”

”Vi mangler folk der kan lave under
holdning i vores bygd, vi ønsker at der 
kommer nogen, måske er der nogen 
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der kunne tænke over at vi savner 
positive oplevelser og holde op med 
at tænke på selvmord,”

”Der bør være flere tilbud til de unge 
i byer og bygder, for eksempel  kunne 
man arrangere ture ud i naturen med 
overnatning og hvor man snakker 
sammen, som eksempel har det væ
ret til stor nytte for de unge og det har 
kørt godt i bygderne hvor man samle
de de unge og var ude i naturen. Det 

er mærkbart at ordningen er ved at 
gå i stå. Det hjælper på de unge for 
eksempel er antallet af selvmord ble
vet færre her i vores bygd men man 
er holdt op med at samle de unge 
mennesker.”

De unge fortæller, at  manglende 
aktiviteter - uden alkohol; samt 
manglende uddannelsesboliger, 
kan være medvirkende til det høje 
antal af selvmord.
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SNAK MED OS. INDDRAG OS.
De unge har et stort ønske om at bli-
ve inddraget i anliggender der vedrø-
rer dem, ikke kun vedrørende psykisk 
hjælp. Qamani-projektet har haft til 
formål, at være det første skridt i ind-
dragelsen af de unge. 

De unges vigtigste budskaber og an-
befalinger til: Snak med os, inddrag 
os, er:

• Inddragelse af unges synspunkter 
i anliggender der vedrører dem. 
Dette skal ske ved en reel inddra-
gelsesproces, hvor de unge føler 
sig hørt. 

• De offentlige instanser skal gøre 
det lettere og mere overskueligt 
at søge den hjælp de unge har 
brug for. 

• Trivselsundersøgelser på skoler-
ne der fokuserer på mentalt hel-
bred. 

• Tilskudsordninger til ydredistrikter 

• Der er for mange unge der ven-
ter på at få psykologhjælp. De 
unge ønsker at ansættelser af 
psykologer prioriteres. 

• Det skal være lettere for unge at 
involvere sig i frivilligt lokalt arbej-
de. Unge vil gerne være med til 
at gøre en forskel, men de ople-
ver at arbejdsgangene i kommu-
nerne forhindrer dem. 

• Arbejdet med forebyggelsesstra-
tegier skal laves om, så proces-
sen bliver inddragende og giver 
ejerskab i befolkningen. Der skal 
opbygges viden i befolkningen 
sammen med befolkningen. Do-
kumenter skal være skrevet på 
et sprog den almene borger kan 
forstå og de skal være synlige. 
Det er ikke nok at udarbejde stra-
tegier og tv-reklamer. 

• Hjælpen til de unge skal tage 
udgangspunkt i deres behov og 
ståsted. (“Hvis man måske skal 
komme kort ind på dette em-
ne, så er der de unges øjne, de-
res holdninger som man lige kan 
prøve at finde ud af og forholde 
sig til - før man går i gang med at 
hjælpe dem.”

• De unge ønsker, at det offentli
ge ikke bare lægger deres viden 
ind i mapper, men spreder bud
skabet og den viden de har ud 
i samfundet. Der skal opbygges 
viden i samfundet sammen med 
befolkningen. 

”Vi er nødt til at involvere hinanden, 
involvere samfundet, involvere lan
det. Man kan ikke hjælpe børn og un
ge uden, at tale med børn og unge. 
Man er nødt til at involvere dem.”

”Vi er ikke helt glade for myndighe
derne, for eksempel må vi sige, at de 
nærmest lader som om de hjælper 
til. Skal man se det i de unges optik, 
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så hører det offentlige ikke de unges 
mening før de handler, og det kan 
vi ikke lide. Vi er jo unge mennesker, 
men vi har også en værdi som men
nesker. Vi har forskellige følelser, så 
jeg håber virkelig, at myndighederne 
på en eller anden måde, vil begynde 
at høre på os.”

“Hvis man måske skal komme kort ind 
på dette emne, så er der de unges 
øjne, deres holdninger som man lige 
kan prøve at finde ud af og forhol-
de sig til - før man går i gang med at 
hjælpe dem.”

“Hvornår mon I vil begynde at lytte til 
det vi har at sige til jer?”

”Hvorfor giver man ikke tilskud til børn 
og unge i Tasiilaq og hvorfor begræn
ser man hele tiden vores muligheder 
her? Næsten over hele landet mod
tager børn og unge tilskud, så hvorfor 
sker det så ikke i Tasiilaq? Følgevirknin
gen af at være vendt ryggen til er at 
børn og unge ryger ud i alkoholmis
brug. Når man så er faldet i, så følger 
selvmordene og selvmordstankerne. 
Hvad er det vi skal gøre, hvis vi skal 
etablere henvendelsesmuligheder til 
forebyggelse af selvmord? Hvornår vil 
man begynde at lytte til de udmel
dinger folk fra Tasiilaq kommer med?” 

“Hvad er det der skal til for at vi kan 
få behandling til børn og unge? Børn 
og unge der kommer ud for trauma
tiske oplevelser, børn der anbringes 
i døgninstitutioner bliver der heller ik
ke snakket med og det kan være en 
medvirkende årsag til selvmordene 
og de der får selvmordstanker.”

”Hvorfor begrænser man hele tiden 
børn og unge i Tasiilaqs muligheder? 
Begrænsningerne får til følge at man 
altid ser at langt de fleste unge tyr til 
alkoholmisbrug fordi de ”ikke har an
det at lave”. Børnene får ikke sat ord 
på deres følelser, og det er til trods 
for at de oplever meget voldsomme 
traumatiske hændelser. Hvornår er 
det egentlig at vi vil til at ansætte vo
re egne psykologer herhjemme i vort 
land? Det skal ikke være danskernes 
psykologer. Os der bor i den østlige 
del af landet vi bliver altid nummer 
chock, hvorfor? Vi er glade menne
sker, vi er åbne mennesker, og folk 
der kommer fra vestkysten siger, at 
der er dejligt i Tasiilaq. Vi er også en 
del af Grønland ligesom resten af lan
dets befolkning også er det. Hvornår 
har Naalakkersuisut og de folkevalg
te politikere tænkt sig at begynde at 
lytte til os?”

