
Børnerettighedsinstitution

September 2022

 QAMANI 
BAGGRUNDSRAPPORT



 Samarbejdspartnere Arctic Indigenous Fund
  Kommuneqarfik Sermersooq
  Avannaata Kommunea
  Kommune Kujalleq
  Filmiliortarfik
  60 degrees North
  Butik 56
  Inuit Quality Clothes of Greenland
  Timimut

 Udgiver MIO – Børnerettighedsinstitutionen 
  Postboks 1290,  
  Qullilerfik 2, 801-2,  
  3900 Nuuk, Grønland 
  www.mio.gl

 Udgivet Sept. 2022

 Fotos Bolt Lamar

 Tekst MIOs sekretariat

 Grafisk produktion iCICERO, Nuuk

Butik 56



3

FORORD ....................................................................................................................................................................................... 5

BAGGRUNDEN FOR QAMANI ......................................................................................................................................................... 6

PLANLÆGNING OG FORBEREDELSE ............................................................................................................................................. 9

ETIK............................................................................................................................................................................................ 10

METODEN BAG QAMANI  ............................................................................................................................................................ 12

REFERENCER ............................................................................................................................................................................. 18

INDHOLD



4



Selvmordsraten i Grønland er blandt verdens højeste og har været 
på et stabilt højt niveau de sidste 50 år1. Siden 2005 har antallet 
af årlige selvmord svinget mellem 29 og 622. Udover at forekom-
sten af selvmordsforsøg og selvmordstanker er høj, viser Politiets 
årsrapporter desuden, at antallet af selvmordstrusler de seneste 
år er steget.

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

Og det på trods af, at det netop er dén gruppe, der ved, hvad det 
handler om: Hvad det vil sige at være i en sårbar og ulykkelig situ-
ation og hvilken form for hjælp, der er brug for. I foråret 2022 be-
sluttede jeg derfor, at vi måtte tale med unge fra forskellige dele 
af landet for at  spørge dem, hvad de mener, der bør gøres i selv-
mordsforebyggelsesarbejdet. Og spørge de unge om, hvad de me-
ner er hjælpsomt, når et menneske er i krise. 

Projektet kalder vi ”Qamani”. 

Maani illerpiaasinnaavutit/ 
her må du være præcis som du er

Rapporten her er hverken et tilsyn eller forskning.

Rapporten er resultatet af et samarbejde 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 an-
vendt, er tilpasset dem og deres livssituation. 

Til gangen er baseret på nysgerrighed, åbenhed, interesse og re-
spekt. Vi spørger ikke de unge, fordi vi ønsker at høre noget be-
stemt, men fordi de er eksperter på deres eget liv. 

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

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

Det er vores håb, at vi med projekt Qamani kan viderebringe de 
unges budskaber og anbefalinger til offentligheden, de ansvarlige 
politikere og myndigheder, så unges levevilkår behandles og debat-
teres og i sidste ende kan skabe positive forandringer.  

Denne rapport henvender sig til såvel fagfolk som til alle med in-
teresse for forebyggelse af selvmord. Rapporten beskriver vores 
metode og baggrunden for Qamani-projektet. Ud over denne bag-
grundsrapport er der yderligere to Qamani-produktioner: 

1. En rapport med de unges budskaber og anbefalinger. 

2.  En film med optagelser af processen med de unge og de-
res budskaber. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til de unge deltagere for at dele deres 
erfaringer og anbefalinger. Det er håbet, at de unges ord vil styrke 
efterlevelsen af deres rettigheder. 

Til sidst vil jeg takke alle enkeltpersoner 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

FORORD
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I dette afsnit beskrives baggrund og formål for Qamani-projektet, 
Børnetalsmandens lovbundne rolle, og behovet for inddragelse af 
børn og unges stemmer i anliggender der vedrører dem. 

Børnetalsmandens lovbundne rolle og 
opgaver
Børnetalsmanden og MIO har et særligt mandat i Grønland til at 
overvåge børns vilkår og sikre børns rettigheder. Børnetalsman-
den monitorerer om lovgivning og praksis er i overensstemmelse 
med de forpligtelser, som Grønland har i henhold til FN’s Konven-
tion om Barnets Rettigheder. Opgaverne for Børnetalsmanden er 
at fremme børns offentlige og private rettigheder og interesser, og 
rette fokus på og informere om børns vilkår i samfundet. Børnetals-
manden skal løbende inddrage og samle viden om børns vilkår og 
fungere som børnenes talerør over for politikere og andre voksne, 
der træffer beslutninger om børn og unge. MIO yder råd og vejled-
ning om børns rettigheder og klageadgang og er politisk uafhæn-
gig. Med baggrund i denne rapport er det Børnetalsmandens ønske 
at formidle information om unges budskaber omkring selvmords-
forebyggelse 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 efteråret 2022 forventer Naalakkersuisut at komme med 
en ny selvmordsforebyggelsesstrategi for Grønland. Baggrunden 
for Qamani projektet er at komme med de unges input til strategi-
en, 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 
Grønland for at monitorere de forhold børn og unge i Grønland lever 
under, hvor også adgang til psykisk hjælp og selvmord har været 
aktuelt. Manglende og rettidig psykisk hjælp har fyldt rigtigt meget 
i MIOs arbejde de seneste to år, hvor MIO gennem forskellige me-
toder har bragt emnet på dagsordenen.  

3 Østergaard et al (2019)
4 Morthorst et al (2021)
5 Pollock et al (2020)
6 Bjerregaard og Larsen (2015)

Naalakkersuisut lavede i 2013 en national selvmordsforebyggel-
sesstrategi, der fokuserede på at reducere selvmordsdødsfald og 
selvmordsforsøg blandt den grønlandske befolkning. Strategien 
havde til formål at forbedre og bedre koordinere tilbud på tværs af 
sundheds-, social- og uddannelsessystemer og opbygge kapacitet 
på lokalt niveau til forebyggelse. Interventioner omfattede træning 
og uddannelse for fagfolk i frontlinjen, forbedret tidlig interventi-
on og opfølgende pleje, støtte til familier ramt af selvmordstab og 
styrkelse af forskning og monitorering. Man kan sige, at strategien 
havde fokus på fagpersoner og forebyggelse, og ikke dem der har 
brug for akut psykisk hjælp. Da strategien ikke er evalueret, ken-
des effekten ikke.

En kortlægning fra 2019 peger på, at der på overordnet politisk og 
sektorniveau er behov for et systemisk fokus og politisk prioritering 
af sorg og komplicerede sorgreaktioner. Dette for at sikre, at efter-
ladte med får den nødvendige hjælp og for at sikre, at fagfolk  har 
handlemuligheder og  er klædt på til at handle i mødet med efter-
ladte3. Til sammenligning har Danmark som det eneste land i ver-
den landsdækkende indsatser i forebyggelsen af selvmord blandt 
børn og unge. Indsatserne varetages af regionale klinikker for selv-
mordsforebyggelse. Der er regionale forskelle, men repræsenta-
tiviteten i forhold til målgruppe og behandlingstilbud vurderes at 
være høj4.

