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Sammanfattning av deltagande i NFBO:s konferens – Nordiska Föreningen mot Barnmisshandel och
Omsorgssvikt- i Nuuk, Grönland 140826-140828.
Undertecknade hade förmånen att få deltaga i denna konferens delvis som en följd av beviljade stipendiemedel
från FAMÖS.
Den åttonde nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt hölls i Nuuk på Grönland.
Deltagarantalet uppgick till cirka 250 personer från Danmark, Färöarna, Finland, Grönland, Island, Norge och
Sverige. Dessutom var två av huvudföreläsarna från Frankrike respektive Storbritannien. Denna konferens
innebar ett stort antal besökare till den, i vårt tycke, lilla huvudstaden Nuuk som har 15.000 invånare och som
ligger på sydvästra Grönland. Det totala invånarantalet på Grönland uppgår till ca 55.000 personer vilka
huvudsakligen bor i de delar av landet som inte täcks av is året runt, dvs södra och västra delarna.
En av huvudföreläsarna, Jean-Michel Huctin, är antropolog och har under många år arbetat på Grönland,
speciellt i samarbete med Uummannaq Children´s Home, vilket är ett barnhem dit barn och ungdomar flyttar på
grund av föräldralöshet eller att föräldrarna inte kan ta hand om dem. Jean-Michel har bland annat skapat och
regisserat filmen ”Inuk” som vi konferensdeltagare fick se. Filmen beskriver situationen för framförallt en
tonårspojke som lever på Grönland men är också en beskrivning av hur barn och ungdomar kan ha det i dagens
Grönland och är inte minst en familjehistorisk beskrivning. Det sistnämnda förefaller att vara viktigt för
Grönländare i allmänhet, iallafall enligt föreläsaren; man är inte bara ”sig själv som individ” man är i hög grad
också sin familj. Vi kan varmt rekommendera denna film.
På temat ”barn och unga i dagens Grönland” föreläste också till exempel Else Christensen, seniorforskare i
psykologi från det Nationella Forskningscentret för Välfärd i Köpenhamn, och personal från Saaffik, vilket är
Nuuks motsvarighet till Sveriges barnahusverksamheter, dock med begränsningen barn som utsatts för sexuella
övergrepp. Båda dessa föreläsare beskrev tuffa uppväxtvillkor för många barn och unga på Grönland men också
en hoppfullhet i att detta uppmärksammas alltmer. De uppväxtvillkor som blir svåra för barn och ungdomar är att
föräldrar har alkoholmissbruk, ungdomar använder själva alkohol tidigt, sexuella övergrepp kommer inte till
kännedom, det vill säga faktorer som drabbar barn och unga i alla länder.
Vidare kan nämnas Dag Nordanger, psykologspecialist och doktor i psykologi, från Regionalt Kunskapscenter
för Barn och Unga i Bergen, Norge. Dag beskrev, med utgångspunkt i neurobiologisk forskning, hur barn och
unga reagerar på traumatiska händelser med speciellt fokus på s.k. ”utvecklingstrauman” där barn lever i en
våldsam miljö. Han beskrev barns och ungas olika grad av ”toleransfönster” för traumatriggers och att man som
behandlare behöver arbeta för att öka detta så att ett traumatiserat barn inte blir undvikande.
Bragi Gudbrandsson, sociolog som leder Statens Center för Barnavärn på Island, sammanfattade utvecklingen av
s.k. Barnahusverksamheter som tog sin början i USA på 80-talet och därefter på 90-talet togs till Island och nu
finns i många länder i Europa.
Vidare förtjänar bland annat det seminarie som handlade om bilder i ”gråzonen” på barn som sprids via internet,
och som hölls av Gitte Jakobsen från Rädda Barnen i Köpenhamn, att nämnas. Seminariet blev en obehaglig
tankeväckare för åhörarna.
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Conni Gregersen, psykolog från Nuuk, berättade om hur hon arbetar i behandlingsarbete med tolk och hur väl
det faktiskt kan fungera.
Sibel Korkmaz, Linköpings Universitet, har vunnit NFBO:s uppsatstävling med sin magisteruppsats ”Är det bara
jag som hittar på?” Unga kvinnors berättelser om våld i nära relationer: betydelsen av kön och ålder för
identitetsskapande och det sociala nätverkets responser. Sibel presenterade uppsatsen under konferensen och
pekade särskilt på att de utsatta unga kvinnorna ofta inte får den hjälp de skulle behöva.
Undertecknade höll ett seminarium om familjebehandlingsmetoden KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid
Barnmisshandel. Seminariet var välbesökt och vi fick frågor från intresserade åhörare.
Sammanfattningvis var dettaen riktigt bra konferens och vi är mycket tacksamma för att med hjälp av
stipendiepengar från FAMÖS ha fått möjlighet att besöka konferensen som hölls i detta vackra land.
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