”Hvordan kan det være, at de frivil
lige der ellers har lyst til at arbejde 
med disse ting og som henvender 
sig til kommunen lukkes helt ude? 
Rent faktisk kan det jo være at hjæl
pen kunne komme meget hurtigere i 
gang hvis man ikke lukkes ude.”

“Derfor er et af vore højeste ønsker 
at det offentlige ved Paarisa ikke ba
re lægger deres viden ind i mapper, 
men spreder budskabet og den vi
den de nu har ud i samfundet. Det 
kan måske redde et menneske fra at 
begå selvmord.”

“Jeg læste i morges på Facebook at 
Grønland har modtaget 8,8 millioner 
kr. i støtte, men Tasiilaq fik ikke del i 
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dette tilskud. Hvordan kan det være, 
at vi hele tiden begrænses i forhold 
til de tiltag der sker i resten af landet? 
Og hvordan kan vi sikre os, at Naalak
kersuisut og de folkevalgte  politikere 
begynder at lytte til vore udmeldin
ger? Hvad er det vi som eksempel 
skal gøre for at råbe Naalakkersuisut 
op så det kan begynde at gå i orden 
og vi ikke konstant skal være dem der 
altid kommer sidst i mål?”

“Fordi der ingen job er og der intet 
er at foretage sig, så er de unge ble
vet misbrugere af alkohol og stoffer 
eller også begår de selvmord. Vi vil 
gerne have nedbragt antallet af selv
mord og vi vil gerne være med til at 
det sker. Det er det som “Tsumu” Ei
no melder ud; at vi unge må til at ta
ge os sammen og handle, for hvis vi 
alle skal overleve kan vi ikke bare sid
de på vores flade vi må rejse os og 
handle.”

De unge i Qamani udtrykker ønsker 
om inddragelse, åbenhed og til-
gængelighed. 
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SELVVÆRD OG SELVTILLID
De unge er meget opmærksomme 
på, hvad selvværd og selvtillid bety-
der for deres trivsel. De fremhæver, 
at personlig udvikling starter med én 
selv. At man skal tro på sine egne ev-
ner.  

De unges vigtigste budskaber til selv-
værd og selvtillid er:

• Du har en værdi lige meget 
hvem du er, hvad du har udrettet 
eller hvad du har gået igennem i 
din barndom.

• Ved at acceptere hvad man har 
været igennem, kan man kom-
me igennem svære ting.

• Vi har brug for dig, uanset hvem 
du er.

”Hey! Du behøves ikke tage alting så 
personligt, enhver har da ret til at be
gå fejl. Vi lærer jo af vore fejl. Da du 
er her på jorden, er du en gave til jor
den, husk det. Nu må du ikke tro at 
det kun er når du har udført store ting 
at du får værdi. Du vil altid have en 
værdi – en stor værdi. Vi ses!”

”Under min barndom var det jeg måt
te gå igennem ganske hårdt. Der ske
te rigtig mange dårlige ting. Da jeg så 
fandt mit eget selvværd, opsøgte jeg 
hjælp hos mine venner, min samlever 
og nærmeste. Jeg åbnede mig selv 
overfor dem jeg stolede på. Du er og
så noget værd, du har også en vær
di ligesom jeg har. Du kan jo ikke kun 
vise de pæne sider af livet, det kan 
jeg heller ikke. Vær altid beredt over
for de ting der venter på dig forude, 
vi ved nemlig aldrig hvad dagen kan 
bringe.Når først du accepterer det du 
har været igennem, så vil din selvtil
lid stige i takt med at du accepterer 
dig selv. Det er kun dig selv der kan 
ændre dig. Vi har brug for dig uanset 
hvem du er.”

”Jeg er mig selv, du er dig selv. Jeg 
kan ikke lave dig om. Det er kun dig 
der kan lave dig selv om. Du styrer 
selv dine tanker. Jeg er ikke tankelæ
ser og kan ikke aflæse dine tanker og 
kan heller ej høre dem. Hvis du ønsker 
at få en bedre status end du oplever 
nu, så er det kun dig der kan forbed
re din situation. Dine evner er ganske 
unikke. Det er kun dig der ved det. Tro 
på dig selv. Vi ses!”
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”Det sker indimellem at jeg føler en tomhed

Jeg forstår at jeg indimellem er svag

Det kommer når jeg føler mig helt nede

Jeg holder mest af at være i tryghed

Min største fejl er jo den

At jeg altid lader mig komme til – til sidst

Jeg vil gerne frem til at være selvsikker

Vil stadig gerne eje den følelse

Når jeg føler jeg har mistet kræfterne og ikke kan komme videre

I stedet for bare at gå i stå ønsker jeg at samle kræfter

Jeg føler visionen 

Mens jeg bevæger mig imod mit mål 

Begynder at forstå jeg godt kan 

Føler mig indimellem i ingemandsland 

Ved ikke hvorfor 

Er det mon forkert af mig – gør jeg en fejl 

Min største fejl er dog den

At jeg forsømmer mig selv og lukker mig ude

Vil så gerne nå frem til mit selvværd 

Vil stadig gerne have dig – mit selvværd

Min største fejl er jo den 

At jeg vender ryggen til mig selv

Men vil nå frem til mit selvværd

Vil stadig gerne have dig – mit selvværd” 

De unge udtrykker hvor stor  værdi 
alle mennesker har, uanset hvad 
man har været igennem. Alle men-
nesker er unikke - et budskab som 
bør formidles til alle. 
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DU ER IKKE ALENE
De unge ønsker at gøre det klart for 
alle, at de ikke er alene om at have 
selvmordstanker. Der er andre der har 
samme tanker og det vigtigste er at 
søge hjælp.

De unges vigtigste budskaber til: ‘Du 
er ikke alene’ er:

• Du er ikke alene om at have selv-
mordstanker. Der er andre lige-
som dig.

• Vi må snakke mere om årsager-
ne til selvmord.

• De unge ønsker akut psykisk 
hjælp når de har behov for det. 
Det er ikke nok med Tusaannga. 

