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KORT OM  

INSTITUTTET ENGLISH SUMMARY

Menneskerettigheder findes i grundloven og i en række inter-
nationale konventioner, som Danmark og Grønland har valgt at 
være bundet af. Menneskerettigheder er for eksempel ytringsfrihed, 
retten til en retfærdig rettergang og princippet om, at alle er lige for 
loven. Det er også retten til uddannelse, til sundhed og til at have et 
sted at bo.

Det er Institut for Menneskerettigheders opgave at fremme 
menneskerettighederne og holde øje med, hvordan menneske-
rettighederne gennemføres i Grønland. Instituttet har siden maj 
2014 været national menneskerettighedsinstitution i Grønland.

Vi rådgiver derfor Naalakkersuisut, Inatsisartut og rigsmyndig-
hederne om menneskerettigheder, for eksempel ved at vurdere, 
om forslag til ny lovgivning lever op til menneskerettighederne. 
Vi rapporterer også om menneskeretlige forhold til internationale 
organisationer som for eksempel FN.

En vigtig del af vores arbejde består i at samarbejde med grøn-
landske institutioner og organisationer, primært Grønlands Råd 
for Menneske rettigheder. Målet med vores arbejde er at forankre 
viden om menneskerettigheder i det grønlandske samfund, så 
grønlandske institutioner i fremtiden kan overtage monitoreringen af 
menneskerettighedssituationen i landet.

Instituttet skal hvert år afgive en beretning til Inatsisartut om vores 
virksomhed samt udviklingen i menneskerettighederne i Grønland. 
Vi afgiver også en beretning til Folketinget hvert år, hvor vi beskriver 
vores arbejde i Danmark og internationalt samt kort omtaler vores 
arbejde i Grønland. Se mere påmenneskeret.dk/beretning.
 

The Danish Institute for Human Rights has 
since May 2014 functioned as the National 
Human Rights Institution for Greenland. In 
accordance with the mandate, we are obligated 
to submit an annual report on our activities to 
Inatsisartut, the Parliament of Greenland. This 
annual report covers 2017.

We cooperate with a number of authorities and 
civil society organisations in Greenland and in 
particular with the Human Rights Council of 
Greenland and MIO, the National Advocacy for 
Children’s Rights, on promoting and protecting 
human rights in Greenland.

In 2017 we have, among other things, 
conducted the following activities in Greenland:

Public consultation memos and advice to 
authorities etc.:
•  Considered 18 items of draft legislation with 

human rights relevance
•  Provided training on monitoring and reporting 

for civil society organisations working with the 
rights of the child 

•  Lectured on human rights for students at 
Ilisimatusarfik, the University of Greenland

•  Conducted workshop for members of the 
LGBT Qaamaneq (lesbian, gay, bisexual and 
transgender people’s organisation)

•  Hosted ‘human rights kaffemiks’ in Sisimiut 
and Nuuk in cooperation with the Human 
Rights Council of Greenland, MIO and the 
Association of Greenland’s Children

•  Conducted public hearing on the rights 
of persons with disability in Sisimiut in 
cooperation with the Human Rights Council 
of Greenland

•  Participated in the OPCAT delegation’s 
inspection of the psychiatric ward A1 at Queen 
Ingrid’s Hospital, Nuuk

International reporting: 
•  Submitted parallel report to the UN 

Committee on the Rights of the Child

Activities to promote the right of the child: 
•  Conducted a human rights-based analysis 

and review of existing curricula and published 
studies regarding Illiniarfissuaq – Institute 
for Education, University of Greenland. The 
analysis was conducted in cooperation with 
MIO 

Activities to promote rule of law in the judicial 
system:
•  Initiated a study on the use of interpreters in 

Greenland’s judicial system in cooperation 
with Ilisimatusarfik, the University of 
Greenland

•  Made a presentation at a hearing held in 
Folketinget, the Danish Parliament, regarding 
the conditions for accessing justice in 
Greenland. The presentation focussed on 
Danish authorities’ responsibility for ensuring 
up-to-date legislation