Selvmord i Grønland
På verdensplan er selvmord den næststørste dødsårsag blandt æl-
dre unge og unge voksne i alderen 15-29 år 5. 

I Grønland har den samlede forekomst af selvmord ligget stabilt 
højt de seneste 50 år. Der er dog en stigning i andelen af helt unge 
ned til 14 år, der dør af selvmord. Især unge mænd i alderen 20-24 
år har høj risiko med en gennemsnitlig selvmordsrate på mere end 
400 pr. 100.000 personår 6. 

6

BAGGRUNDEN FOR QAMANI



7

Forskning viser, at i den generelle befolkning, er den vigtigste en-
keltstående risikofaktor for selvmord, udover psykisk sygdom og 
stofmisbrug, et forudgående selvmordsforsøg7, og at forekomsten 
af både selvmordstanker og -forsøg er højere blandt kvinder end 
blandt mænd i alle aldersgrupper, og højest blandt unge under 25 
år. 

En rapport om unges mentale sundhed og helbred8 understreger, 
at opvækstvilkår er definerende for den senere sundhed og trivsel, 
men at ikke kun risikofaktorerne skal være i fokus, da der også er 
beskyttende faktorer. Af risikofaktorer fra opvæksten nævnes alko-
holproblemer, vold og seksuelle overgreb før 18 år. Af beskytten-
de faktorer nævnes sociale relationer, naturen, familie, kultur og 
lignende. 

Grønlands Politi har siden 2014 registreret alle henvendelser ved-
rørende selvmordstanker, -trusler og -forsøg. Herunder fremgår 
den seneste opgørelse gengivet i Årsstatistikken for 2021, der vi-
ser at selvmordstrusler har været stigende, mens selvmord og selv-
mordsforsøg har ligget nogenlunde stabilt siden 2017.

Tabel 1 Opgørelser af selvmord, selvmordsforsøg og -trusler i 
2021.

2017 2018 2019 2020 2021

Mistænkeligt dødsfald/
dødfundne

55 65 57 48 66

Selvmord 41 43 45 41 49

Selvmordsforsøg 94 92 79 120 90

Selvmordstrusler 832 823 977 1201 1309

Kilde: Årsstatistik Grønlands Politi.

Der meldes tit om begrænset datagrundlag på området af både of-
fentlige myndigheder og forskningsinstitutioner når det kommer til 
årsager til selvmord og hvad der kan gøres. Det begrænsede data-
grundlag og koordinering på tværs af sektorer er en enorm udfor-
dring i Grønland. Alle efterspørger bedre samarbejde og øget ko-
ordinering af indsatser og bedre sammenhængskraft. De instituti-
onelle aktører er derfor afgørende for at sætte den dagsorden og 
sikre de rammer, viden, retningslinjer og procedurer, der kan un-
derstøtte et sammenhængende og tværsektorielt fokus på at iden-
tificere og yde behovsbaseret hjælp til gruppen af borgere der har 
akut behov for psykisk hjælp. For at vide hvad borgere i akut be-
hov for psykisk hjælp har af behov er det nødvendigt at inddrage 
befolkningen, og at dette gøres på en meningsfuld og etisk korrekt 
måde for ikke at re-traumatisere. Der ligger et grundlæggende ar-
bejde i at aftabuisere selvmord og begynde at snakke åbent om 
årsagerne. 

7 Borges et al (2010)
8 Ottendahl et al 2021

Formålet med Qamani
Formålet med projektet er, at sætte fokus på unges oplevelser og 
behov i forhold til psykisk hjælp, med særlig fokus på selvmords-
forebyggelse. Projektet afsøger muligheder og barrierer for adgang 
til psykisk hjælp og herunder de menneskelige vilkår, der gør sig 
gældende i de unges liv. Og hvordan disse vilkårpåvirker de unges 
forhold til at søge psykisk hjælp. 

Med afsæt i et ungeperspektiv, hvor de unges egne oplevelser og 
beskrivelser står centralt, udvikles budskaber til en målrettet ind-
sats for, at der udvikles processer og psykisk hjælp der er tilpasset 
børn og unges behov. 

Projektet har haft til formål at besvare følgende spørgsmål: 

•  Hvilke former for psykisk hjælp kender  unge til? 

•  Hvordan oplever børn og unge de eksisterende former for psy-
kisk hjælp der tilbydes? 

•  Hvilken form for psykisk hjælp er det børn og unge søger og 
ønsker?

•  Hvilke udviklingsmuligheder kan der i forlængelse af ovenstå-
ende spørgsmål peges på, og hvilke fremadrettede forklarings- 
og løsningsmodeller formulerer de unge selv? 

Behov for børn og unges perspektiver 
Hvert år udarbejdes og gennemføres der strategier om grønland-
ske børns og unges levevilkår og trivsel, men der et hul i vores vi-
den i forhold til, hvordan forskellige politikker påvirker børn og un-
ge, og hvordan man kan involvere børn og unges stemme i plan-
lægningen og implementeringen af disse. 

Det er slående, hvor lidt fokus, der har været på den målgruppe, 
som meget af selvmordsproblematikken handler om: de unge. Vi-
den om, hvordan grønlandske børn og unge oplever deres vej igen-
nem systemet for at få psykisk hjælp når de gennemgår en krise. 
Manglen på viden skaber to åbenbare udfordringer:

•  At vi ikke ved tilstrækkeligt om, hvordan grønlandske børn og 
unge oplever adgangen og kvaliteten af offentlig psykisk hjælp, 
og hvad der ansporer dem til eller afskærer dem fra at søge 
hjælp. En sådan viden er afgørende for at kunne forbedre og 
tilpasse de offentlige tilbud om psykisk hjælp. Der er dermed 
en risiko for, at vi blindt overfører viden fra f.eks. danske eller 
internationale forhold, som reelt ikke er dækkende for grøn-
landske unges situation og de udfordringer de står overfor. 

•  At børn og unges rettigheder i henhold til FN’s Børnekonvention 
ikke imødekommes. Ifølge Børnekonventionen er det afgøren-
de, at børn bliver hørt og gives mulighed for at øve indflydelse 
på eget liv. 

6
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Der er således et presserende behov for ny viden om selvmords-
forebyggelse i Grønland, der tager udgangspunkt i et børne- og un-
geperspektiv. Dvs. en viden, der sætter fokus på børn og unges eg-
ne oplevelser af kriser, psykisk hjælp og deres budskaber til, hvor-
dan man kan tilpasse adgangen til psykisk hjælp til deres behov. 

Fokuset med dette projekt er, med andre ord på grønlandske børn 
og unges oplevelse af og ønsker til former for psykisk hjælp, situ-
eret i en bredere kontekst, hvor deres trivsel og livsvilkår indgår i 
projektets blik.

Hvorfor inddragelse?
Da et af MIO’s vigtigste principper er inddragelse af børn og unge, 
er det en central del af MIO’s strategi at være i de forskellige dele 
af landet for at tale med børn og unge om deres vilkår. Det centra-
le i Qamani-projektet er, at viden er indhentet direkte fra de unge 
selv. De unge er således med til at bygge fundamentet for rappor-
ten, og de konkrete og overordnede anbefalinger, der foreslås på 
baggrund af deres udsagn.

