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Referat af borgermødet 
 

Referat af borgermødet om bekæmpelse af selvmord med cafè metode som 

blev afholdt i Amerloq torsdag den 16. maj 2019 kl. 19.30. 

 

Dagsorden: 

1 Familiecenterlederen Dorthe Margrethe Møller byd velkommen. 

 

2. Dem fra livslinjegruppen som mødte op blev præsenteret og planen blev 

fremlagt, såsom livslinjegruppens metode, og oprette en linje til borgerne som på 

nuværende tidspunkt er under forberedelse og skal offentliggøres til borgerne når 

den er klar.  

Når der har været selvmordstrusler, arbejder man med bygdebesøg; og der er 

opfølgninger efter samtaler. 

 

3. Underretningspligt blev kort fremlagt, der var ingen yderligere uddybning, da 

vedkommende som skulle stå for fremlæggelsen var blevet syg, men borgerne fik 

muligheden for at søge efter yderligere information.  

Kriminalloven for Grønland kap. 19 § 86 og § 89 “Forbrydelser mod liv og legeme”  
• § 86 For manddrab dømmes den, som dræber en anden.  
• Stk. 2: For drab efter begæring dømmes den, der dræber en anden efter 

dennes bestemte begæring.  
• Stk. 3: For hjælp til selvmord dømmes den, der medvirker til, at nogen berøver 

sig selv livet.  
• § 89. For prisgivelse af menneskeliv dømmes den, som hensætter en anden i 

hjælpeløs tilstand eller forlader en under dennes varetægt stående person i en 
sådan tilstand, eller som, uagtet det var muligt for den pågældende uden 
særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader efter evne at 
afværge alvorlig ulykke, der medfører fare for menneskeliv, at hjælpe 
nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller at træffe de foranstaltninger, som 
er nødvendige til redning af en tilsyneladende livløs, eller som er påbudt 
til omsorg for personer, der er ramt af en ulykke.  

 
4. Fordeling til bordgrupper: 

  Borgernes behov: 

- Der skal fokuseres på værdier; som enkelte personer eller som familie. 

 Øge personlig selvværd.  

- Der savnes debatdage via den lokale radio med forskellige overskrifter. 
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- Man er nødt til at snakke om de værdier man har i Sisimiut. Aktive Sisimiormiutter 

er nødt til at blive synlige igen. 

- Være bedre til oplæring, f.eks. hvordan du har overkommet/overlevet det. 

- Synlige henvendelses muligheder, være imødekommende og tilgængelig. 

- Snakke åbent om opdragelsesmetoder. 

- Rettighederne er nødt til at være mere synlige. 

- Et sted man kan henvende sig om aftenen/natten ved behov for at snakke med 

nogen. 

- Et alkoholfri værested for unge. 

- Bedre godtgørelser til sagsbehandlere. 

- Alkoholfrie sammenkomster, sammen med borgere som kan holde foredrag om 

hvad de har oplevet og hvordan de har formået at komme over det. 

- Aktiviteter for alle. 

- Indføre debat/samtalemetoder til familier. 

- Finde frivillige som kan arbejde ved selvmordstrusler. 

- Give en som har overlevet selvmord mulighed for at hjælpe til. 

 

 Forslag fra borgerne: 

- At have en tung overskrift kan sætte sig "fast" til hjernen, derfor foreslås der at der 

skal være en "løftende" overskrift. 

- Personer som ikke dyrker sport skal være mere synlige, da de sagtens også kan 

være rollemodeller. 

- Man burde have plads til at lave personlig udvikling og selvværd i samarbejde 

med folkeskoler.  

- Der burde være mere debat om udfordringer. 

- Qeqqata Kommunia burde lave en politik om frivillighed.  

- Qeqqata Kommunia skal fremlægge tydelige oplysninger til borgerne med 

opfølgning. 

- Arrangere Workshops med fast overskrift. 

- Mulighed for støtte fra menigheden ved kirkegang til begravelse, når nogen har 

det hårdt og har svært med at klare sig. 

 

 

 

 

 Jeg har tilføjet følgende punkter som borgerne mener er vigtige: 

- Den reklame som udsendes gennem KNR, som nævner at man er værdiløs, 

burde afskaffes. 

- Idet sagsbehandlere altid har sager og har for mange af dem, blev det foreslået,   

 at der burde blive oprettet 2 faste stillinger til arbejdet om forebyggelse af 

selvmord. 

- Der var ønske om oftere borgermøder.  

- det blev flere gange nævnt at samtlige borgere er medansvarlige.  
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- Oplysningskampagner burde ske oftere. 

- Der var forslag om at forældreparrene ikke skal true med selvmord når børnene 

er tilstede.  

- Der var taknemlighed for borgermøde-afholdelsen.  

- Uddannelsessteder og højskolen kan hjælpe til. 

- Søge selv efter muligheder for at bekæmpe selvmord. 

- At arbejde med særlige opgaver og visioner som er bemandet af borgerne. 

- Benytte eksisterende forebyggende fritidsaktiviteter. 

- Vi har alle ansvar for ikke at begå selvmord. 

 

Referatet af borgermødet skal med i lokalavisen Silleq, og der skal være 

opfølgningsmøde til borgerne i næste måned; hvor planen er, at afklare indsatser 

og søgen efter samarbejdspartnere efter borgermødet. 

 

Som afslutning da borgerne blev spurgt om hvordan de synes borgermødet 

foregik, blev følgende nævnt: 

- At handle uden at finde forhindringer og uden at have lid kun til folkevalgte. 

- Det er begejstrende. 

- Det er første gang at det bliver drøftet så åbent med borgernes deltagelse. 

- Man kan udnytte ressourcerne til borgerservicen ved at invitere 

virksomhedslederne. 

- Selvom det var hårdt, så var arrangementet tilfredsstillende men nødvendigt, og 

det er ønskeligt at der kommer en opfølgning. 

- Alle os som er Sisimiormiutter har behov for hinanden, vi kan overkomme dette, vi 

behøver ikke miste flere. 
 

 

Dorthe Margrethe Møller 

20. maj 2019 