•  Trained cadets at Greenland’s Police School 
on human rights and prohibition against 
torture, inhuman and degrading treatment

•  Participated in the Council for Greenland’s 
Justice Sector’s thematic meeting on sexual 
abuse of children  

INSTITUTTET 
PILLUGU NAATSUMIK ENGLISH SUMMARY

Inuit pisinnaatitaaffi tunngaviusumik inatsimmi aamma nunat tamat 
akornanni isumaqatigiissutini Danmarkip aamma Kalaallit Nunaata 
malissallugit toqqagaanni allassimapput. Inuit pisinnaatitaaffii 
assersuutigalugu tassaapput killiligaanani oqaaseqarsinnaaneq, 
naapertuilluartumik eqqartuunneqarsinnaatitaaneq aamma 
kikkut tamarmik inatsisini naligiinnerat pillugu tunngavik. 
Aamma tassaapput ilinniagaqarnissamut, peqqissuunissamut 
inigisaqarnissamut pisinnaatitaaneq.

Inuit Pisinnaatitaaffiinut Instituttip suliassaraa inuit pisinnaatitaaffiisa 
siuarsarnissaat aamma inuit pisinnaatitaaffii Kalaallit Nunaanni 
qanoq ingerlanneqarnersut nakkutigissallugu. Institutti 
maji 2014-imiit Kalaallit Nunaanni nuna tamakkerlugu inuit 
pisinnaatitaaffinut instituttiuvoq.

Taamaammat Naalakkersuisunut, Inatsisartunut naalagaaffimmilu 
oqartussanut inuit pisinnaatitaaffii pillugit siunnersuisarpugut, 
assersuutigalugu inatsisissatut siunnersuutini nutaani inuit 
pisinnaatitaaffii malinneqarnersut nalilersuinikkut. 

Aamma inuit pisinnaatitaaffiini pissutsit pillugit nunat tamat 
akornanni suleqatigiffiinnut assersuutigalugu FN-imut 
nalunaarusiortarpugut.

Suliassatta ilagaa Kalaallit Nunaanni sulisoqarfinnik kattuffinnillu 
suleqateqarneq, pingaartumik Kalaallit Nunaanni Inuit 
Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiinnik. Sulinitsinni 
anguniagaavoq Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni inuit 
pisinnaatitaaffii pillugit ilisimasat atorneqarnissaat, taamaalilluni 
Kalaallit Nunaanni sulisoqarfiit siunissami namminneq nunami inuit 
pisinnaatitaaffiini pissutsinik misissuisinnaaniassammata.

Institutti Kalaallit Nunaanni ingerlatsinitsinnik aamma 
inuit pisinnaatitaaffisa ineriartornerannik Inatsisartunut 
nalunaaruteqartussaavoq. Aamma Folketingimut 
nalunaaruteqartarpugut, tassani Danmarkimi nunallu tamat 
akornanni sulinerput allaaserisarparput Kalaallit Nunaannilu 
sulinerput naatsumik allaaserisarlugu. Uani annertunerusumik 
atuarit menneskeret.dk/beretning.
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Institut for Menneskerettigheders beretning 
til Inatsisartut giver et overblik over 
instituttets indsats for at fremme og beskytte 
menneskerettigheder i Grønland i 2017.

Vores fokus i 2017 har især været at følge op 
på anbefalingerne i rapporten ”Menneske
rettigheder i Grønland – status 2016”, som vi 
udgav i samarbejde med Grønlands Råd for 
Menneskerettigheder i november 2016. De 
grønlandske myndigheder og rigs myndig
hederne har sammen ansvaret for at sikre 
menneskerettighederne for borgerne i 
Grønland, og anbefalingerne er vigtige pejle
mærker for, hvor der skal sættes ind for at 
styrke beskyttelsen af borgernes rettigheder i 
Grønland.