Artikel 12 i FN’s Konvention om Barnets rettigheder betyder, at et 
barns behov ikke kan afdækkes uden at inddrage barnets eget syn 
på verden. Et barn, der er i stand til at udtrykke sine egne syns-
punkter, skal sikres retten til at udtrykke dem og barnets synspunk-
ter skal tillægges passende vægt i forhold til alder og modenhed. 
Det forudsætter, at de voksne lytter til barnet og kommunikerer 
med barnet i et børnerettet sprog. MIO anvender derfor metoder, 
som møder børn og unge der, hvor de er og på deres præmisser. 
Det er MIO’s grundsyn, at det er børn og unge, der er eksperterne 
på deres eget liv og at det er de voksnes ansvar at lytte til deres ord 
og tanker, så de oplever sig set, hørt og inddraget.

FN-artikel 12 i Børnekonventionen giver barnet ret til at give udtryk 
for sin mening og krav på at denne mening respekteres i overens-
stemmelse med barnets alder og modenhed. Det betyder, at børn 
ikke kun skal inddrages i beslutningsprocesser, der vedrører deres 
egne individuelle forhold, som det kendes fra for eksempel Inatsi-
sar tutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 21. FN-artikel 
12 er også udtryk for, at børn er aktive deltagere i forhold til alle 
initiativer, der iværksættes for at implementere Børnekonventionen. 
Ligeledes forventes det, at voksne ikke blot lytter til børnene som et 
mål i sig selv, men at børnenes synspunkter tillægges en passende 
vægt. Dertil må myndighederne sikre, at børn og unge inddrages.

Endelig bør inddragelse af børn også ske i lyset af FN´s erklæring 
om oprindelige folk. Det vil sige, at både i identifikationen af udfor-
dringerne og løsninger bør man have for øje for, om der eventuelt 
lokalt er andre samfundsstrukturer, der gør, at inddragelsesproces-
serne skal tilrettelægges anderledes.
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Samarbejde med kommuner og lokale 
ungekonsulenter
Qamani-projektet er gennemført i samarbejde med Kommune-
qarfik Sermersooq, Avannaata Kommunea og Kommune Kujalleq. 
Kommunerne stillede kriseberedskab til rådighed i de dage projek-
tet blev afholdt. 

Rekrutteringen af unge til Qamani foregik i samarbejde med lokale 
ungekonsulenter med godt kendskab og netværk til unge-miljøet i 
de byer projektet blev afholdt. De lokale ungekonsulenter funge-
rede som tryghedspersoner op til, under og efter Qamani-eventet. 
At skabe et trygt rum har været afgørende for at kunne interagere 
med de unge om et så tungt og svært emne. Ungekonsulenterne 
blev aflønnet for deres arbejde og tilbudt supervisionstimer, hvis de 
skulle få brug for det. 

Fleksibilitet i planlægningen
Vores planlægning har foregået i samarbejde med de lokale un-
gekonsulenter i forhold til tidspunktet for afholdelsen af Qamani -
-eventet. Både hvad angår hvilket tidspunkt på måneden, ugen og 
dagen det var bedst for de unge at tage tre dage ud af kalenderen.

Vejr, storis og trafikmuligheder har også gjort at vi har måttet være 
omstillingsparate. Et eksempel er, at vi i flere uger havde forberedt 
os på at tage til Nanortalik. Storisen og vejret satte dog et stop for 
vores sejltur fra Qaqortoq til Nanortalik et par dage før afgang. Vi 
måtte derfor meget hurtigt finde på et alternativ i Qaqortoq. Med et 
godt samarbejde med Sulisartut Højskoliat i Qaqortoq lykkedes det 
at gennemføre et Qamani-event med 20 deltagere. 

Vi har også været fleksible hvad angår antallet af deltagere. I vores 
forberedelser og beskrivelse af metode havde vi på forhånd be-
stemt at vi skulle arbejde med en gruppe på højst 12 unge. Det-
te for at skabe de bedst mulige rammer for at snakke om et svært 
emne. I Qaqortoq var vi dog i den situation, hvor vi havde 20 unge 
der ønskede at deltage. Vi måtte derfor meget hurtigt lægge hove-
derne i blød om, hvordan vi kunne skabe trygge rammer for sådan 
en stor gruppe. Dette uddybes i metodeafsnittet.

I Qaqortoq havde vi unge deltagere fra hele kysten; fra Qaanaaq i 
nord til Aappilattoq i syd, og Tasiilaq i øst. Dette resulterede i, at vi 
ud fra et helheds- og økonomisk perspektiv tog en beslutning om 
at det ikke var nødvendigt at rejse til Tasiilaq. 

Finansiering af Qamani
Qamani-projektet er finansieret af MIOs bevilling og af fondsmid-
ler. I tillæg er der flere firmaer som har sponsoreret indkvartering, 
sejlture og gavekort. 

PLANLÆGNING OG FORBEREDELSE
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Under planlægningen af Qamani-projektet vidste vi i MIO, at vi be-
vægede os ind i et komplekst (muligt) traumelandskab. Vi vidste på 
forhånd ikke, hvad de unge havde med sig i rygsækken, og hvilken 
tilstand de var i. Alt vi havde at gå ud fra var, at vi kunne forvente 
at de unge ville være forskellige steder i deres sorgprocesser og at 
vi med stor sandsynlighed kunne komme til at åbne op for traumer 
der har været gemt væk. Det har været meget vigtigt for MIO at gå 
varsomt og respektfuldt ind i området for selvmordsforebyggelse. 
Forud for alt planlægning, forberedelse og interaktion har MIO haft 
grundige overvejelser angående etik og moral i samarbejde med 
en psykolog. Disse overvejelser beskrives i det følgende afsnit. 

Vi vidste også, at det ikke var nok at skabe et trygt rum. Vi skulle 
også kunne tage hånd om de unge, i tilfælde af, at de blev overvæl-
det af egne eller andres traumer under Qamani-eventet. Vi havde 
derfor et kriseberedskab klar, hvis de unge skulle få behov for det. 

At skabe et trygt rum
Projektet blev gennemført med det udgangspunkt, at det skulle ske 
på de unges præmisser. Vi tog det ikke som en selvfølge, at unge 
automatisk ville deltage eller dele deres traumer med os. Vi skulle 
arbejde for at skabe de bedst mulige rammer, og håbe at det var 
nok til at de stolede tilstrækkeligt på os til de ville dele nogle af de 
sværeste kapitler i deres liv. De unge var forskellige steder i de-
res sorg, og i deres egne processer. Så det handlede om at skabe 
rammer og rum, hvor de unge kunne føle sig forstået og lyttet til.

Vi var opmærksomme på, at vi ikke ville have at gøre med en 
homogen gruppe, på trods af de har selvmord til fælles. De unge 
har mistet venner, kærester og familiemedlemmer til selvmord. De 
har selv haft selvmordstanker, haft selvmordsforsøg og har oplevet 
at blive kastet rundt i systemet.

Vores tilgang til projektet var Maani illerpiaasinnaatitaavutit/her må 
du være præcis som du er. Vi tilpassede os hele tiden til de unges 
behov og havde denne tilgang i baghovedet med alt vi gjorde i vo-
res forberedelser, planlægning, udførelse og efter projektet. 