• Massiv indsats på hjælp til de 
som har behov for det, og med 
metoder som er tilpasset forskelli-
ge behov hos de unge.

• Man skal søge hjælp og ikke sid-
de alene med sine tanker. 

”Hvis du føler at du vil begå selvmord, 
så er du ikke alene om at have den 
følelse indimellem. Faktisk kan ethvert 
menneske få den tanke. Det kan jo 
være at du kun føler sådan kort, det 
kan også være at der går lang tid, 
hvor du har tanken. Men du må ikke 
lade dette blive en udvej for dig, selv 
det mindste lys vil vende tilbage til dig 
igen og du vil se håbet komme dig i 
møde endnu engang.” 

”Når man italesætter selvmord og 
årsagerne hertil kan der jo være rig
tig mange grunde såsom depression, 
traumer og andre ting. Jeg har adskil
lige gange forsøgt at begå selvmord 
og har stadig tankerne. Jeg mener 
at vi må beskæftige os meget mere 
med fænomenet selvmord, fordi der 
jo ikke bliver færre selvmord.”

”Hvordan kan vi får styr på det? Efter 
min mening kan vi ordne det på den
ne måde. At man får hjulpet dem der 
har behov for det, for den metode 
man bruger nu rækker ikke nok. At få 
hjælp, jamen vi får ellers hjælp, men 
det er ikke nok. Jeg vil også lige hu
ske dig på, at du er ikke alene uanset 
hvor alene du føler du måtte være.”

De unge kommer med et vigtigt 
budskab: Alle mennesker kan få 
negative tanker. Del dine tanker 
med andre.
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SNAKKE OM FØLELSER OG 
SELVMORD: SKAM OG 

AFTABUISERING
De unge ønsker at selvmord bliver ita-
lesat og aftabuiseret. De ønsker og 
anbefaler, at bryde normaliseringen 
omkring selvmord. De mener, at alt for 
mange sidder alene med deres tan-
ker, og at skam er en stor grund til at 
man i sidste ende ikke søger hjælp. 

De unges vigtigste budskaber og an-
befalinger til: Snakke om følelser og 
selvmord: skam og aftabuisering er:

• Der er behov for en indsats for 
at aftabuisere selvmord og selv-
mordstanker på et mellem-men-
neskeligt plan. De unge har be-
hov for redskaber til at tale om 
emnet ansigt til ansigt. 

• Man skal ikke skamme sig over 
sine følelser og tanker. Der er 
behov for en indsats i forhold til 
skamfølelser.

• At selvom man er en mand, så er 
det okay at være åben og snak-
ke ud om sine følelser.

• Der skal sættes fokus på, at alle 
mennesker er forskellige og kan 
have forskellige behov når de 
ønsker at snakke om deres følel-
ser. Der er unge der ønsker at 
snakke, men ikke ved hvordan 
de skal starte. 

• De unge ønsker et lettilgænge-
ligt sted de kan henvende sig når 
de har selvmordstanker. De unge 
mener ikke at det er nok med Tu-
saannga. 

• Man skal tale mere om hvordan 
man sætter grænser for børn, og 
hvordan man kan lære børnene 
at sætte deres egne grænser. 

• Man skal tale mere om følelser, 
traumer og selvmord i folkeskoler-
ne og familierne.

• Børn og unge har brug for værk-
tøjer til at tale om selvmord og 
traumer.

”Jeg vil gerne sige til mine unge med
mennesker, ja måske mere mænde
ne, at alle voksne, fra kvinder, fra je
res mandlige venner, at hvis nu I blev 
italesat på følgende måde: Du er en 
mand lade være at græde. Du er en 
mand, lad være at snakke åbent om 
dine følelser. Du er en mand, bliv nu 
bare fuld. Sådanne ting må I ikke tro 
på! I skal være jer selv. Tro på jer selv. 
Lad være at lytte til andre. Lad være 
at følge andres ord blindt og lad væ
re at lytte for meget til det andre si
ger. Lyt til jer selv. Hvis I er kede af det 
og har selvmordstanker, så ring direk
te til politiet! Sig det til jeres forældre! 
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Sig det til jeres venner, vend vrangen 
ud på jer selv og fortæl det hele! Tag 
alt ud som kommer indefra. Om så I 
er mænd og uanset hvordan I nu er, 
så kom ud med det I har derinde. Der 
er ikke en lov der påbyder jer ikke at 
skulle være åbne og tale ud – at I ik
ke skal græde. Kom nu ud med det 
hele. Det må være nok med alle de 
selvmord. Vi har mistet alt for man
ge.”

”Lad os snakke om det. Involver bør
nene og de unge.”

”Så hvad er det der får vores med
mennesker og vore unge derud, hvil
ke katalysatorer er der? Vi er nødt til 
at sige det højt og vi er nødt til at tale 
om det, vi er nødt til at bryde tabuer
ne og den her stille normalisering, der 
er omkring det. Man skal være stolt, 
sige fra, tale højt og fortælle om hvor
dan man har det.”

”Som eksempel er der mennesker 
som gerne vil fortælle om hvordan 
de har det, men som vælger at lade 
være fordi de tænker, at det er skam
fuldt at fortælle til den person.”
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“Som eksempel omkring børn og de
res grænser, så bliver disse grænser 
overskredet, hvis de bliver befamlet 
eller misbrugt så er der altså nogle 
børn der ikke ved hvordan de skal for
holde sig i disse situationer. Derfor er 
der mange børn som har disse trau
matiske oplevelser indeni. Sådan et 
problem kan virkelig vokse sig kæm
pe stort for barnet. Som eksempel op
står tanken om den mistede lyst til at 
leve indimellem. Det er så derfor, at 
man bør snakke mere om dette i fol
keskolen. Så kan man lære sine eg
ne grænser at kende derigennem, 
ligesom barnet vil begynde at forstå 
hvornår og i hvilken forbindelse det 
skal reagere eller handle.”

”Familierne bør tale mere sammen 
omkring selvmord.”