I 2017 har vi fortsat vores gode samarbejde 
med børnerettighedsinstitutionen MIO for 
at fremme kendskabet til børns rettigheder i 
skoler, blandt lærere og på læreruddannelsen. 
Vores fokus  har særligt været rettet mod 
Institut for Læring på Ilisimatusarfik, Grønlands 
Universitet, hvor vi har udarbejdet en analyse 
af menneskerettighedernes position i lærer
uddannelsen. Vi har desuden i 2017 deltaget i 
et temamøde i Tasiilaq om seksuelt misbrug af 
børn afholdt af Rådet for Grønlands Retsvæsen.

FORORD

Som national menneskerettighedsinstitution 
i Grønland har vi blandt andet til opgave at 
udbrede viden om menneskerettigheder blandt 
myndigheder og civilsamfundsorganisationer. 
Det har vi blandt andet gjort i en række oplæg 
for aktører i det grønlandske civilsamfund og i 
undervisning af for eksempel politiet.

Samtidig udarbejder vi høringssvar til 
myndighederne. I høringssvarene giver vi 
en menneskeretlig vurdering af udkast til ny 
lovgivning til Naalakkersuisut, Inatsisartut 
og rigsmyndighederne, når det har været 
relevant. I 2017 har vi blandt andet afgivet 
høringssvar i forbindelse med etableringen 
af en handicaptalsmandsinstitution, og da et 
udkast til et lovforslag om støtte til personer 
med handicap blev sendt i høring.

Sidst, men ikke mindst, har vi i 2017 i samarbejde 
med Grønlands Råd for Menneske rettigheder 
skrevet til FN’s Børnekomité og fremlagt vores 
menneskeretlige vurdering af gennemførelsen 
af konventionen i Grønland over for komitéen. 

God læselyst.

Jonas Christoffersen Dorthe Elise Svinth
Direktør Bestyrelsesformand
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I 2017 har vi blandt andet gennemført 
følgende aktiviteter som Grønlands nationale 
menneskerettighedsinstitution: 

Høringssvar samt rådgivning af myndigheder og 
civilsamfundet:
•  Vi har behandlet 18 høringer om udkast til 

lovforslag og redegørelser med relevans for 
menneskerettighederne. 

•  Vi har holdt oplæg om menneskeretlig 
monitorering og rapportering for grønlandske 
børneorganisationer. 

•  Vi har undervist medlemmer af LGBT 
Qaamaneq (landsforeningen for lesbiske, 
bøsser, biseksuelle og transkønnede) 
og studerende på Ilisimatusarfik i 
menneskerettigheder.

•  Vi har afholdt menneskeretskaffemikker i 
Sisimiut og Nuuk i samarbejde med Grønlands 
Råd for Menneskerettigheder, MIO og 
Foreningen Grønlandske Børn.

•  Vi har i samarbejde med Grønlands Råd for 
Menneskerettigheder holdt et folkemøde i 
Sisimiut om rettigheder for personer med 
handicap.

•  Vi har deltaget i tilsynsbesøg på Dronning 
Ingrids Hospital, psykiatrisk afdeling 
A1 sammen med Ombudsmanden for 
Inatsisartut.

International rapportering: 
•  Vi har rapporteret til FN’s komité om barnets 

rettigheder med input fra Grønlands Råd for 
Menneskerettigheder. Rapporten indgår i FN’s 
løbende undersøgelse af, hvordan Danmark 
og Grønland gennemfører sine internationale 
forpligtelser i henhold til konventionen. 

Indsatser for at fremme børns rettigheder: 
•  Vi har udarbejdet en analyse af den gældende 

studieordning og en opsummering af en 
allerede gennemført undersøgelse af 
Illiniarfissuaq, Institut for Læring – Grønlands 
Universitet. Undersøgelsen er gennemført i 
samarbejde med MIO.

