



tirsdag den 23. februar 2021


UNG-TIL-UNG SEKSUALVEJLEDNING 

Formål

Projektets formål er at skabe en lokalt forankret og organiseret gruppe af unge fra Igdlo, der 
formidler viden om seksualitet, og påvirker unges normdannelse, samt skabe en oplevelse blandt 
de unge af, at kunne skabe positive forandring gennem fælles handling.

 

Projektet bygger blandt andet på anbefalingerne fra en undersøgelse om seksuelle overgreb i 
Tasiilaq Distrikt, udarbejdet af Grønlands Politi, som viser et tydeligt behov for handling rettet mod 
unges seksuelle adfærd. Grønlands Politi har efterfølgende anbefalet Ung-til-ung projektet.

 


Metode

I et samarbejde mellem brugere og ansatte i Ungdommens kulturhus, Konception  og Susnow 1

benyttes Igdlo som projektets forankring. Vi foretager en målrettet rekruttering af en gruppe unge i 
Tasiilaq Distrikt, og gennem involvering af lokale fag- og nøglepersoner, skaber vi et lokalt 
forankret projekt, der udnytter de kompetencer, der allerede findes i Tasiilaq. Vi opkvalificerer de 
unge til, at de selv kan skabe en forandring i deres lokalområde. Gruppen af unge påvirker andre 
unges normer om seksual sundhed og tryghed. 


Mål

Projektet har fem kernemål, og fem procesmål, som opnåes gennem uddannelsesindsatsen af 
ung-til-ung seksualvejledning. Målene skaber sammen et bæredygtigt fremtidssikret 
seksualvejledningssprojekt i Tasiilaq.

 

Kernemål:

• Uddannelse af lokale unge seksualvejledere, så de har kompetencer til at organisere og afholde 

workshops, som inddrager andre unge i dannelse af fællesskab, identitet, og konkrete strategier 
til at modgå seksuelle overgreb.


• De unge i Tasiilaq Distrikt afholder sig fra overgreb, fordi man nu har forståelse for, hvilke 
psykiske og fysiske konsekvenser overgreb har på den krænkede. De unge får en mere udviklet 
evne til at sige fra, sætte grænser osv. i forhold til hinanden.


• De unge i Tasiilaq Distrikt har omsorg for, og aftaler om, hvordan man i fællesskab kan skabe 
tryghed og sikkerhed for hinanden, når man f.eks. er til fest eller sover hjemme hos andre. Den 
enkelte kan med støtte i fællesskabet sige fra, hvis hun/han ser at grænseoverskridelser er 
under udvikling.


• De unge i Tasiilaq Distrikt overholder loven, fordi de nu kender til den, og undgår derved, at der 
opstår situationer med overgreb blandt par, hvor én part er under den seksuelle lavalder.


• At de unge i Tasiilaq Distrikt får en større forståelse for, og udvikler en bedre kultur omkring, 
hvad seksualitet kan være i et sundt forhold.


 Hos Konception arbejder vi med udvikling af seksualundervisning, ud fra det udgangspunkt at eleverne der skal 1

undervises, kan medinddrages som eksperter på deres egne problematikker (www.konception.dk)
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Procesmål:

• Der rekrutteres ca. 12 unge bosat i Tasiilaq og omegn, i alderen 16-28 år og fortrinsvis en lige 

fordeling af mænd og kvinder. 

• Afholdelse af en workshop med det formål at give de unge i Tasiilaq seksualundervisning, 

udvikle et lokalt fokuseret materiale og uddanne de unge til lokalt at vejlede andre ud fra 
materialet.


• Workshoppen skal munde ud i tilrettelæggelsen af et vejledningsforløb med vejledningsmateriale 
til 7.-10.-klasses elever, der er udfærdiget af workshoppens deltagere. Dette program skal 
kunne bestilles af lokale skoleklasser, brugergrupper i Igdlo og Majoriaq. Med tiden tilbydes 
programmet til eks. ungdomsuddannelser andre steder i Grønland, som et forslag til udvikling af 
lokalt forankret Ung-til-ung seksualvejledning, ligesom det udvikles til yngre aldersgrupper efter 
behov.


• Workshoppens deltagere skal prøve deres tilrettelagte vejledningsprogram af i praksis, hvorved 
der undervises minimum 40 unge mere.


• Over tid skal der stiftes en forening for uddannede ung-til-ung seksualvejledere. Foreningen skal 
fremtidssikre projektet, og foreningen understøttes af et netværk af lokale fag- og 
nøglepersoner. Foreningen faciliteres af Igdlo, Tasiilami Suleqatigiippugut og aktører fra sociale-, 
uddannelses- og sundhedsinstitutioner i Tasiilaq. 


Afrunding


Det er centralt, at initiativet så tidligt som muligt drives af de lokale unge for at sikre, at 
ansvarsfølelsen og stoltheden over projektet udgår fra Tasiilaq. For at lykkes er det afgørende, at 
forskellige foreninger, institutioner og myndigheder formår at samarbejde om støtten af de unges 
initiativer.

 

Det er et vigtigt projekt, som kan have mange positive effekter for unge i Tasiilaq!


Gode hilsner


Pernille & Søren


Inussiarnersumik Inulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
Best regards

Søren Skov
Tasiilami Suleqatigiippugut 
Vi samarbejder i Tasiilaq 

E-mail soren@susnow.gl
Mobile +45 3162 5932/ +299 550647
_______________________________
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