Aktiviteterne blev planlagt og udført med udgangspunkt i de unge, 
hvor målet var at møde dem i øjenhøjde og der hvor de var i de-
res liv. Vi mødte dem med nysgerrighed og åbenhed. Dette betød i 
praksis, at vi løbende måtte justere programmer og aktiviteter, for 
at skabe tid og rum efter de unges behov. 

Denne åbenhed de blev mødt med gjorde, at de unge blev trygge 
nok til at turde åbne mere op. Vi var sammen med dem i rummet, 
som lige parter. Qamani tager udgangspunkt i de unges holdninger, 
budskaber, følelser og tanker. Vi spørger, fordi vi er nysgerrige, og 
ikke for at få svar på noget bestemt. 

Vi havde ingen forventninger om, at de unge automatisk ville åb-
ne sig op og snakke hele tiden. Vi var ydmyge, tålmodige og gjorde 
vores bedste for at skabe et trygt rum. Det handlede grundlæggen-
de om, at møde de unge med ligeværdighed og hvordan man kom-
munikerer med hinanden på. Her var der også et kulturelt aspekt, 
hvor meget kommunikation i den grønlandske kultur foregår med 
øjne og ansigtsmimik. Selvom de unge måske ikke sagde noget 
med ord, så fortalte de på hver deres måde, hvordan de havde det 
med deres kropssprog. 

Der var plads til stilhed og refleksion. Mange af de unge havde al-
drig fortalt deres historier til nogen. De unge endte med at fortælle 
deres historier, enten til hele gruppen, til enkelte deltagere, facilita-
torer eller til kameraet. Stilhed var ikke noget ubehageligt der skulle 
fyldes ud af facilitatorerne, hvor man skulle skynde sig at komme 
videre til næste punkt på programmet. Stilhed gav derimod rum til 
refleksion og plads til at de unge kunne samle mod til at begynde 
at fortælle. 

Det var selvfølgelig ikke alle der endte med at dele deres historie, 
og vi gjorde det meget klart, at det var okay ikke at sige noget. Vi 
respekterede deres grænser og de steder de var i deres sorg. De 
unge blev ikke fordømt, i stedet værnede vi om deres tilstand, livs-
situation, holdninger og budskaber. Vi gentog mange gange, at alle 
følelser var tilladte, de kunne være kede af det, de kunne grine eller 
hvad de ville. At lige meget, hvilken følelse der kom op, så var der 
plads til det enten som gruppe eller med hjælp fra kriseberedska-
bet. For at komme med et eksempel i praksis, startede Børnetals-
manden Qamani eventet med at byde velkommen og afslutte sin 
velkomst med en øvelse, hvor de unge krammer sig selv og gen-
tager forskellige sætninger, der bekræfter at de unge er værdige i 
sig selv. At lige meget hvilken baggrund man har, og  hvad man har 
oplevet, så er man unik og har en værdi som menneske. 

De unge fik udleveret en samtykkeerklæring, hvor de kunne skrive 
under på, at MIO kunne bruge deres budskaber og billeder til for-
midling. Der blev forklaret, at det var helt op til dem om de ville skri-
ve under og at de til hver en tid kan tilbagetrække deres samtykke, 
såfremt de skulle ændre mening.

ETIK
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At være fælles om en sag indebærer i princippet at være lige, at 
være to (eller flere) individer på lige fod, med lige ret og værdighed 
(subjekt-subjekt forhold). Det er den etik, der giver sig af, at vi i Qa-
mani anerkendte hinanden som selvstændige personer, som frie 
tænkende, følende, vurderende og handlende væsener. Med denne 
tilgang følte de unge sig sig set, hørt og rummet, uden at føle sig 
tvunget eller censoreret.

MIOs og Børnetalsmandens rolle i  
Qamani
MIOs og Børnetalsmandens rolle i Qamani er at være talerør for de 
unge. Dette blev kommunikeret klart ud på skrift og gentaget fle-
re gange i forløbet af 3-dages eventsene. De unge er eksperter på 
deres eget liv og behov, og formålet med Qamani var, at de unge 
kunne dele hvad de havde på hjerte og at MIO/Børnetalsmanden 
ville kommunikere dette ud til beslutningstagere.  

I praksis bød Børnetalsmanden velkommen, præsenterede formå-
let med Qamani og vigtigheden i de unges stemmer og budskaber. 
Børnetalsmanden forlod derefter lokalerne, så de unge på egen 
hånd kunne komme frem til deres budskaber i samarbejde med 
MIOs sekretariat, uden at blive påvirket. 

MIOs rolle i Qamani-eventet var at sætte en ramme og facilitere de 
unges diskussioner. Dette blev gjort med udgangspunkt i de unges 
behov. Faciliteringen af eventet blev udført med det formål, at der 
ikke skulle være et ulige magtforhold, tværtimod skulle det foregå 
med ligeværdighed og med de unge som eksperter. Det er en stor 
fordel, at have en vis fortrolighed med processtyring, hvis man skal 
stå for at arrangere og gennemføre ekspertgruppemøder som Qa-
mani er. En umiddelbar interesse for børn og unge og lyst til at væ-
re sammen med børn er samtidig et godt udgangspunkt. Når eks-
pertgruppens deltagere er kan være  sårbare børn eller unge, er det 
en klar anbefaling, at facilitatorerne også har børnefaglig viden. Et 
andet krav til facilitatoren er, at man er god til at udvikle eller finde 
metoder, der ikke alene baserer sig på dialog, men også på kreati-
vitet og mere fysiske udtryksformer. 
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I dette kapitel beskrives metoden bag Qamani. MIOs metode og 
værdier er grundstenen i projektet. Qamani projektet er resulta-
tet af en kombination af MIOs metode og ekspertgruppe-metoden 
udviklet af det danske Børneråd. Ekspertgruppe-metoden er i ar-
bejdet med Qamani tilpasset den grønlandske kontekst, og de un-
ges behov. 

Ekspertgrupper er én metode blandt flere andre, når MIO inddrager 
børn og unges perspektiver og anbefalinger på et bestemt område. 
Det kan være et område, der ikke tidligere er blevet belyst ud fra et 
børne- og ungeperspektiv, et aktuelt (politisk) emne, eller et emne 
eller en børnegruppe, hvis vilkår er blevet problematiseret eller be-
lyst i FN’s børnekomités afrapportering til Grønland eller i MIOs eller 
andre organisationers afrapportering til FN’s børnekomité. 

MIOs metode
I dette afsnit beskrives MIOs værdier og tilgang i arbejdet med børn 
og unge, som har været grundstenen i arbejdet med Qamani-pro-
jektet.

Inuppalaarneq – medmenneskelighed

I MIO er vi først og fremmest mennesker. Derfor møder vi vores 
medmennesker – børn, unge og voksne – med menneskelig kon-
takt og omsorg. Vi går ydmygt til vores opgave og kommer den un-
ge i møde på den unges egne præmisser. 