Indsatser for at fremme retssikkerhed i 
justitsvæsnet:
•  Vi har iværksat en undersøgelse af tolkningen i 

det grønlandske retsvæsen i samarbejde med 
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet.

•  Vi har afholdt oplæg i forbindelse med Folke
tingets Retsudvalg og Grønlandsudvalgets 
høring på Christiansborg om forholdene i 
retsvæsnet. Instituttet fokuserede i sit oplæg 
på behovet for, at de danske myndigheder 
sørger for tidssvarende lovgivning på området.

•  Vi har undervist elever på Politiskolen i 
Grønland i menneskerettigheder og forbuddet 
mod tortur og nedværdigende behandling. 

•  Vi har deltaget i Rådet for Grønlands 
Retsvæsens temamøde i Tasiilaq om seksuelt 
misbrug af børn. 

OVERBLIK
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Beretningen giver et overblik over Institut 
for Menneskerettigheders fokusområder i 
2017.
Fotograf: Matias Røjle Bruun.

FREMSKRIDT FOR MENNESKE
RETTIGHEDERNE I GRØNLAND
•  Med handicaptalsmandsinstitutionen har 

personer med handicap fået en institution, 
der kan være med til at styrke deres 
rettigheder. 

•  Børns retssikkerhed i anbringelsessager og 
tilsynet med kommunernes sagsbehandling 
og plejeområdet er styrket gennem 
lovændringer.

•  Naalakkersuisut og den danske regering 
har sat fokus på forholdene i retsvæsnet, 
herunder på samarbejdet mellem de 
ansvarlige grønlandske og danske 
myndigheder.

DE STØRSTE UDFORDRINGER FOR 
MENNESKERETTIGHEDERNE I 
GRØNLAND
•  Rapporter fra både børnerettigheds

institutionen MIO og tilsynsenheden, der 
fører sektortilsyn i kommuner og bygder, 
peger stadig på enorme problemer med 
kommunernes sagsbehandling i børnesager.

•  Antallet af hjemløse personer er steget fra ca. 
600 personer i 2010 til 878 personer i 2018.
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Institut for Menneskerettigheder samarbejder 
tæt med grønlandske aktører med henblik på at 
fremme og forankre menneskerettighederne i 
Grønland. Vi har samarbejdsaftaler med blandt 
andre Grønlands Råd for Menneskerettigheder, 
børnerettighedsinstitutionen MIO og 
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet. Vi har 
også løbende dialog med en lang række andre 
aktører såsom forskellige departementer i 
Naalakkersuisut, Politiskolen i Grønland og 
Kommuneqarfik Sermersooq. 

GRØNLANDS RÅD FOR 
MENNESKERETTIGHEDER 
Grønlands Råd for Menneskerettigheder er 
en vigtig samarbejdspartner for os. Rådets 
indsigt i grønlandske forhold på den ene side 
og vores viden om menneskerettigheder 
på den anden side går hånd i hånd for at 
skabe synergi med henblik på at udbrede 
menneskerettighederne i Grønland. Instituttet 
værdsætter de drøftelser, vi havde med 
rådet i 2017, både på rådets to møder og 
med rådets formandskab mellem møderne. 
Drøftelserne vedrørte en række emner, 
herunder økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder og FN’s verdensmål for bæredygtig 
udvikling. Derudover havde samarbejdet fokus 
på at følge op på vores fælles anbefalinger fra 

rapporten ”Menneskerettigheder i Grønland – 
status 2016”. Rapporten kan findes på dansk og 
grønlandsk her: menneskeret.dk/udgivelser/
menneskerettighedergroenlandstatus2016. 

FN’S HANDICAPKONVENTION
Sammen med Grønlands Råd for Menneske
rettigheder er instituttet udpeget af 
Naalakkersuisut til at fremme og overvåge 
gennemførelsen af FN’s Handicapkonvention i 
Grønland. Som led i dette arbejde påbegyndte 
instituttet og rådet i 2017 sit samarbejde 
med Departementet for Sociale Anliggender, 
Familie, Ligestilling og Justitsvæsen om 
at inddrage personer med handicap og de 
organisationer, som repræsenterer dem, i 
arbejdet med at overvåge konventionens 
gennemførelse.