”Hvis børnene herhjemme i folkesko
len fik besøg af nogen, som eksem
pel fra familiecentrene eller lignende, 
eller måske fra kommunalt ansatte, 
og om man måske kunne have  mere 
indføling med børnene, så ville børne
ne ikke være i tvivl om hvordan de 
kunne få en samtale. Det kan være, 
at barnet har været misbrugt udenfor 
skolens område, eller det kan være 
at nogen har befamlet barnet og lig
nende tilfælde. Hvis så barnet ikke får 
disse ting ud af kroppen kan det resul
tere i et selvmord.”

“Og så bør man ellers begynde at 
snakke mere om selvmord i folkesko
len, fordi at lærerne i folkeskolen al
drig kommer ind på selvmord nogen
sinde.”

”Det er jo et tabu, at man for eksem
pel har selvmordstanker og vi er rigtig 
mange der skammer os over at skulle 
sige det. Det kan være, at vi har haft 
selvmordstanker. Måske bare et split
sekund, for eksempel har jeg  overfor 
mig selv tænkt når jeg var meget 
træt og lidt doven, at jeg var træt af 
vort dårlige samliv i parforholdet, eller 
også kan der en gang imellem kom
me et splitsekund hvor jeg tænker lad 
mig nu bare dø, eller skal jeg tage 
en kniv! Jeg kan sagtens begå selv
mord, men lige de ord er jeg bange 
for at sætte ord på. Nu er det altså 
heller ikke sådan, at jeg i det daglige 
går og har selvmordstanker. Men de 
tanker dukker indimellem op, og når 
det sker, så får jeg sådan en kæmpe 
skamfølelse, fordi jeg kan tænke så
dan. Men når jeg så åbner op overfor 
mine venner og sætter ord på mine 
inderste ting så har jeg fundet ud af 
at det ikke kun er mig.”

“Nu er det ikke fordi jeg har selv mords
tanker, at jeg er begyndt at sætte ord 
på det, men når disse tanker er der i et 
splitsekund så skammer jeg mig virkelig 
over dem, men når jeg så får sat ord 
på, så viser det sig kun at være tanke
spind. Jeg vil gerne væk fra de tabui
serede holdninger og komme videre.“

“Selvom det kan være skamfuldt, 
så forsøger jeg at vise at det ikke er 
flovt, men i starten er det altid svært 
at komme af med det. Derfor er det 
nogle gange stadig lidt skamfuldt, for
di vi ikke kan tage tilbage i tiden og 
reparere på det der allerede er sket. 
Hvis vi skal tage det næste skridt og 
handle, så må vi først sætte ord på 
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det og så er det ligesom lidt lige me
get, at vi i starten ryster lidt, fordi det 
er at gå over sin personlige grænse. 
Vi kan først vokse personligt, når vi ar
bejder med os selv og lige nu ryster 
jeg lidt.”

”Det er meget vigtigt, at få sat ord på 
sine følelser. Det har alle mennesker 
måttet erfare, fordi selve selvmords
tanken kommer i løbet af ganske få 
sekunder. Især når man er ude i pro
blemer eller er ked af det. Derfor er 
det ganske vigtigt, at man hurtigt får 
sat ord på det og skynder sig at le
de efter hjælp. Hvis man ikke søger 
hjælp, og får disse tanker alt for tit, så 
sker det at man får banet vejen, og 
det er det aller farligste. Derfor er det 
at få sat ord på ganske vigtigt, uan
set hvad det er.”

”Det er meget mærkbart, at vi mænd 
når vi skal sætte ord på, i forhold til 
kvinderne, er meget mere tilbage
holdende. Det er derfor at mænde

ne herhjemme som begår selvmord 
er langt flere. Der er flere mænd end 
kvinder der begår selvmord. Det kan 
være, at vi ellers har lyst til at komme 
ud med det, men at vi ikke kan få det 
ud, selvom vi har personlige proble
mer, og så sker det at vi bare lukker 
os inde og at det bliver tungere, det 
vi har derinde. Mændene er her no
get anderledes end kvinderne. Må
ske fordi de i forhold til kvinderne ikke 
er så vant til at italesætte deres følel
ser, og at det er kvinderne der snak
ker mest.”

De unge taler om hvor vigtigt det er 
at lære, at italesætte de tanker og 
følelser både mænd og kvinder går 
rundt med. Alle har til tider svæ-
re tanker og følelser om livet,  og 
det skal ikke være skamfuldt at si-
ge dette højt. Det er noget som skal 
italesættes allerede fra barnsben - i 
hjemmet og i skolen.
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SELVMORD SOM  
ET SAMFUNDSPROBLEM

De unge er opmærksomme på, at 
der er mange og komplekse årsager 
til selvmord. Budskaberne henvender 
sig ikke kun til det offentlige - men til 
alle i samfundet. 

De unges vigtigste budskaber og an-
befalinger til ‘selvmord som et sam-
fundsproblem’ er:

• Alle har en værdi, og rettigheder 
til at få hjælp. 

• Voksne, unge og børn skal  holde 
op med bagtale, nedgøre og 
mobbe andre. 

• Vejledning i brug af sociale medi-
er og (etiske) retningslinjer hertil

• Boligmanglen og den høje hus-
leje gør, at unge bliver nødt til at 
blive boende hos deres forældre.

• Anbringelser af børn udenfor 
hjemmet bør ske på en bed-
re måde. Det kan tage lang tid 
før barnet bliver anbragt. Ligele-
des iværksættes der ikke sagsbe-
handling ud fra barnets behov. 

• Vi må som samfund tage et stør-
re ansvar når det kommer til selv-
mord. 

• Der er behov for en langsigtet 
strategi og handleplan for selv-
mordsforebyggelse der tager ud-
gangspunkt i befolkningens be-
hov.

