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Red Barnet: Overgrebspakken forpligter
Hos Red Barnet Grønland er man glad for den nye pakke mod seksuelle overgreb.
Samtidig vil man holde myndighederne fast på de ambitiøse mål

WALTER TURNOWSKY | Onsdag, 22. august 2018 - 12:57

Hos Red Barnet Grønland er man særdeles glad for Naalakkersuisuts ambitiøse mål om at gøre op med
seksuelle overgreb.

Det er mål, der vækker store forhåbninger.

- De forhåbninger ofrene og deres pårørende får, må man ikke svigte efter sådan en udmelding om at
Grønland skal være overgrebsfrit, siger formand for Red Barnet Grønland, Jonna Ketwa.

Især er Red Barnet Grønland glad for, at pakken indeholder en bred vifte af indsatser og retter sig mod
forskellige målgrupper.

- Vi kender ikke alle konkrete tiltag endnu, men hilser pakken velkommen og bakker op om arbejdet.
Killiliisa - overgrebspakken forpligter ligesom viden om overgreb forpligter. 

Roser behandling af krænkere
Målet for overgrebspakken er, at årgang 2022 skal være den første overgrebsfrie årgang i landet. Men før
det kan blive til virkelighed, skal der udarbejdes konkrete handlingsplaner for de enkelte indsatsområder.

Et af de punkter som Red Barnet Grønland er særlig glad for er, at der nu skal tilbydes behandling både til
krænkere og til dem, der er i risiko for at blive det.

- Vi mener, at vi som samfund har et ansvar for, at vi har og udvikler seksualkrænkere i vores samfund. Vi
mener også vi er nødt til at håndtere krænkere for at komme overgrebene til livs. 

Ofre og krænkere mødes

Mads Jensen / Ritzau Scanpix



16/9/2018 Red Barnet: Overgrebspakken forpligter | Sermitsiaq.AG

http://www.sermitsiaq.ag/red-barnetovergrebspakken-forpligter 2/2

LÆS OGSÅ:
Seksuelle overgreb: Store ambitioner men få penge

Red Barnet er ligeledes glad for, at der er fokus på tværfagligheden. Som det er i dag, kan ofre for
krænkelser og deres pårørende nemlig ofte føle sig som kastebold i systemet.

- Vi mener at processen for ofrene og deres pårørende skal være meget lettere end den er i dag, siger Jonna
Ketwa.

Der er dog også ting, som Red Barnet Grønland savner i pakken. En af dem er et konfliktråd, der kan tage
hånd om den kendsgerning, at ofrene og deres familier ofte er tvunget til at leve i samme lokalsamfund som
krænkeren.

- De skal leve med at møde den pågældende på gaden. De bliver måske inviteret til kaffemik i den
pågældendes familie. Når det gælder seksuelle overgreb, må vi tage højde for, at vi er et lille samfund.

Efterlyser budgetplan
Som vi fortalte tirsdag, er der blot afsat 4 millioner kroner specifikt til overgrebspakken. Resten af
midlerne skal findes inden for de eksisterende budgetter.

- Der mangler en konkret offentlig budgetplan for hele indsatsen, da det kan skabe unødig skepsis at
økonomien måske ikke er på plads i forhold til ambitionerne og hvad der nu er lovet det grønlandske
samfund. 

Under alle omstændigheder vil Red Barnet holde øje med, hvorvidt man rent faktisk kommer til at leve op
til forpligtelserne overfor børnene, der har en ret til beskyttelse mod seksuelle overgreb.

- Vi bakke fuldt op om pakken og er glade for, at vi som NGO skal inddrages. Men vi er også vagthunden,
der holder øje med om indsatsen bliver så vedholdende som det er nødvendig, fastslår Jonna Ketwa.


