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uddannelse

Mandag den 29. september kunne 21 nye anstaltsbetjentelever 
sætte sig til rette på skolebænken og gå i gang med det første 
teorimodul i den nye anstaltsbetjentuddannelse.

Det er det største hold elever nogensinde i Grønland. Og alle 
anstalterne i Grønland er repræsenteret: Ilulissat, Aasiaat og 
Qaqortoq med hver en elev, Sisimiut og Tasiilaq med hver fem 
elever og Nuuk med otte elever.

Den største forandring i den nye uddannelse er, at den inde-
holder væsentlig mere teori i forhold til tidligere, fortæller 
uddannelses- og beskæftigelseschef i den grønlandske 
kriminalforsorg, John Navntoft. 

”Der er nu kommet 15 ugers teori mod tidligere 10, og der 
lægges meget mere vægt på kommunikation og sikkerhed. Det 
er jeg voldsomt glad for. Jeg har undervist heroppe i en del år, 
og jeg har altid syntes, at to gange fem uger var alt for kort tid 
til teoridelen,” siger han.

Og som noget nyt skal eleverne ikke længere i praktik i Anstalten 
ved Herstedvester. Det er afløst af et praktikforløb i en anstalt 
i Grønland samt praktik i Kriminalforsorgen i Frihed.

”Det er ikke fordi, det var en dårlig idé at komme i praktik i 
Herstedvester – det kunne man lære meget af – men det var 
rasende dyrt. Så hvis vi ville have mere teori, skulle vi finde 
besparelserne et sted. Og nu er praktikken i stedet blevet 
mere lokalt orienteret,” siger John Navntoft.

Fangerne skal lave en ’mumik’
Et andet prioriteringsområde i den nye uddannelse er behandling 
og beskæftigelse. De grønlandske anstalter har traditionelt 
været åbne, og tidligere var stort set alle indsatte beskæftiget 
i byerne. Men de sidste 5-10 år er det gået den anden vej.

”Det er blevet mere og mere som i Danmark. Vi har fået tungere 
indsatte med store misbrugsproblemer, som har været svære 
at holde beskæftiget. Det er også noget, vi har opprioriteret 
i uddannelsen. Personalet skal blive bedre til at tale med de 
indsatte og motivere dem til at gå i behandling.”

Derfor har man i Grønland udviklet sit eget behandlingsprogram 
ved navn ’MUMIK’. Det skal motivere de indsatte til at gå i 
behandling for alkohol- eller hashmisbrug – og det er man ved 
at efteruddanne anstaltsbetjente og socialrådgivere i.

”’Mumik’ er det grønlandske ord for at foretage en vending. 
Ligesom at vende en side i livets bog. At vise en nye side af sig 
selv. Men det har altså ikke noget med en grønlændervending 
at gøre,” siger John Navntoft.

Fra åbent til lukket land
Anstaltsbetjentene i Grønland står ifølge John Navntoft over 
for stadig stigende udfordringer i deres daglige arbejde med 
de indsatte. Ikke mindst på grund af den nye lukkede anstalt, 
som er ved at blive bygget i Nuuk. Efter planen skal den stå 
klar i 2017 og huse mange af de grønlændere, der lige nu sidder 
forvaringsdømt i Anstalten ved Herstedvester.

”Vi er jo vant til kortere domme heroppe end i Danmark og 
har per definition haft åbne anstalter, så vi skal til at vænne os 
til et højere sikkerhedsniveau. Der er jo ret stor forskel på at 
arbejde med indsatte med domme på tre måneder og så på de 
forvaringsdømte, der sidder på livstid. Der er jo en grund til, 
de er dømt til forvaring. De er simpelthen farligere – og de har 
brug for en anden behandling.”
 
Den udfordring er Fængselsforbundets lokalformand i 
Grønland, Alberth Lange, enig i. Også han er glad for den nye 
uddannelse, som han mener, vil løfte anstaltsbetjentenes 
faglighed. Men det kræver en omstilling. 

