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Spørgsmål nr. 22 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg:

”Institut for Menneskerettigheder og Grønlands Råd for Menne-

skerettigheder har udgivet en statusrapport om børn og unge i 

Grønland, som anbefaler, at videoafhøring af børn, der har op-

levet seksuelt overgreb, udvides. En udvidelse vil betyde hurti-

gere afhøring, som vil være en fordel for de børn og unge, der 

hurtigere kan komme videre og f.eks. få terapi og få afsluttet sa-

gen mentalt. Har regeringen planer om at udvide videoafhøring 

af børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb?”

Svar:

1. Det fremgår af Grønlands Råd for Menneskerettigheders og Institut for 

Menneskerettigheders statusrapport fra 2019 om børn og unge i Grønland, 

at FN’s Børnekomité i 2017 havde en række anbefalinger som særligt om-

handlede beskyttelse af børn og unge mod omsorgssvigt og misbrug. Ko-

mitéen anbefalede bl.a., at Grønland reducerer ventetiden i sager om seksu-

elt misbrug af børn og udvider brugen af videoafhøringer for at hjælpe ofre, 

som skal vidne.

2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra Rigs-

politiet, der har oplyst følgende: 

”Rigspolitiet har foretaget en høring af Politimesteren i Grøn-

land, som bl.a. har oplyst, at forebyggelse og efterforskning af 

sædelighedsforbrydelser mod børn og unge i Grønland priorite-

res meget højt. Der arbejdes løbende på at nedbringe sagsbe-

handlingstiden i sager om seksualforbrydelser mod børn og 

unge, herunder at nedbringe sagsbehandlingstiden for videoaf-

høring. Grønlands Politi har i den forbindelse ansat en politi-

kommissær til koordinering og monitorering af videoafhøringer, 

ligesom der løbende uddannes nye videoafhørere og sagsbe-

handlere til området. 

Grønlands Politi har endvidere oplyst, at der er indkøbt 17 mo-

bile videoafhøringsenheder, og at implementeringen af udstyret 

er påbegyndt. 

Rigspolitiet skal hertil bemærke, at Grønlands Politi har foreta-

get en kortlægning af de nuværende afhøringslokaler og er i di-

alog med øvrige myndigheder i Grønland med henblik på at 

sikre bedre fysiske rammer til videoafhøring af børn.  

Grønlands Politi har endelig oplyst, at der fortsat er visse udfor-

dringer forbundet med afviklingen af videoafhøringerne, herun-

der som følge af logistik og vejrforhold i forbindelse med rejse-

aktiviteter.”
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3. Jeg kan i forlængelse af ovenstående oplyse, at videoafhøring af børn re-

guleres af § 340 a i den grønlandske retsplejelov. Det følger af bestemmel-

sen, at børn under 15 år som udgangspunkt skal videoafhøres i sager om 

seksualforbrydelser. Der kan også ske videoafhøring i sager med børn og 

unge mellem 15-18 år, hvis særlige forhold taler for dette. 

Reglerne for videoafhøring af børn i Grønland er de samme, som dem der 

gælder i medfør af den danske retsplejelov. Jeg finder ikke, at der på nuvæ-

rende tidspunkt er behov for at udvide den gældende ordning for videoafhø-

ring af børn i Grønland. 

4. Jeg kan afslutningsvis oplyse, at jeg mødtes med Naalakkersuisoq for 

Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, den 2. 

juli 2019 for bl.a. at drøfte iværksættelse af konkrete initiativer på justits-

området i forhold til børn i Grønland, der er blevet udsat for seksuelle over-

greb. I den forbindelse drøftede vi bl.a. spørgsmålet om flere ressourcer til 

politiet til behandling af sager om overgreb på børn, flere videoafhørere og 

bedre lokaler til videoafhøring af børn.

Jeg deler Naalakkersuisuts ønske om at styrke indsatsen over for seksuelle 

overgreb mod børn i Grønland, og jeg vil gå i dialog om de konkrete initia-

tiver, som Naalakkersuisut har bedt om hjælp til. 
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