”Der er ikke rigtig noget jeg vil itale
sætte overfor myndighederne, men 
myndighederne er jo heller ikke en 
del af det her. Det er vores egne pro
blemer, internt i vort samfund, at vi 
har selvmordet som et problem. Jeg 
har ikke noget budskab til myndighe
derne, men til vort folk ønsker jeg at 
sige: hold lige op med at få folk ned 
med nakken. De ting der ikke ved
kommer jer, må I holde op med at 
sladre om. Hold op med at snakke 
om de mennesker I alligevel ikke ken
der. Fokuser på jer selv. Hold op med 
at være efter andre mennesker. De 
har deres eget liv, vi har alle vort eget 
liv. Gør noget for jer selv. Hvordan an
dre mennesker er, rager ikke jer. Hold 
op med at bagtale andre mennesker 
bag deres ryg. Hold for eksempel op 
med at lyve. Opfør jer lige ordentligt. 
Hold op med at få folk ned med nak
ken, nu er det nok! Vi har jo alle be
hov for at arbejde med os selv.”
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“Til det offentlige vil jeg også gerne 
fremføre at livsvilkårene herhjemme 
er alt for dyre for unge mennesker. 
Det kan være at de unge mennesker 
bliver nødt til at blive boende hjem
me hos forældrene fordi huset er for 
dyrt i husleje. Boligerne er alt for dyre i 
forhold til de der gerne vil starte med 
at klare sig selv, og det kan også væ
re med til at give bekymringer hos de 
unge. Dem der er boligløse og selve 
boligmanglen uha! Boligerne passer 
ikke til de behov der er, de er man
gelfulde og dyre. Nogen bliver sat på 
gaden, og følelserne for dem der er 
smidt ud af deres bolig, det kan også 
være at den de har samtale hos har 
skyld i det. De offentlige kunne måske 
sænke deres lønninger og så ville de 
dermed måske kunne forstå hvor dyrt 
det er at leve i Grønland.”

”Anbringelser af børn udenfor hjem
met, det bør ske på en bedre måde. 
Det er jo sådan at nogle af de børn 
der anbringes udenfor hjemmet tager 
skade for livet af det og kan risikere at 
vælge selvmordet som en løsning på 
deres problem. Det er derfor, at vi i 
vort land har brug for sagsbehandlere 
der er bedre end i dag.”

”De rige og de fattige, de stille og 
de larmende – alle der er i skolen og 
blandt en masse mennesker, alle bør 
behandles ens, og man bør se dem 
som ligestillede. At blive holdt godt 
fast i af sagsbehandleren og fra sam
fundets side af er ganske vigtigt.”

”I det daglige er vi klar over, at de so
ciale medier er ganske stærke. Derfor 
sker det nok uden at vi lægger mær

ke til det, at mange unge mennesker, 
og da også mange voksne, via de 
sociale medier bliver mobbet af de
res medborgere. Det er en tendens 
som bliver mere og mere tydelig. Vi 
kan da bare komme med et eksem
pel fra TikTok som jo er meget fremme 
i tiden. Det er at børn og unge har få
et for vane, endda på en forfærdelig 
kraftfuld måde, at skrive direkte til de
res medunge og endda også med
børn; at de skal gemme sig bagved 
skærmen og begå selvmord. Det er 
virkelig farligt, skal vi lave om på det
te, så må forældrene eller nogen vi 
kender, være mere vågne overfor vo
re unge, og vi må spørge os selv om 
hvordan man bruger de sociale me
dier?”

”Vi må som samfund have et større 
mod til at kunne spørge direkte ind 
til problemet. Hvordan har du tænkt 
dig at begå selvmord? Vil du bruge 
et gevær? Vil du hænge dig i et reb? 
Fordi disse ord åbner ligesom op for 
livet igen. Hvis jeg nu for eksempel 
spørger dig om din trussel om at be
gå selvmord, så selvom man ikke lige 
tænker på at der skal komme en re
aktion der, så vil den direkte spørgs
mål medføre en reaktion – hvordan 
har du tænkt dig at begå selvmord? 
Hvad vil du bruge? Et gevær eller vil 
du hænge dig? Hvis du nu vil bruge 
en af disse ting til selvmord, så vil jeg 
så vidt det er muligt, for eksempel, 
hvis du vil hænge dig spørge ind til re
bet, og prøve at finde ud af, hvor det 
er og helt præcis undersøge det og 
samtidig undersøge vedkommendes 
forestilling om det påtænkte. Dermed 
opnår vi at forstyrre vedkommende 
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inden han kommer til den ultimative 
ende på det hele og det er ganske 
nyttigt i denne sammenhæng.”

”Tag nu som eksempel Inuuneritta 
1.-2.-3.-5. Det er nærmest umuligt, at 
gætte hvilken version vi egentlig er 
nået til. FN har en definition om hvad 
sundhed er fysisk, psykisk og sjæle
mæssigt, så kører det også på sam
fundet og på det religiøse. Altså det 
som der fokuseres på her i Grønland, 
er meget ufuldendt eller  begrænset, 
fordi det for det meste herhjemme 
fokuserer på en mikroskopisk del og 
som mest er fysisk. Så mangler der 
mental sundhed, det er så også mest 
samlivet der er udgangspunktet, men 
så er der også de sidste tre eller fire 
som på det kulturelle plan og andre 
på det samlivsmæssige sundheds
plan, her mangler der målsætninger. 
De nuværende mål er i sig selv gan
ske udmærkede, men de er mangel
fulde! Hvad er det vi vil have som mål 

i fremtiden? De næste 10 år, og når 
de er overstået om 40 år, 50 år – hvor
dan står vi til den tid? Hvis vi så skal 
forsøge at nå vort drømmescenarie til 
den tid, hvad skal vi så arbejde med 
her og nu? Så kunne vi i fællesskab 
ud fra vore visioner skabe fremtiden 
og uddelegere opgaverne, hvilket vil
le være en successfaktor. Det kunne 
som eksempel være når Naalakker
suisut skiftes ud med nye. Ikke hvert 4. 
år! Det skal være fremadrettet!”

De unge gør opmærksom på, at vi 
alle har et ansvar for vores med-
mennesker. Udover de unges  egne 
budskaber, har vi ønsket at tage 
de sidste fem års borgerhenvendel-
ser til MIO relateret til selvmord med 
for at illustrere, hvordan manglen-
de psykisk hjælp påvirker borgere. I 
næste afsnit kan man derfor læse, i 
anonymiseret form, temaer fra bor-
gerhenvendelser som MIO har mod-
taget.
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BORGERHENVENDELSER: 
BØRN OG UNGE DER HAR 

SELVMORDSTANKER
MIO har de seneste 5 år fået 35 bor-
gerhenvendelser relateret til selvmord. 
Disse henvendelser er typisk fra børn 
og unges nære pårørende, men der 
er også henvendelser fra børn og un-
ge. 