”Vi er jo vant til, at alting er åbent. De indsatte kan for eksempel 
nogle steder få udgang, hvor vi har en båd eller en hytte til 
rådighed, som de kan overnatte i. De kan tage ud i naturen og 
være sig selv. Når vi får flere indsatte med begrænset udgang, 
kommer der selvfølgelig også flere regler. Vi har allerede flere, 
som vi må beskæftige på anden vis. De laver for eksempel små 
hundeslæder eller skærebrætter på værkstederne.”

sara Olsvig: det kan blive bedre endnu
Formanden for Grønlands største oppositionsparti, Inuit 
Ataqatigiit (IA), Sara Olsvig, har arbejdet hårdt for at få revideret 
anstaltsbetjentuddannelsen, mens hun sad i Folketinget og 
var formand for Grønlandsudvalget. 

”Jeg er glad for, at der endelig sker noget nu. Det er en af de sager, 
jeg har kæmpet hårdt for, siden jeg blev valgt til Folketinget 
i 2011. Men når det er sagt, synes jeg stadig, at uddannelsen 
bør være mere på niveau med den danske. 15 ugers teori er jo 
stadig ikke meget sammenlignet med i Danmark.” 

Hun mener, at en styrkelse af anstaltsbetjentuddannelsen 
også vil kunne betyde højere lønninger for betjentene i 
Grønland, som generelt er dårligere lønnet end deres 
kollegaer i Danmark.

”Argumentet fra Justitsministeriet er, at de dels har en kortere 
uddannelse, dels arbejder i åbne anstalter. Men det argument 
holder ikke, for mange af de åbne afdelinger fungerer i praksis 
som lukkede. Og når vi får den nye lukkede anstalt i Nuuk, 
er der ingen argumenter for ikke at gøre uddannelsen lige så 
god som den danske – med et tilsvarende lønningsniveau. For 
politiets vedkommende er man for eksempel kommet frem til 
en løsning, hvor de grønlandske politibetjente får et tillæg fra 
den danske stat, så deres løn svarer til danske betjentes.”

Hun mener, at der stadig er mange anstalter i Grønland, hvor 
der skal sikres bedre uddannelses-, beskæftigelses-, behand-
lingsmuligheder.

”Den store udfordring ligger i at få råbt de danske 
politikere op og gjort opmærksom på, at det her er dansk 

De nye grønlandske anstaltsbetjente kan 
se frem til en bedre faglig polstring, når 
de fremover skal bevogte indsatte. Det 
er et godt skridt på vejen, men langt fra 
målet, mener formanden for det grønlandske 
oppositionsparti IA, Sara Olsvig.
Af Andreas Graae
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Som et led i undervisningen skal eleverne på den nye 
anstaltsbetjentuddannelse træne beskæftigelsesaktiviteter 
for de indsatte. En gruppe valgte temaet trommedans med 
den pædagogiske assistent og mangeårige trommedanser 
Jens Fisker fra Anstalten i Qaqortoq som instruktør. Det er 
tanken, at trommedans kan blive den grønlandske udgave  
af korsang i de danske fængsler.

ansvarsområde, selvom det ligger langt væk. Det er nogen 
problemer, som man ikke kan lukke øjnene for,” siger hun.

Forbundssekretær Bente Benderska fra Fængselsforbundet 
er glad for den reviderede grønlandske uddannelse. Hun 
var selv med i arbejdsgruppen om revisionen og var i den 
forbindelse på besøg i anstalterne i Aasiaat og Nuuk, hvor 
hun interviewede anstaltsbetjentelever, praktikvejledere 
og ledere om deres uddannelsesbehov.
 
”Ved samtalerne blev der peget på mange ting. Men 
særligt behovet for mere træning samt støtte fra lederne 
i praktikken var fremtrædende. Med de ekstra uger var 
det muligt at efterkomme disse behov, og jeg synes, vi for-
måede at tænke det ind i uddannelsen på en god måde. 
Lederne på institutionerne er desuden blevet introduceret 
til ændringerne i uddannelsen, så de i højere grad end 
tidligere kan indgå som ressourcepersoner og støtte eleverne 
under den praktiske del af uddannelsen,” siger Bente Benderska.

Ny uddaNNelse

den nye anstaltsbetjentuddannelse i Grønland indeholder 
væsentlig mere teori end den tidligere uddannelse. nu er 
uddannelsen i store træk tilrettelagt som den danske.

uddannelsen blev revideret af en arbejdsgruppe med 
repræsentanter for direktoratet for Kriminalforsorgen i 
danmark, Kriminalforsorgen i Grønland og Fængsels-
forbundet.