RÅDETS SELVEVALUERING 
Grønlands Råd for Menneskerettigheder 
evaluerede sit arbejde i foråret 2017. I den 
forbindelse tilkendegav instituttet, at rådet 
har behov for et uafhængigt sekretariat, samt 
at der er behov for at revurdere de opgaver, 
rådet har ifølge lov om Grønlands Råd for 
Menneskerettigheder.  

SAMARBEJDE FREMMER 
MENNESKERETTIGHEDERNE
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BØRNERETTIGHEDSINSTITUTIONEN MIO
Vi har i flere år haft et godt samarbejde med 
MIO med særligt fokus på børns rettigheder i 
folkeskolen.

LÆRERPROFESSIONEN OG BØRNS 
RETTIGHEDER I GRØNLAND
Sammen med MIO udarbejdede vi i 2017 en 
analyse af den gældende studieordning og en 
opsummering af eksisterende undersøgelser 
af Ilinniarfissuaq, Institut for Læring på 
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet. 
Analysen indeholder en række anbefalinger 
til, hvordan universitetet kan inddrage og 
styrke undervisningen i menneskerettigheder 
og børns rettigheder i den grønlandske 
læreruddannelse. En styrkelse af lærer
uddannelsens indsats på dette område er 
nødvendig for at sikre, at kommende lærere 
er klædt tilstrækkeligt på til effektivt at udføre 
de myndigheds og dannelsesopgaver, som 
forventes af dem.

ILISIMATUSARFIK – GRØNLANDS 
UNIVERSITET 
For at forbedre den enkelte borgers rets
sikkerhed og adgang til retfærdig rettergang 
iværksatte vi i 2017 i samarbejde med 
Ilisimatusarfik en undersøgelse af tolkning i 

det grønlandske retsvæsen. Undersøgelsen 
ser blandt andet nærmere på de rammer, 
det grønlandske retsvæsen tilbyder for at 
sikre den rette tolkebistand i kriminalsager. 
Undersøgelsens formål er at skabe viden, 
som kan indgå i de relevante myndigheders 
løbende tiltag for at styrke Grønlands 
retsvæsen. Undersøgelsen udgives i efteråret 
2018 og er støttet af Grønlands Råd for 
Menneskerettigheder og Dreyers Fond.
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Institut for Menneskerettigheder rådgiver 
grønlandske og danske myndigheder i 
spørgsmål vedrørende menneskerettigheder. 
Det gør vi ved blandt andet at afgive 
høringssvar til udkast til ny lovgivning, når 
et udkast til en lov eller bekendtgørelse 
indeholder menneske retlige problemstillinger.

I 2017 har vi behandlet 18 høringer om ny 
lovgivning for Grønland, hvoraf vi havde 
bemærkninger i 13 tilfælde. Alle høringssvar 
kan findes (på dansk) her: menneskeret,dk/
monitorering/hoeringssvar.

Ud over høringssvar yder vi rådgivning til 
offentlige myndigheder enten ved konkrete 
henvendelser eller løbende under vores møder.

Vi kan konstatere, at der er lydhørhed over 
for de anbefalinger, instituttet fremsætter 
i høringssvarene. Vi kan også konstatere, 
at flere af lovforslagene i 2017 tog højde 
for anbefalinger fremsat i rapporten 
”Menneskerettigheder i Grønland – status 
2016”.

FOKUS PÅ RETTIGHEDER FOR 
PERSONER MED HANDICAP
I 2017 fremsatte Naalakkersuisut to lovforslag 
med fokus på rettigheder for personer med 
handicap. Det ene lovforslag handlede om 
etableringen af en handicaptalsmands
institution, og det andet om støtte til personer 
med handicap.