Borgerhenvendelserne er vigtig viden 
og vidnesbyrd til hvordan selvmord, 
selvmordstrusler og selvmordstanker 
påvirker, ikke kun børn og unge, men 
hele samfundet. 

MIO har fået 15 henvendelser fra un-
ge, bekymrede forældre, nære fami-
liemedlemmer og lærere om børn og 
unge der gør selvskade eller har selv-
mordstanker:

• 11-årig pige, som har udtrykt øn-
sker om selvmord og virker ned-
trykt.

• 12-årig dreng er begyndt at cut-
te sig pga. han ikke trives på sko-
len og hører stemmer og har selv-
mordstanker.

• 13-årig pige har selvmordstanker 
efter seksuelt misbrug. 

• 13-årig pige er ulykkelig, skærer i 
sig selv og truer med selvmord.

• 14-årig pige har forsøgt selvmord 
ved at sluge piller.

• 15-årig har nægtet at gå i skole i 
ca. 1 år. Har givet udtryk for selv-
mordstanker.

• 15-årig pige har forsøgt selvmord 
(har været anbragt på børne-
hjem i Nuuk siden hun var 4-5 år.)

• 15-årig pige er blevet seksuelt 
misbrugt og har det psykisk me-
get dårligt og er begyndt at ryge 
hash, cutte, og har forsøgt at be-
gå selvmord. 

• 16-årig pige har forsøgt selvmord 
ved at sluge piller.

• 15-årig har forsøgt selvmord 3 
gange. Selvmordsforsøget bliver 
betragtet som, at hun gør det 
fordi hun ikke får sin vilje.

• Skoleelev fortæller om sin klasse-
kammerat, der bor hos sin far, 
som udøver vold på hende. Hun 
har forsøgt selvmord 13 gange.

• Skoleelev har forsøgt selvmord 
efter mobning.

• 17-årig dreng terroriserer familien, 
når han ikke får sin vilje og truer 
med selvmord. 

• 19-årig pige henvender sig via FB, 
og fortæller hun har selv mords-
tanker. Hun vil ikke længere  leve 
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og er rigtig træt af sine forældre, 
der hele tiden drikker. Pigen er 
gravid.

Manglende psykisk hjælp 
til selvmordstruede og 
manglende handling fra det 
offentlige

MIO har fået en del henvendelser af 
borgere der føler sig magtesløse på 
grund af manglende psykisk hjælp 
til selvmordstruede og manglende 
klarhed hvor man skal henvende sig. 
Henvendelserne bærer i høj grad 
præg af, at på trods af henvendel-

ser til kommuner, politiet og sundheds-
væsenet, bliver der ikke handlet. Bor-
gere fortæller om tilfælde, hvor kom-
munen ikke handler, trods bekymren-
de underretninger fra skolen om fuld-
skab, manglende fremmøde i skole 
og selvmordstrusler hos skoleelever.

Flere henvendelser peger på en ge-
nerel problematik for unge under 16 
år i forhold til politiet. Flere forældre 
og lærere fortæller, at de forgæves 
har prøvet at anmelde seksuel mis-
brug eller gå til politiet vedrørende 
grov mobning. Udfordringen her er, at 
vi i Grønland ikke har lovgivning om 
psykisk vold. Mange henvender sig i 
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frustration over, at føle at deres an-
meldelser om seksuelle misbrug ikke 
bliver taget alvorligt, eller ikke gøres 
noget ved. De fleste henvendelser 
handler om, at mange anmeldelser 
ikke bliver til sager. Borgere fortæller, 
at det enten er fordi sagerne udefra 
politiets verden, er forældede, eller 
ikke har bevis nok. Anmelderne står 
så tilbage med den følelse af, at in-
gen tror på dem, og at der ikke vil ske 
noget med krænkerne. MIO kan ikke 
udtale sig om, hvorvidt hvilke beviser 
er nok eller ej. Men hvert eneste barn 
skal tages dybt alvorligt, og har ret til 
hjælp, uanset om der kommer en sag 
ud af anmeldelsen eller ej. 

Flere bekymrede forældre har hen-
vendt sig, og fortalt at de ellers har 
søgt hjælp til deres selvmordstruede 
børn, men ikke har kunnet få hjælp 
‘da deres børn ikke har det dårligt 
nok’. Børnene har ikke kunne blive 
indlagt eller få akut psykisk hjælp. 

Lærere har henvendt sig og udtrykt 
bekymring for deres elever. Der er 
elever ned til 11-års alderen, som har 
selvmordstanker. Der er børn der har 
forsøgt selvmord efter grov digital 
mobning. Der sendes underretninger 
til kommunen, men lærerne oplever 
ikke at der reageres. MIO henviser til, 
at kommunerne skal sikre bekræftelse 
på modtagelse. Lærere har prøvet at 
snakke med elevernes forældre, men 
har mødt modstand. Læreren havde 
også ringet til politiet, hvorpå politiet 
havde svaret, at eleverne skal væ-
re fyldt 16 år og der skal have været 
alvorlige konsekvenser før de kan ta-
ge sagen. 

En 14-årig ville anmelde et seksuelt 
misbrug, men da hun ikke var fyldt 15 
år blev anmeldelsen til politiet afvist. 
Da hun fyldte 15 år blev overgrebet 
anmeldt, men der gik 8 måneder før 
kommunen kontaktede vedkommen-
de og meddelte, at vedkommende 
ville blive indkaldt til samtale samme 
uge. Det blev weekend uden at ved-
kommende hørte mere fra kommu-
nen - i weekenden havde vedkom-
mende begået selvmord. 