Alle børn og unge er unikke individer

Alle børn og unge er unikke individer og alle har ret til at være, som 
de er. I MIO har vi stor respekt for det enkelte individ og anser alle 
børn og unge for at være lige meget værd. Vi forsøger at få forståel-
se for børn og unges situation og tilpasser os til det enkelte individ.  

Unge ved bedst, hvordan det er at være ung

Alt, hvad vi laver i MIO, er baseret på børn og unges egne oplevel-
ser. Vi er børn og unges stemme og anser inddragelse, som en vig-
tig forudsætning for vores arbejde. 

Vi anvender forskellige metoder og visuelle redskaber til at møde 
børn og unge hvor de er. 

Unges meninger er lige så vigtige som 
voksnes

Uanset alder og ståsted er børn og unges stemme lige så vigtig 
som den voksnes. Vi respekterer børn og unges grænser, behov og 
følelser. Børn og unges stemmer, holdninger, og meninger skal re-
spekteres af alle. 

Vores tilgang til unge

I MIO ønsker vi at give børn og unge et ståsted. Vi ønsker at være 
vejviseren og vejlede børn og unge. Vi bygger vores arbejde på til-
lidsfulde relationer med høj troværdighed og værner om vores in-
tegritet, ligesom vi respekterer børn og unges grænser. Vi har en 
professionel tilgang til vores arbejde og møder børn og unge i med-
menneskelig kontakt. 

Unge som informanter
I dette afsnit beskrives processen med at finde deltagere til Qa-
mani projektet. 

Det har været vigtigt, at finde de rigtige unge. Unge som har haft 
selvmord tæt inde på livet. Unge som har mistet til selvmord, som 
har haft venner med selvmordstanker, som selv har haft selvmord-
stanker eller har haft selvmordsforsøg. 

Vi valgte at arbejde med aldersgrupperne unge 18-25 år, da vi i 
forarbejdet til projektet erfarede at det kunne være svært for unge 
under 18 at snakke om psykisk hjælp og selvmord.  

Da MIO i det daglige arbejde ikke har direkte kontakt til unge, blev 
det besluttet at inddrage lokale unge med kendskab til den lokale 
kontekst. Unge der skulle deltage i ekspertgrupperne blev derfor 
rekrutteret i samarbejde med lokale ungekonsulenter. Ungekonsu-
lenterne var centrale i vores ung-til-ung tilgang, hvor vi i alle pro-
jektets dele har bestræbt os på at udforme aktiviteter og produkter 
i noget de unge kunne genkende og spejle sig i. 

Ungekonsulenterne blev introduceret til projektet og fik en beskri-
velse af, hvilken målgruppe de skulle snakke med. De tog derefter 
fat i deres netvæk og begyndte at kontakte potentielle deltagere. 
Ungekonsulenterne meldte tilbage, at det ikke var en enkel pro-
cess, og mange var afvisende til at starte med. Dette bekræfter det 
afgørende i, at have en lokal ungekonsulent som de unge stoler på 
og er trygge ved, til at indlede den svære samtale og forpligtelse til 
at deltage i Qamani-projektet. 

METODEN BAG QAMANI 
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MIO evaluerede efter hver event, sammen med ungekonsulenter-
ne, forløbet med at finde deltagere. Erfaringen der taler er at det er 
en tidskrævende proces og at det er vigtigt at kommunikere på en 
respektfuld måde. Det var ikke en enkel opgave at kontakte unge 
på den måde, uden at vide om henvendelsen eventuelt kunne trig-
ge dem og vække traumer. Tilbagemeldingen var, at deltagere, på 
trods af, at de på en eller anden måde havde haft selvmord tæt på 
livet, skulle have overskud til at deltage i Qamani.  

MIO udarbejdede et invitationsbrev med grundlæggende informa-
tion om projektet, som ungekonsulenterne kunne bruge i deres ar-
bejde med at rekruttere unge. Invitation og logo blev designet i et 
ungt look, som de unge kunne spejle sig i. 

Der var, forventeligt, en del unge der til at starte med havde sagt ja 
til at deltage i Qamani, for derefter at trække sig. Enten på grund af 
tidsmangel eller at de alligevel ikke kunne overskue at snakke om 
et så svært et emne. Nogle unge kom først på anden dag, andre 
kom og gik efter hvad de havde overskud og tid til. 

For at gøre det attraktivt for de unge at deltage, blev der i afslut-
ningen af eventet uddelt gavekort til deltagerne. Det var også en 
måde, at vise de unge, at MIO sætter pris på deres tid og deltagel-
se. Udover gavekortet blev der også udleveret muleposer med et 
udvalg af MIO merchandise og hoodies med MIOs logo, designet 
af Bolt Lamar. 

Steder hvor Qamani blev afholdt
Der blev afholdt Qamani events i tre forskellige byer i Grønland. Ne-
denstående 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 mellem 14-25 år. 
Metoden i dette event fulgte metoden der er beskrevet i afsnittet 
Ekspertgruppeworkshops. De unge fik papir, post-its og plancher til 
at brainstorme, organisere og komme frem til hvilke budskaber de 
ville præsentere på tredje dag. 

Det andet event tog plads i dagene 5.april i MIOs lokaler. Dette 
event var en forkortet version og tilpasset deltagerne. Alle deltagere 
var mænd i alderen ca. 30-35 år. Denne målgruppe er en gruppe 
der har arbejdet med selvmordsforebyggelse med unge i en årræk-
ke, 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 kul-
turhusets lokaler. Der var 10 deltagere, med 5 kvinder og 5 mænd 
i aldersgruppen 18-25 år. Denne gruppe unge var anderledes end 
Nuuk grupperne, så vi havde en anderledes tilgang, med mere dia-
log 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 afholdt i dagene 25-27. maj i sø-
mandshjemmets kantine. Der var 20 deltagere, med 13 kvinder 
og 7 mænd i aldersgruppen 18-25 år. Alle deltagere var elever i 
Sulisartut Højskoliat, og kendte derfor hinanden. Det var en fordel, 
at de kendte hinanden på forhånd, 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 byg-
der var repræsenterede: Qaanaaq, Upernavik, Aappilattoq, Tasiu-
saq, Qaqortoq, Tasiilaq, Sisimiut, Kuummiut, Upernavik Kujalleq, 
Nuussuaq (Upernavik), Ilulissat, Ammassivik, Atammik, Ikamiut, 
Qasigiannguit, Sarfannguit og Nanortalik.

Ekspertgruppe workshops
I dette afsnit beskrives metoden bag selve inddragelsen af de un-
ge deltagere.

De unge er eksperter i deres eget liv. De ved bedst, hvordan det er 
at være ung og hvilken type hjælp de har brug for. Vi har derfor valgt 
at kalde Qamani deltagerne for eksperter. 

Ekspertgruppernes opgave er, at give beslutningstagere og fagpro-
fessionelle, som har indflydelse på børn og unges liv, anbefalinger 
til, hvordan samfundet bedst hjælper børn og unge, som er i netop 
deres situation.

Vi vidste på forhånd ikke, hvilke unge vi kom ind til og hvor i de-
res sorg- eller traumeproces de var, så vi havde en værktøjskasse 
fremfor én bestemt fremgangsmåde. Vi forberedte derfor forskelli-
ge scenarier og tilpasninger af program og aktiviteter, i samarbejde 
med en psykolog og de lokal e ungekonsulenter.   