Instituttet finder det meget positivt, at 
Naalakkersuisut fortsat tager initiativ til at 
styrke fokus på og indsatsen for at beskytte 
og fremme rettigheder for personer med 
handicap.

HANDICAPTALSMANDSINSTITUTION
Instituttet mener overordnet, at det er positivt, 
at personer med handicap fremover vil have 
en institution med særligt fokus på netop dem. 
Det kan være med til at styrke rettighederne for 
personer med handicap. 

I vores høringssvar til udkastet til lovforslaget 
anbefalede vi blandt andet, at det blev nøjere 
præciseret, hvilke opgaver handicaptalsmanden 
forventedes at løfte. Det er særligt vigtigt for 
at sikre en hensigtsmæssig arbejdsfordeling 
mellem på den ene side handicaptalsmanden 
og på den anden side Grønlands Råd for 
Menneskerettigheder og instituttet, som er 
udpeget til at overvåge gennemførelsen af 
handicapkonventionen. Samtidig efterlyste 
vi en klar opgavefordeling mellem handicap
talsmanden og handicapcenteret i Sisimiut. 
Ingen af disse anbefalinger blev dog afspejlet i 
den endelige lov.

Til gengæld blev vores anbefaling om 
handicaptalsmandens adgang til data og 
oplysninger fra borgere imødekommet i den 
endelige lov. 

RÅDGIVNING AF MYNDIGHEDER  
OG ANDRE
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STØTTE TIL PERSONER MED HANDICAP
Instituttet havde en række ændringsforslag 
til lovforslaget om støtte til personer med 
handicap. Vi anbefalede blandt andet at 
ændre formålet med loven, så det fremgik, 
at loven har til hensigt at sikre personer med 
handicap lige muligheder i samfundet og 
imødegå diskrimination på grund af handicap. 
Samtidig anbefalede vi, at det blev skrevet 
ind i bemærkningerne til lovforslaget, at det 
er en grundlæggende menneskerettighed 
for personer med handicap, at de frit kan 
vælge deres bolig på lige fod med andre. Vi 

anbefalede at tilføje et princip i loven om, at når 
en værge kan træffe beslutning på vegne af en 
person med handicap, bør der så vidt muligt 
tages hensyn til personens egne synspunkter. 
Disse anbefalinger blev der taget højde for i det 
lovforslag, som blev fremsat for Inatsisartut i 
efteråret 2017.

Herudover anbefalede vi at indsætte klare 
regler om anvendelse af magt på sikrede 
døgntilbud og gøre kommunernes brug af det 
landsdækkende handicapcenter gratis. Disse 
anbefalinger blev desværre ikke imødekommet.

Godt på vej til bedre rettigheder.  
Fotograf: Matias Røjle Bruun
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PROPORTIONALITET I BRUG AF MAGT I 
ANSTALTER  
Kriminalloven blev i 2017 ændret for at give 
personalet i anstalterne mulighed for at bruge 
peberspray. I den forbindelse anbefalede vi, 
at kriminalforsorgen i Grønland i de nærmere 
regler om brugen af peberspray tydeliggjorde 
kravene til nødvendighed og skånsomhed i 
brugen af peberspray.

I vores høringssvar til et udkast til en ny 
bekendtgørelse om anvendelse af magt over 
for indsatte i anstalter anbefalede vi, at de 
generelle betingelser i kriminalloven om 
nødvendighed, proportionalitet og lægetilsyn 
indførtes i bekendtgørelsen, og at det blev 
uddybet, hvornår der kan anvendes magt for at 
gennemtvinge et påbud. Vi anbefalede også, 
at der indførtes et retligt hierarki mellem de 
tilladte magtmidler i bekendtgørelsen, og at 
det blev understreget, at indsatte skal vejledes 
om, at man kan klage over magtanvendelse. 

