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Skrifleg fyrirspurn um íbúakönnunina á Grænlandi 2018 
 
Norræna velferðarnefndin beindi eftirfarandi fyrirspurn til Norrænu 
ráðherranefndarinnar: 
 

 Hvað aðgerða hyggst Norræna ráðherranefndin grípa til í ljósi niðurstaðna um 
alvarlegt ástand á Grænlandi sem íbúakönnunin á Grænlandi  sýnir fram 
á? 
 

 Hvernig er unnt og hvernig ætti að fjalla um þetta svið og málefni þau sem 
koma fram í könnuninni á norrænum vettvangi þannig að einnig sé tekið tillit 
til frumbyggjasjónarmiða? 

 
Svar: 
Á vettvangi Norrænu ráðherranefndarinnar er nú þegar unnið starf sem snertir þau 
alvarlegu vandamál sem koma fram í íbúakönnuninni á Grænlandi . Ástæða er 
þó til að nefna að norrænt samstarf tekur til allra Norðurlanda.  
 
Mörg þeirra vandamála sem fjallað er um í könnuninni snúast um áfengisvanda, 
ofbeldi í nánum samböndum, kynferðisofbeldi og sjálfsvígshugsanir. 
 
Til að byrja með vill ráðherranefndin vísa til þess starfs sem unnið er innan ramma 
norrænu samstarfsáætlunarinnar um jafnréttismál - .  Í dag eru Norðurlönd 
meðal þeirra svæða í heiminum þar sem hvað mestur jöfnuður ríkir þó enn blasi við 
áskoranir. Á gildistíma áætlunarinnar er m.a.lögð áhersla á velferðarmál, heilsu og 
lífsgæði. Þetta felur m.a. í sér að: 

 vinna gegn kynferðislegri áreitni og ótilhlýðilegri háttsemi, neikvæðri 
líkamsmynd og staðalmyndum af konum og körlum,  

 kynbundið ofbeldi verði ekki liðið, og sérstakan gaum þarf að gefa 
frumbyggjum sem er hætt við kynbundnu ofbeldi og kúgun, og 

 á gildistíma áætlunarinnar verður einnig tekist á við áskoranir á sviði 
jafnréttismála og réttindamál sem varða frumbyggja á Norðurlöndum og á 
norðurskautssvæðinu. 
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Jafnframt hefur embættismannanefnd um félags- og heilbrigðismál (EK-S) stofnað til 
norræns tengslanets um síðbúnar afleiðingar kynferðisofbeldis. Markmið 
tengslanetsins er að efla úrræði fyrir fullorðna sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi í 
æsku. Fulltrúar stjórnvalda, opinberra stofnana og frjálsra félagasamtaka frá 
Norðurlöndum, Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum geta tekið þátt í 
tengslanetinu. Tengslanetið sem var stofnað  sinnir fyrst og fremst miðlun 
þekkingar og reynslu af úrræðum á landsvísu jafnt sem staðbundnum úrræðum. 
 
Verkefni Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar (NVC) er að þróa og efla norræna 
velferðarmódelið, m.a. með því að leggja áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir. Það snýst 
um að stemma stigu við lífsstílssjúkdómum, koma í veg fyrir að ungt fólk verði 
áfengis- og eiturlyfjaneyslu að bráð með því að koma á fót fundarstöðum, taka saman 
sérfræðiþekkingu, byggja tengslanet og miðla þekkingu og reynslu af góðum 
úrræðum. Aðrar aðgerðir snúa að því að stuðla að geðheilsu og draga úr félagslegum 
ójöfnuði á velferðar- og helbrigðissviði. Þar að auki stendur NVC að vísindagátt á 
netinu fyrir almenning um norrænar rannsóknir á sviði félagsvísinda um áfengi, 
eiturlyf, tóbak o.s.frv. (PopNAD). Einnig er gefið út vísindatímarit um norrænar 
rannsóknir um áfengi og eiturlyf, Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD). 
 
Þá ákvað ráðherranefndin að efla norrænt samstarf á lýðheilsusviði með því að stofna 
Norrænan lýðheilsuvettvang . Í upphafi fjallaði vettvangurinn um ójöfnuð 
varðandi heilsu, geðheilsu og áfengi, eiturlyf og tóbak. Niðurstöður þessa starfs eru 
birtar á heimasíðu NVC https://nordicwelfare.org/publikationer/. Norræna 
velferðarmiðstöðin er umsýslustofnun lýðheilsuvettvangsins.  
 
Varðandi geðheilsu hefur ráðherranefndin eflt norrænt samstarf á sviði geðlækninga 
og mun endurtaka leiðtogafund á sviði geðlækninga ásamt því að auka skipti á 
þekkingu og reynslu af líkönum fyrir bestu starfshætti.  Árið  ákvað EK-S að skipa 
norrænan starfshóp á sviði geðlækninga til að standa að þekkingaröflun og 
reynslumiðlun. Starfshópurinn fær endurnýjað umboð frá og með árinu  og 
hyggst nú leggja meiri áherslu á að efla geðheilsu, einkum barna og ungmenna. 
 
Enn fremur má nefna að í úttekt Árna Páls Árnasonar á félagsmálasviði „Þekking sem 
nýtist  – Tillögur um aukið norrænt samstarf á sviði félagsmála“ frá  er að finna 
tillögu um að efla norrænt samstarf á sviði félagsmála á strjálbýlum svæðum (tillaga 

) sem EK-S mun fjalla um á fundi sínum í byrjun október . 
 
Þá er minnt á samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um 
norðurskautssvæðið „Norrænt samstarf um norðurskautssvæðið – “  en þar 
er sjónum beint að lífskjörum og þróun frumbyggja, m .a. barna og ungmenna, 
jafnrétti og heilsu ásamt félagslegum aðstæðum frumbyggja. 
Frumbyggjasjónarmiðið er mikilvægt og í norðurskautsáætluninni hefur það 
sjónarmið verið miðlægur þáttur allt frá upphafi hennar árið . 