I praksis brugte vi overordnet to forskellige metoder: ekspertgrup-
pemetoden som på en mere strukturet måde faciliterer de unges 
diskussioner som beskrevet nedenfor og en tilpasset version.

Ekspertgruppemetoden er udviklet med inspiration fra Børnerådets 
håndbog i børneinddragelse (2016), men er tilpasset til MIOs og 
Grønlands kontekst. Den er tilpasset den grønlandske kultur og i 
forhold til antallet af deltagere.

En måde at holde workshop på er ved at lave et fremtidsværksted. 
Fokus i metoden er, at få børn eller unge til at fantasere sig til en 
bedre fremtid inden for et bestemt emne. 

Der er flere styrker ved at bruge fremtidsværkstedet som en måde 
til at få indblik i børn og unges perspektiver på eget liv og til at ud-
vikle nye ideer og viden sammen med dem. For det første har børn 
og unge en aktiv og deltagende rolle, hvilket typisk er motiverende 
for deltagelsen. For det andet kan værkstedet give dem en følelse 
af ikke at stå alene med deres problemer eller synspunkter, idet de 
får mulighed for at spejle sig i de øvrige deltageres verden. For det 
tredje er der i fremtidsværkstedet mulighed for at benytte kreative 
arbejdsformer. 
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Arbejdsmetoden består af følgende faser: mappingfasen, kritikfa-
sen, utopifasen og virkeliggørelsesfasen. Faserne blev i Qamani 
eventsene brugt af MIOs facilitatorer som arbejdsplaner/proces-
guides, og de blev ikke skrevet op på tavler eller plancher under 
arbejdet med deltagerne. Mappingfasen: For at åbne diskussionen, 
bedes ekspertgruppen om først at diskutere risikofaktorer som de 
mener bidrager til dårlig psykisk sundhed og dermed selvmord. 
Som det næste skal de diskutere positive og beskyttende fakto-
rer der bidrager til sund psykisk sundhed. Som det tredje bedes 
de diskutere hvilke former for psykisk hjælp tilbud de kender til og 
bruger - offentlige eller fra venner og familie. 

Kritikfasen: Filosofien bag denne fase er, at det er legitimt at pege 
på udfordringer og problemer og udelukkende være kritisk uden at 
skulle forholde sig til andre perspektiver eller forståelser. Alt det ne-
gative, som deltagerne kan komme på ved den aktuelle situation, 
italesættes. Deltagerne får luft for deres frustrationer og kan der-
ved give plads til drømmene i den efterfølgende utopifase. Konkret 
beskriver deltagerne de problemer, de ser inden for det givne om-
råde. Der er typisk tale om en fælles brainstorm. Deltagernes input 
består af korte stikord, som skrives på plancher eller lignende, der 
er synlige for alle. Alt, hvad der bydes ind med, anerkendes og skri-
ves op – helst med deltagernes egne ord og ikke med omskrivnin-
ger. Det er ikke tilladt at være kritisk over for det, andre byder ind 
med, og det er ikke nødvendigt, at deltagerne er enige i, hvordan 
problemerne ser ud.

Utopifasen: I denne fase bliver der gjort plads til fantasier og øn-
sker – alle ønskescenarier, input og idéer er legitime. Virkeligheden 
sættes ud af kraft, og man ’leger’, at alt kan lade sig gøre. Reglen 
her er med andre ord, at man ikke behøver bekymre sig om realite-
terne og om, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre. Det kan være 
vanskeligt for mange – også børn og unge – at tænke ud af boksen 
og give frit spil til vilde idéer og tanker, idet vi er vant til at være be-
grænsede af strukturelle rammer. Derfor kan der være behov for, at 
facilitator guider og hjælper deltagerne til at drømme stort. 

Virkeliggørelsesfasen: I virkeliggørelsesfasen diskuterer deltagerne 
planer for, hvordan deres ønsker og drømme kan realiseres. Her 
konfronteres drømmene og fantasierne med den virkelighed, som 
i den foregående fase var sat ud af kraft. Man kan tale om, hvilke 
dele der kan realiseres henholdsvis med det samme, på kort sigt 
og på længere sigt. Måske kan nogle drømme ikke realiseres fuld-
stændigt, fordi de er for vilde, men de kan i sig selv være udtryk 
for nogle mere grundlæggende ønsker, som det er værd at arbejde 
videre med at realisere. Deltagerne arbejder i denne fase på, hvor-
dan de kan formulere deres budskaber videre. Når deltagerne var 
færdige, blev de filmet eller afleverede deres budskaber på skrift. 

Den tilpassede metode er en tilpasset version af ekspertgruppeme-
toden som beskrevet ovenfor. Den tilpassede metode lagde mere 
vægt på dialog, tog mere udgangspunkt i hvad de unge kom med 
af oplevelser og hvad de havde behov for. Programmet blev der-
for løbende justeret i forhold til hvor meget tid vi brugte. Vi fulgte 
stadig de forskellige faser, bare på en mindre struktureret og mere 
dialogbaseret måde.

Den første metode, ekspertgruppemetoden udviklet af Børnerådet, 
er designet til en gruppestørrelse af fire til ti unge, så det var nød-
vendigt at tilpasse metoden til Qamani-eventet i Qaqortoq med 20 
deltagere.  

Begge metoder fungerede godt. Valget af, hvilken metode vi an-
vendte, var afhængig af, hvilken gruppe unge vi havde at gøre med 
og størrelsen af gruppen. 

Selve eventet
Selve Qamani-eventene foregik over tre dage, i tidsrummet kl 13-
17. 

Som beskrevet tidligere gik vi ind i eventene med fleksibilitet, da vi 
ikke vidste hvilke unge vi kom ind til, deres tilstand, hvor åbne de 
var eller hvor i deres sorgproces de var. Vi var meget opmærksom-
me på vores væremåde og gjorde hvad vi kunne for at skabe trygge 
rammer for deltagerne. Vi var rolige, tålmodige og mødte deltager-
ne med et åbent sind.

Nedenstående er forudsætninger og delelementer af programmet 
med en kort beskrivelse af formålet med aktiviteten. Vi lagde vægt 
på, at have en god balance mellem tunge diskussioner, som er gi-
vet af emnet for Qamani-projektet, og sjove lege/afbræk der kunne 
lette stemningen. 

Tydelig rollefordeling mellem medarbejdere

Vi aftalte på forhånd, hvilke roller de forskellige voksne deltage-
re skulle have. Hvem skal fx være den primære facilitator, hvem 
er hjælpere eller har en anden rolle? Udover Børnetalsmanden var 
der tre medarbejdere fra MIO med i Qamani-eventet. Børnetals-
manden forlod efter præsentationen og introduktionen af projektet 
bygningen, og kom først tilbage på tredje dag, når de unge var klar 
til at præsentere deres budskaber. Der var en primær facilitator, en 
sekundær facilitator og en observatør. Observatøren havde en me-
re passiv rolle, og skrev noter til brug i evalueringerne og afrap-
porteringen af Qamani. Dette blev kommunikeret ud til deltagerne 
under velkomsten. 