Manglende viden om, hvor 
man skal henvende sig og 
hvad man skal gøre

MIO har fået henvendelser fra mange 
borgere der ikke ved, hvad de skal 
gøre eller, hvor de skal henvende sig 
for at få hjælp:

Bekymrede borgere, har udtrykt øn-
sker om, at MIO skal undersøge børn 
og unges forholde på døgninstitutio-
ner, efter at have hørt en tidligere an-
bragt fortælle om forholdene, som så 
siden hen har begået selvmord. 

Borgere har rejst bekymring om “bør-
nebander”, der styrer mindre børn til 
at deltage i hærværk og vold. Dis-
se bander opfordrer til selvmord ved 
indtagelse af piller. Borgere fortæller, 
at indenfor de senere år har børn og 
unges reaktionsformer antaget stadig 
stærkere udtryksformer og der er der-
for grund til at være særlig opmærk-
som på dette fordi det bliver værre 
og børnene bliver yngre.

Bekymrede borgere der ønsker, at 
MIO sætter ord og fokus på de man-
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ge selvmord, med spørgsmålet om 
hvor mange unge vi som samfund 
skal miste til selvmord.

Unge med selvmordstanker der hen-
vender sig til MIO, enten på vegne 
af dem selv eller deres venner, da de 
ikke selv kan række ud eller snakke 
med deres forældre. Unge er i tvivl 
om hvor de skal henvende sig. En sko-
leelev henvender sig til MIO, og for-
tæller at hendes klassekammerat, der 
bor hos sin far, udøver vold mod hen-
de, har forsøgt selvmord 13 gange. 
Pigen fortæller, at hendes klassekam-
merat ikke ønsker at fortælle om det, 
da hun er bange for sin far. 

Børn, hvis forældre er 
selvmordstruede eller har 
begået selvmord

MIO har fået en del henvendelser 
om børn og unge, hvis nære familie 
har begået selvmord, og som ikke vil 
i skole eller har udadreagerende ad-
færd. Disse børn og unge har brug for 
hjælp, men lærere og nære pårøren-
de fortæller, at underretninger ikke 
bliver behandlet.

MIO har fået henvendelser om børn, 
hvis forældre/værger truer med selv-
mord. Børn bor i hjem, hvor voksne er 
fysisk og psykisk voldelige. 

MIO har fået henvendelser fra borge-
re, der på grund af boligmangel må 
finde et sted at sove med små børn 
fra dag til dag, dette har ført til angst 
og selvmordstrusler hos forældre.

Manglende psykisk hjælp til 
pårørende efter selvmord

Borgere, der føler at kommunen  ikke 
tager hånd om dem efter tab af børn 
til selvmord. Der efterspørges opsø-
gende psykisk hjælp efter et selv-
mord, da de efterladte ikke altid har 
kræfter eller overskud til selv at opsø-
ge hjælp. 
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BAGGRUNDEN FOR QAMANI
I dette afsnit beskrives baggrund og 
formål for Qamani-projektet, Børne-
talsmandens lovbundne rolle, og be-
hovet for inddragelse af børn og un-
ges stemmer i anliggender der vedrø-
rer dem. 

Børnetalsmandens 
lovbundne rolle og opgaver

Børnetalsmanden og MIO har et sær-
ligt mandat i Grønland til at overvåge 
børns vilkår og sikre børns rettigheder. 
Børnetalsmanden monitorerer om lov-
givning og praksis er i overensstem-
melse med de forpligtelser, som Grøn-
land har i henhold til FN’s Konvention 
om Barnets Rettigheder. Opgaverne 
for Børnetalsmanden er at fremme 
børns offentlige og private rettighe-
der og interesser, og rette fokus på og 
informere om børns vilkår i samfundet. 
Børnetalsmanden skal løbende ind-
drage og samle viden om børns vil-
kår og fungere som børnenes talerør 
over for politikere og andre voksne, 
der træffer beslutninger om børn og 
unge. MIO yder råd og vejledning om 
børns rettigheder og klageadgang 
og er politisk uafhængig. Med bag-
grund i denne rapport er det Børne-
talsmandens ønske at formidle infor-
mation om unges budskaber omkring 
selvmordsforebyggelse og sætte den 
aktuelle situation, som den opleves, til 
drøftelse og tale de unges sag i den 
offentlige debat. 

Baggrunden for projektet

I løbet af foråret 2023 forventer Naa-
lakkersuisut at komme med en ny 
selvmordsforebyggelsesstrategi for 
Grønland. Baggrunden for Qamani 
projektet er at komme med de un-
ges input til strategien, og flytte fokus 
fra selve selvmordet som symptom, til 
psykisk hjælp som kernen. 

MIO har i de seneste syv år været 
mere end 40 steder rundt i hele Grøn-
land for at monitorere de forhold 
børn og unge i Grønland lever under, 
hvor også adgang til psykisk hjælp og 
selvmord har været aktuelt. Manglen-
de og rettidig psykisk hjælp har fyldt 
rigtigt meget i MIOs arbejde de sene-
ste to år, hvor MIO gennem forskellige 
metoder har bragt emnet på dags-
ordenen.  
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METODE
I dette kapitel beskrives metoden 
bag Qamani. En uddybende meto-
debeskrivelse kan læses i baggrunds-
rapporten. MIOs metode og værdier 
er grundstenen i projektet. Qamani 
projektet er resultatet af en kombina-
tion af MIOs metode og ekspertgrup
pemetoden udviklet af det danske 
Børneråd. Ekspertgruppe-metoden er 
i arbejdet med Qamani tilpasset den 
grønlandske kontekst, og de unges 
behov. 

Ekspertgrupper er én metode blandt 
flere andre, når MIO inddrager børn 
og unges perspektiver og anbefalin-
ger på et bestemt område. Det kan 
være et område, der ikke tidligere er 
blevet belyst ud fra et børne- og un-
geperspektiv, et aktuelt (politisk) em-
ne, eller et emne eller en børnegrup-
pe, hvis vilkår er blevet problemati-
seret eller belyst i FN’s børnekomités 
afrapportering til Grønland eller i  MIOs 
eller andre organisationers afrappor-
tering til FN’s børnekomité. 