FORSLAG TIL ET RÅD MED KLARE 
RAMMER
I 2016 blev Grønlands Råd for Menneske
rettigheder på Inatsisartuts foranledning 
evalueret af en ekstern konsulent, og i 2017 
evaluerede rådet sit eget arbejde. På baggrund 
af disse evalueringer fandt Naalakkersuisut 
behov for at tage initiativ til en ny Inatsisartutlov 
om Grønlands Råd for Menneskerettigheder. 

Selv om instituttet generelt mener, at udkastet 
til den ny lov styrkede rådets position, havde 

vi i vores høringssvar en række principielle 
bemærkninger. Det gjaldt især rådets 
uafhængighed af Naalakkersuisut, rådets 
funktion og opgaver, udpegning af medlemmer 
og formand, rådets sammensætning, 
medlemmers valgperiode og rådets afgivelse 
af beretning. Et uafhængigt råd er en 
forudsætning for, at rådet kan løfte sin opgave, 
og for, at det af rådet udpegede medlem til 
Institut for Menneskerettigheders bestyrelse er 
uafhængigt.

SPROGKRAV M.V. MÅ IKKE BLIVE ET 
INDIREKTE ETNICITETSKRAV
I 2017 fik Økonomi og Personalestyrelsen 
udarbejdet en advokatredegørelse om 
”muligheden for at stille sprogkrav og krav til 
kultur og levevis ved besættelse af stillinger i 
det offentlige”. Styrelsen bad instituttet om at 
kommentere på redegørelsen.

Vi bemærkede i den forbindelse blandt andet, 
at redegørelsen manglede at forholde sig til 
flere menneskerettighedsstandarder, herunder 
FN’s Konvention om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder, FN’s Konvention om 
afskaffelse af alle former for racediskrimination 
samt muligheden for at klage til FN’s Race
diskriminationskomité. Derudover gjorde vi 
opmærksom på, at det er vigtigt, at et kriterie 
om at have kendskab til grønlandsk sprog og 
levevis ikke må føre til et ulovligt indirekte 
kriterie om at have en særlig etnisk oprindelse 
som ansøger til et job. 
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At fremme og beskytte menneskerettigheder 
forudsætter kendskab til og viden om 
menneskerettigheder både hos myndigheder 
og i civilsamfundet. I 2017 har instituttet 
blandt andet undervist elever på Politiskolen 
i Grønland, medlemmer af LGBT Qaamaneq 
(landsforeningen for lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transkønnede) og studerende 
på Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – i 
menneskerettigheder. 

I samarbejde med Grønlands Råd for 
Menneske  rettigheder, MIO og Foreningen 
Grønlandske Børn afholdt vi to menneske
retskaffemikker i Sisimiut og Nuuk. Kaffe
mikkernes uformelle form gjorde det muligt for 
os at tale om de menneskeretlige emner, der 
optog deltagerne. Der var især stor interesse for 
rettigheder for personer med handicap, retten 
til uddannelse og diskrimination på grund af 
sprog og etnicitet.

UDBREDELSE AF 
MENNESKERETTIGHEDERNE 

Menneskerettighedskaffemik i Nuuk. 
Fotograf: Mandana Zarrehparvar



FN’S BØRNEKONVENTION 
I 2017 gennemgik FN’s Børnekomité efter
levelsen af FN’s Børnekonvention i Danmark, 
i Grønland og på Færøerne. I forbindelse 
med gennemgangen skal staten redegøre 
for, hvordan det går med at overholde 
børnekonventionen. Som optakt hertil havde 
instituttet i samarbejde med Grønlands Råd for 
Menneskerettigheder i 2016 sendt en rapport til 
komitéen om forholdene i Grønland.

Børnekomitéen kom med en række anbefalinger 
til Grønland. De vigtigste anbefalinger handlede 
om Grønlands indsats for at beskytte børn 
mod omsorgssvigt og misbrug. Overordnet set 
opfordrede komitéen Grønland til at gøre mere 
for at bekæmpe seksuel udnyttelse og seksuelt 
misbrug. 