Det blev også besluttet på forhånd, hvordan proceduren skulle væ-
re, hvis en deltager fik brug for at trække sig fra gruppen eller for 
at tale med en voksen. Kriseberedskabet blev introduceret under 
velkomsten og de unge fik forklaret at, de stod klar i et andet rum, 
hvis de skulle få brug for at snakke eller trække sig lidt fra gruppen. 

At skabe et indbydende rum

Det var vigtigt, at skabe et hyggeligt og indbydende rum til eventet, 
så der fx var behagelige møbler,  snacks og drikkevarer. MIO sør-
gede for frokost, i form af sandwiches. Desuden sikrede MIO sig, 
at andre ikke kunne komme ind i rummet og høre, hvad der bliver 
talt om.
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En god velkomst og icebreaker

Når alle deltagere var kommet, blev der budt velkommen, ved at 
Børnetalsmanden og medarbejderne præsenterede sig og gan-
ske kort fortalte, hvorfor man var samlet i ekspertgruppen. Her-
efter havde vi en præsentationsrunde, hvor alle sagde deres navn 
og nogle ord om, hvad baggrunden er for, at de deltager. Vi lagde 
vægt på, at det var okay, hvis de ikke var klare til at sige noget an-
det end deres navn.

Muleposer med hoodies og MIO merchandise blev udleveret til del-
tagerne efter præsentationsrunden.

Børnetalsmanden introducerede derefter baggrunden for projektet 
og forklarede hvorfor de unges stemmer og budskaber var vigtige. 

Velkomsten blev afrundet med en icebreaker. Fordelen ved legen 
er, at den løsner stemningen og giver et godt afsæt for det vide-
re arbejde.

Gennemgang af dagens program

Efter gruppen havde fået hilst ordentligt på hinanden, og formålet 
med mødet var klart for alle, gennemgik vi dagens program. Vi for-
klarede, at vi så vidt muligt ville prøve at holde tidsrammen, men at 
de også skulle være forberedt på, at det kunne være, at program-
met ændredes lidt undervejs, afhængig af hvad de unge havde be-
ov for. For nogle kan det være en stor tryghed, at der er skrevet 
tider på dagsordenen, fx hvornår der er pause, eller hvornår man 
samles, men for andre vil eventuelle afvigelser herfra skabe fru-
stration. Derfor er det en god idé løbende at tale om, hvis program-
met rykkes. Dette er vigtigt i forhold til de unges tryghed og tillid til 
medarbejderne. 

Visualisere dagens program og læg materialer frem

Vi startede med at præsentere dagens program for de unge visuelt 
– dette var med til at skabe tryghed og forudsigelighed. Samtidig 
var det nemt for deltagerne at vende tilbage til det, der er skrevet 
op, og dermed få en løbende fornemmelse af, hvor i forløbet de var. 

Samværsregler i gruppen

Da vi under Qamani-eventet skulle snakke om traumer og private 
oplevelser var det vigtigt, at sammen med de unge, at aftale en 
række regler for samværet i gruppen. Konkret spurgte vi gruppen, 
hvilke regler kunne gøre at de følte sig trygge under eventet. Vi 
skrev samværsreglerne ned på en planche, havde dem fremme 
under hele eventet, og kunne dermed henvise til dem ved behov.

Eksempler på samværsregler var, at vi skulle behandle hinanden 
med respekt, give plads til hinanden og ikke fortælle andres histo-
rier til andre uden deres samtykke.

Procesøvelser og pauser

Når gruppearbejdet gik i gang, vekslede vi mellem procesøvelser, 
sjove lege og pauser. Vi prøvede at have en balance mellem tunge 
diskussioner og skabe rum til at de unge kunne grine.

I procesforløbet er det vigtigt så vidt muligt at visualisere, hvad 
der sker, og hvor man er i processen. Dette kan gøres ved løben-
de at lave opsamlinger enten mundtligt eller på plancher, som al-
le kan se. 

I praksis, blev de unge delt ud i mindre grupper for at lave gruppe-
arbejde, vi havde derefter samling i plenum, hvor facilitator lavede 
en kort opsamling og grupperne kunne dele hvad de havde snak-
ket om. Derefter havde vi, afhængig af behov, tid til åben samtale, 
hvis der var nogen i gruppen der havde mod og lyst til at dele de-
res historie.

Indhold og materialer under events

Vi havde unge oplægsholdere der udfra egne erfaringer og oplevel-
ser holdte oplæg. De var valgt udfra at de selv har været igennem 
det ekspertgruppen havde oplevet, at de var tryghedspersoner, at 
de var kommet igennem det og kunne fungere som rollemodeller. 
Formålet var at åbne op for de unge, ved at der var nogen, ikke kun 
voksne facilitatorer, som de kunne spejle sig i, der åbnede sig op 
og delte deres historier. For at vise, at det var okay, og at de ikke 
var alene om at have de her følelser og tanker.

Qamani eventet blev planlagt og introduceret som et frit rum for de 
unge, til at udtrykke deres budskaber. I løbet af tre dage, havde de 
muligheden for at udtrykke sig gennem deres foretrukne  medie: 
ved at skrive, lave video, optage lyd, male, tegne eller benytte en 
anden form for kunstnerisk udtryk. En del unge valgte at udtryk-
ke sig kreativt, fremfor at præsentere deres budskaber i ord. Nogle 
tegnede, spillede violin eller guitar og sang.  

Afslutning af Qamani

For at afslutte de tunge diskussioner og de unges spændte nerver 
med at skulle blive filmet, afsluttede vi Qamani-eventet med en ud-
flugt på tredje dag. Formålet med udflugten var, at vi fra MIO gerne 
ville sige tak og på gensyn på en ordentlig måde. Under udflugten 
takkede Børnetalsmanden deltagerne for deres indsats, udlevere-
de gavekort og deltagerne evaluerede deres deltagelse i eventet.
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Film
Da formålet med Qamani-projektet er, at sætte fokus på unges op-
levelser og behov i forhold til offentlig psykisk hjælp, med særlig 
fokus på selvmordsforebyggelse, blev det besluttet helt fra starten 
at det ikke var nok med en almindelig rapport. Der skulle også væ-
re et visuelt og levende produkt. Vi havde derfor en filmmand med 
til alle events.

Under velkomsten og introduktionen af Qamani forklarede vi, at de 
unges budskaber ville blive præsenteret i en rapport og i en kort 
film. Vi gjorde det klart, at det var helt op til dem, om de ville filmes, 
og at der ikke var noget galt i, hvis de foretrak ikke at blive filmet, 
både under procesøvelserne og til den afsluttende budskabsdel. 
Der var en del unge, der til at starte med, ikke havde lyst til at bli-
ve filmet. I takt med, at de følte sig tryggere i løbet af dagene og 
de forskellige procesøvelser, endte alle dog med at komme foran 
kameraet.

Filmanden filmede undervejs i eventet for at dokumentere proces-
sen i tillæg til de unges budskaber. Ovenstående ekspertgruppe-
metoder mundede ud i, at de unge blev filmet på tredje dagen, hvor 
de præsenterede deres budskaber til kameraet. Der var ikke en be-
stemt måde budskaberne skulle kommunikeres på, de unge havde 
helt frie hænder til at kommunikere deres budskaber og følelser ud. 