Unge som informanter

Det har været vigtigt, at finde de rig-
tige unge. Unge som har haft selv-
mord tæt inde på livet. Unge som har 
mistet til selvmord, som har haft ven-
ner med selvmordstanker, som selv 
har haft selvmordstanker eller har haft 
selvmordsforsøg. 

Vi havde som udgangspunkt valgt at 
arbejde med aldersgrupperne unge 

18-25 år, da vi i forarbejdet til projek-
tet erfarede at det kunne være svært 
for unge under 18 år, at tale om psy-
kisk hjælp og selvmord. I praksis hav-
de vi enkelte deltagere under 18 år 
og en håndfuld unge over 25 år. I alt 
deltog 38 unge i projektet.

Da MIO i det daglige arbejde ikke har 
direkte kontakt til unge, blev det be-
sluttet at inddrage lokale unge med 
kendskab til den lokale kontekst. Un-
ge der skulle deltage i ekspertgrup-
perne blev derfor rekrutteret i sam-
arbejde med lokale ungekonsulen-
ter. Ungekonsulenterne var centrale i 
vores ung-til-ung tilgang, hvor vi i al-
le projektets dele bestræbte os på, 
at udforme aktiviteter og produkter i 
noget de unge kunne genkende og 
spejle sig i. 

Steder hvor Qamani blev 
afholdt

Der blev afholdt Qamani events i tre 
forskellige byer i Grønland. Nedenstå-
ende er en liste over byer og en kort 
beskrivelse.

Nuuk  Der blev afholdt to  forskellige 
Qamani-events i Nuuk. Det første 
event tog plads i dagene 1-3. marts i 
Filmiliortarfik. Der var 5 deltagere. Alle 
deltagere var piger og kvinder mel-
lem 14-25 år. Metoden i dette event 
fulgte metoden der er beskrevet i af-
snittet Ekspertgruppeworkshops. De 
unge fik papir, post-its og plancher til 
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at brainstorme, organisere og komme 
frem til hvilke budskaber de ville præ-
sentere på tredje dag. 

Det andet event tog plads i dagene 
5. april i MIOs lokaler. Dette event var 
en forkortet version og tilpasset delta-
gerne. Alle deltagere var mænd i al-
deren ca. 30-35 år. Denne målgruppe 
er en gruppe der har arbejdet med 
selvmordsforebyggelse med unge i 
en årrække, og som på baggrund af 
deres erfaringer kom med deres bud-
skaber og anbefalinger.  

Ilulissat  Qamani-eventet blev afholdt 
i dagene 29.-31.marts i kulturhusets 
lokaler. Der var 10 deltagere, med 5 
kvinder og 5 mænd i aldersgruppen 
18-25 år. Denne gruppe unge var an-
derledes end Nuuk grupperne, så vi 
havde en anderledes tilgang med 
mere dialog fremfor at bruge papir, 
post-its og plancher. De unge kom i 
mindre grupper, hvor de diskuterede 
emner, de gerne ville bringe videre. 

Qaqortoq   Qamani-eventet blev af-
holdt i dagene 25.-27. maj i sømands-
hjemmets kantine. Der var 20 delta-
gere, med 13 kvinder og 7 mænd i 
aldersgruppen 18-25 år. Alle deltage-
re var elever i Sulisartut Højskoliat og 
kendte derfor hinanden. Det var en 
fordel, at de kendte hinanden på for-
hånd, da dette var en større gruppe 
end hvad vi havde arbejdet med i de 
to andre byer. De unge kom i mindre 
grupper, hvor de forberedte emner 
de ville præsentere som budskaber. 

Deltagerne i Qaqortoq kom fra hele 
landet. Følgende byer og bygder var 
repræsenterede: Qaanaaq, Uper-
navik, Aappilattoq, Tasiusaq, Qaqor-
toq, Tasiilaq, Sisimiut, Kuummiut, Uper-
navik Kujalleq, Nuussuaq (Upernavik), 
Ilulissat, Ammassivik, Atammik, Ika-
miut, Qasigiannguit, Sarfannguit og 
Nanortalik.
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Datakilder

De unge deltagere præsenterede deres budskaber ved at blive filmet. 
De unges budskaber blev transskriberet. Transskriberingerne er derefter 
blevet oversat. Unge der ikke havde lyst til at blive filmet afleverede de-
res budskaber mundtligt eller skriftligt til MIO. 

Alle Qamani events blev evalueret. Vi benyttede os af både mundtlige 
og skriftlige evalueringsmetoder. Da nogle unge vil have svært ved at 
give mundtlig kritik til de voksne, og vi gerne ville være sikre på at få or-
dentlig feed back, blev der udarbejdet spørgeskemaer med 5-10 spørgs-
mål der skulle udfyldes af deltagerne ved slutningen af hver event-dag. I 
tillæg til spørgsmål om dagens aktiviteter blev de unge spurgt om, hvor-
dan de havde det og om de havde behov for at snakke med nogen. 
For at få andre data, udover deres budskaber der blev filmet på tredje 
dag, blev der f.eks også spurgt ind til hvem de snakker med når de er ke-
de af det og om de føler at de har redskaber til at tage en svær samtale 
med en nær ven eller familiemedlem i krise. 

I tillæg til de unges budskaber og historier, har vi valgt også at analysere 
de sidste 5 års  borgerhenvendelser til MIO. MIO har de seneste 5 år fået 
35 borgerhenvendelser relateret til selvmord. 
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” Jeg har fået meget ud af det rent personligt,  
og jeg er blevet mere personlig åben.  

Jeg kan snakke mere åbent og om mig selv nu.  
Jeg føler at jeg snakker bedre  

med mine kammerater og venner om mig selv.

”  



” Jeg har fået rigtig meget ud af det.  
I det daglige er der en del ting jeg ikke lige  

snakker med mine forældre og mine nærmeste om. 
Som eksempel har jeg her været mere åben  

og lukket ting ud her i projektet, jeg normalt ikke 
ville gøre. Det har jeg fået meget ud af,  
og jeg har også fået det bedre af det. 

Så fandt jeg ud af, at jeg også  
godt kunne åbne mig og fortælle disse ting  
til mine nærmeste og dem jeg kender.

”
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