Mere præcist anbefalede komitéen Grønland 
at sikre 24timers telefonrådgivning til børn 
samt at yde den nødvendige støtte til forældre, 
som er i risiko for at udsætte deres børn for 
omsorgssvigt. Derudover opfordrede komitéen 
både Danmark og Grønland til at reducere 
ventetiden i sager om seksuelt misbrug af 
børn og udvide brugen af videoafhøringer for 
at hjælpe ofre, som skal vidne. Danmark og 
Grønland blev også opfordret til at fortsætte 

med at udvikle handlingsplaner, som hjælper 
de misbrugte børn, sikre, at de fagfolk, som 
arbejder med børn, er særligt uddannet til at 
identificere sager om seksuelt misbrug, og 
tilbyde letforståelig information om indberetning 
af seksuelt misbrug i skolesystemet.

Børnekomitéen havde også fokus på fattigdom 
blandt børn i Grønland og anbefalede, at der i 
alle områder af Grønland sikres tilstrækkeligt 
med ernæringsrigtige fødevarer, og at det 
for familier skal være muligt og økonomisk 
overkommeligt at købe sund mad. Komitéen 
opfordrede også Grønland til at sætte ind mod 
fattigdom ved at løse problemerne med høj 
arbejdsløshed blandt familieforsørgere.

Blandt anbefalingerne var også en opfordring 
til, at Grønland udvikler en politik og strategi 
for at implementere konventionen i Grønland 
og etablerer et koordinerende organ for at 
sikre implementeringen af konventionen i alle 
sektorer i samfundet. Komitéen pegede også på, 
at Grønland bør forbedre de statistiske systemer 
og analyser, der skal støtte implementeringen af 
konventionen.

FN’s Børnekomités gennemgang af forholdene i 
Grønland finder sted hvert femte år.

INTERNATIONAL RAPPORTERING
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Børnekomitéen anbefaler Grønland 
at udvikle en politik og strategi for at 
implementere konventionen i Grønland. 
Fotograf: Matias Røjle Bruun
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HØRING I FOLKETINGET
På baggrund af blandt andet instituttet og 
Grønlands Råd for Menneskerettigheders 
rapport ”Menneskerettigheder i Grønland 
– status 2016” og Advokatrådets rapport 
”Retssikkerhed i Grønland” afholdt Folketingets 
Retsudvalg og Grønlandsudvalg en høring på 
Christiansborg om forholdene i retsvæsnet, 
hvor også Inatsisartuts Lovudvalg deltog. 
Repræsentanter for politiet, Kriminalforsorgen, 
advokater, domstole m.v. gav deres bud på 
udfordringerne på justitsområdet. Instituttet 
fokuserede i sit oplæg på behovet for, at de 
danske myndigheder sørger for tidssvarende 
lovgivning på området. Høringen bekræftede, at 
retsområdet i Grønland trænger til et generelt 

og markant løft i forhold til situationen på 
retsområdet i Danmark. 

RÅDET FOR GRØNLANDS RETSVÆSEN
Instituttet blev i 2017 inviteret til Rådet for 
Grønlands Retsvæsens temamøde i Tasiilaq 
om seksuelt misbrug af børn. Rådet drøftede 
udfordringerne i de forskellige led af en sag 
om misbrug, herunder i forhold til anmeldelse, 
efterforskning, retssag, afsoning samt 
resocialisering og forebyggelse i kommunerne. 
Instituttet holdt oplæg om blandt andet 
betydningen af en dansk sag om et barns ret 
til godtgørelse, hvis en kommune ikke har 
reageret på underretninger om en plejefamilies 
omfattende overgreb af barnet.

FOKUS PÅ JUSTITSOMRÅDET 

Udsigt over Tasiilaq.  
Fotograf: Lise Garkier Hendriksen



Udsigtsplads ved Kangia.  
Fotograf: Matias Røjle Bruun
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