Vi filmede budskabsklippene i et andet lokale end den vi lavede 
gruppe og procesøvelserne i. Dette for at give de unge plads og 
rum til at udtrykke sig, uden at der var for mange i rummet. I rum-
met var der en filmmand og én fra MIO, der hjalp med at facilitere 
processen. Nogle kom ind i rummet alene, andre i grupper. Alt ef-
ter, hvad de følte sig trygge ved. Hvis de unge var for nervøse, tråd-
te vi ud af rummet og lod de unge være alene med kameraet, hvor 
de selv kunne filme. 

Nogle kiggede direkte på kameraet uden at sige noget, mens an-
dre læste op eller fortalte om deres budskaber, andre spillede på 
et musikinstrument, sang eller viste til kameraet, hvad de havde 
tegnet.

Evalueringer
Vi havde, forud for hver event-dag en briefing med alle medar-
bejderne i projektet: Børnetalsmanden, den lokale ungekonsulent, 
filmmand og tre medarbejdere fra MIO. Formålet med briefingen 
var at gennemgå dagens program og lave de sidste justeringer. 
Svar fra spørgeskemaer blev gennemgået, og vi tilpassede dagens 
program til hvad de unge ønskede mere af. Det kunne f.eks. være 
at de ønskede mere tid som de styrede selv, flere sjove aktiviteter 
eller oplæg. 

Spørgeskemaer

Vi benyttede os af både mundtlige og skriftlige evalueringsmetoder. 
Da nogle unge vil have svært ved at give mundtlig kritik til de voks-
ne, og vi gerne ville være sikre på at få ordentlig feedback, blev der 
udarbejdet spørgeskemaer med 5-10 spørgsmål der skulle udfyl-
des af deltagerne ved slutningen af hver event-dag. Formålet med 
spørgeskemaerne var, at løbende kunne justere indhold og længde, 
til de unges behov og ønsker. Spørgeskemaerne blev konstrueret 
på spørgeskema platformen Surveymonkey. I Nuuk blev de udfyldt 
elektronisk via link. I Ilulissat og Qaqortoq blev spørgeskemaerne 
printet ud og udfyldt på papir, og efterfølgende tastet ind elektro-
nisk af MIOs sekretariat. 

I tillæg til spørgsmål om dagens aktiviteter blev de unge spurgt om, 
hvordan 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 kede af det og om de føler at de har redskaber til at 
tage en svær samtale med en nær ven eller familiemedlem i krise.  
Resultaterne kan læses i budskabsrapporten. 

Hver event-dag blev afsluttet med en fælles opsamling af dagens 
aktiviteter og indtryk. De unge blev samlet i plenum og dagens for-
løb blev opridset. Herefter fulgte en evalueringsrunde, hvor de un-
ge blev spurgt om, hvordan det har været for dem at være med.

Ved afrundingen af Qamani, forklarede vi igen de unge, hvordan re-
sultaterne af deres arbejde kommer til at blive brugt, og hvornår vi 
forventer at rapporterne og filmen bliver publiceret. 

De unge blev under sidste dag i Qamani-eventene spurgt, om de 
var interesserede i at blive inddraget i forbindelse med rapport-
skrivningen. 17 unge var interesserede, og blev inddraget.

Denne proces er en måde, at inddrage de unge deltagere under 
både formuleringen af deres budskaber under Qamani eventet, 
men også under udarbejdelsen af rapporten. På denne måde sikrer 
vi en høj validitet ved at sikre os, at de unge kan genkende sig selv 
og deres ord i de produkter vi bringer videre til beslutningstagere. 

Analysestrategi
Datakilder fra Qamani indebærer videoer af events, spørgeskema-
er, og notater. Udover de unges budskaber har MIO analyseret bor-
gerhenvendelser der handler om selvmord modtaget via email el-
ler Facebook.

Efter indsamling af data er alle interviews transskriberet og kodet 
induktivt uden startkodeliste. Det vil sige, at vi så på hvilke temaer 
der blev bragt op af de unge, hvor vi derefter grupperede budska-
berne i temaer.

Alle unge er anonymiserede, og ingen navne fremgår i rapporten. 
Størstedelen af citaterne er uredigerede og står, som de unge har 
fortalt dem. Enkelte steder er citaterne korrigeret i længde eller 
sprog, hvis den oprindelige version kunne afsløre den unges iden-
titet eller bosted, eller hvis citatet var svært at forstå. 
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Det fælles tredje – co-creation 
I forbindelse med Qamani-projektet er der tre produkter: denne 
baggrundsrapport med et uddybende metodeafsnit, en budskabs-
rapport hvor de unges anbefalinger er i fokus og en film der visua-
liserer projektets processer og de unges budskaber. 

Et andet resultat fra Qamani-projektet er udbyttet for de unge del-
tagere.

Qamani-projektet kan beskrives som en fælles arbejdsproces, hvor 
vi med de unge var sammen om at skabe noget betydningsfyldt. 
MIO og de unge var sammen om en oplevelse, og den fælles hand-
ling har en værdi i sig selv. Udover de fysiske produktioner af Qa-
mani, vil vi her fremhæve en effekt som ikke er så synlig - men 
som har haft stor betydning og værdi for projektets deltagere, un-
ge som voksne. 

En af fordelene ved ekspertgruppemetoden er, at de unge ofte op-
lever et sammenhold, fordi de har de samme erfaringer med sig. 
Ofte er det motiverende for de unges lyst til at deltage i gruppeak-
tiviteterne, at de kan genkende det, de andre siger, og også spejle 
sig i deres erfaringer og oplevelser. Under Qamani-eventsene ob-
serverede vi, hvordan de unge gav støtte og nærvær til hinanden 
når de kunne se at nogen havde det svært. De opmuntrede og gav 
hinanden empowerment.

9 Husen (1996).

Et begreb der kan nuancere denne effekt er det fælles tredje 9. Det 
fælles tredje kan være en oplevelse, man er fælles om, eller det kan 
være en arbejdsproces, hvor man i fællesskab udretter noget. Det 
er altså ikke nok, at sagen er et tredje, den skal også være fælles. 
I Qamani er det fælles tredje, samarbejdet mellem MIO og delta-
gerne i udarbejdelsen af projektets produkter: de unges budska-
ber. Samarbejdet og den fælles arbejdsproces kom af at samle en 
gruppe unge der har haft selvmord tæt på livet, og have som fæl-
les mål, at selvmordsforebyggelsen og den akutte psykiske hjælp 
skal blive bedre. 

Når det fælles tredje er noget, der er værdifuldt og betydningsfuldt 
for flere på én gang, afhænger værdien ikke af de enkelte deltagere 
som person, og vurderingen af projektets produkter skal derfor ikke 
bæres alene. Projektets deltagere er fælles om at bære det, og den 
enkelte deltager befries for en mulig usikkerhed. I praksis observe-
rede vi at dette fællesskab hjalp flere unge der var usikre i at blive 
filmet til at overkomme deres nervøsitet/usikkerhed.
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