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1. Indledning
Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland er nedsat i henhold til Landtingslov nr. 11 af 11.
november 2000 § 15 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. I henhold til rådets
kommissorium udarbejdes en årsberetning til Naalakkersuisut om udviklingen i alkohol- og
narkotika situationen, og fremsættes anbefalinger og råd om initiativer til forebyggelse eller
nedbringelse af (mis)brug af alkohol og/eller narkotiske stoffer.
2. Kommissorium og forretningsorden for Alkohol- og Narkotikarådet
Kommissoriet beskriver rådets opgaver, funktion og sammensætning.
Forretningsorden beskriver regler for forretningsgang for mødeaktiviteter, medlemmernes og
sekretariatets funktionerer.
3. Alkohol- og Narkotikarådets sammensætning/medlemmer i 2010
Rådet bestod af følgende medlemmer ved udgangen af 2010
Repræsentanter for børn og unge – v/ privat praktiserende psykolog Inuk Bourup-Nielsen,
formand for rådet.
Repræsentanter for børn og unge – formand for Pædagogernes Landsforening PIP Kaaliina
Skifte, næstformand for rådet.
Repræsentant fra KANUKOKA, v/Helga Nielsen
Politimesteren i Grønland, v/Bjørn Bay Tegner
Landslægeembedet v/Turid Skifte
Departementet for Sundhed, Birgit Niclasen
Departementet for Sociale Anliggender, Andu S. Olsen
Grønlands Idrætsforbund, Akara Skifte
Repræsentant fra folkeskolen/KIIIN Kirsten Olsen
Sekretær for Alkohol- og Narkotikarådet, Berti Bourup
4. Gennemgang af rådets mødeaktivitet 2010 med tilhørende beskrivelse af de punkter,
der er blevet drøftet
Alkohol- og Narkotikarådet har i henhold til forretningsordens § 5 afholdt 2 møder i 2010, der
blev afholdt 1 møde i februar, 1 møde i september. Under det første møde, drøftedes blandt
andet på anmodning fra Peqqissutsimut Naalakkersuisoq Agathe Fontain, hvorledes den
eksisterende alkoholpolitik kan styrkes, så den mere effektivt modvirker alkoholisme,
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alkoholrelaterede vold og andre alkoholrelaterede personovergreb samt misbrug af børn. Dette
i henhold til EM26/2009.
Konklusion blev, at Inatsisartut drøftelse af EM26/2009 i flere henseende falder i tråd med det
rådet gennem flere møder har drøftet og bemærket. Der har resulteret i, at man overfor
Naalakkersuisoq anbefalede afholdelse af landsdækkende alkoholseminar. Rådet anbefaler
ikke yderligere stramninger af nugældende alkohollovgivning, men rådet anser hele området
som en samfundsopgave, hvor der er behov for at man gennemgående drøfter alkoholkulturen
i Grønland. Senest lignende tiltag skete i 1985, hvor der blev afholdt alkoholpolitisk seminar.
Rådet har valgt at fortsætte sit tema fra 2009 omkring Alkoholkultur i samfundet, hvor
kræfterne konkret skal koncentreres om planlægning af alkoholseminar i 2011.
Peqqissutsimut Naalakkersuisoq støtter tanken af alkoholseminaret, og vil, i samråd med
rådet, stå for arrangementet. Konferencen planlægges afholdt september 2011, Styregruppe
nedsættes. Indholdet i konferencen skal afspejle Peqqissutsimut Naalakkersuisoq´s samt
rådets holdninger.
Under rådets andet møde blev Sundhedsstyrelsen 7 nye anbefalinger til genstandsgrænser
drøftet. Grønland følger Den danske Sundhedsstyrelses anbefaling om maksimalgrænsen for
indtagelse af alkohol, hvor det anbefalede er, at kvinder maksimalt drikker 14 genstande om
ugen og mænd maksimalt 21. Grænserne gælder for voksne personer.
Det nye anbefalede er blandt andet, at kvinder kun bør drikke op til 7 genstande om ugen, og
at mænd skal holde sig under 14 genstande om ugen – samt at det anbefales, at man stopper
før 5 genstande ved samme lejlighed.
Blandt medlemmerne er nedsat en arbejdsgruppe, som ser nærmere på de seneste udmeldinger
fra Sundhedsstyrelsen. Rådet fremsender deres anbefaling til Naalakkersuisut.
Omkring ”ansvarsfuld servering” hvor der især sættes fokus på servering og salg til personer
under 18 år samt berusere samt på at personer under 18 år står for servering og salg af
alkoholiske drikke, er et problemområde, som Peqqissutsimut Naalakkersuisoq vil have
afdækket i samarbejde med restaurationsbranchen og Handelsstandsforeningen samt
Politimesterembedet. Rådet deler Peqqissutsimut Naalakkersuisoq´s bekymring og støtter op i
forhold til bedre tiltag. Naalakkersuisoq samt sekretariatet har i december 2010 afholdt møde
med nævnte instanser. Der var enighed om, at der fremover skal være løbende møder. Under
mødet erfares, at problemet med salg til unge under 18 år muligvis primært ligger i
lejlighedsbevillinger.
Sekretariatet har igangsat produktion af ”plakater” med budskab om, at der ikke må sælges
alkohol til personer under 18 år samt berusere, samt at personalet skal være fyldt 18 år.
Plakaterne skal ophænges synligt ved forretninger og serveringssteder. Endvidere udkommer
en lille folder omkring alkohollovgivningen, der synliggør rettigheder og
sanktionsmuligheder.
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Omkring hashområdet vil der årets første måned 2011 udsendes TV-kampagne omkring
hashproblematikken.
5. Øvrige aktiviteter:
I august deltog rådet med 3 medlemmer i Departementet for Sundhed temadage om
behandlingssituationen i Grønland. En række af rådets tidligere drøftelser på
behandlingssituationen og anbefalinger til Naalakkersuisut blev løftet og synliggjort.
Kommunerne er villige til at overtage behandlingsområdet, men ønsker midler i forhold til
opgavernes omfang. En af konklusionerne falder i tråd med Rådet tidligere anbefalinger
omkring krav til behandlere, hvor der anbefales grundlæggende uddannelse i
misbrugsbehandling. Samt vigtigheden i, at de, der visiterer, ved, hvad de visiterer til – og
hvilke muligheder der er.
Rådet er orienteret om sekretariatets deltagelse i Nordisk rusmiddelseminar, der blev afholdt
for 26 gang. Året tema for seminaret var: konsumudvikling for rusmiddelområdet – social
ulighed og alkohol – viden og perspektiver for indsats – Alkohol og arbejdsliv – Et overblik
viden og perspektiver for indsats – Forældrerollen i rusmiddelarbejdet.
Det konstateres, at Grønland mangler socioøkonomisk forskning på området. Rådet vil i
samarbejde med Inerisaavik udvikle et program, til folkeskolelærerne, om hvorledes man kan
varetage undervisning på rusmiddelområdet, hvor forældre inddrages.
Endvidere har Peqqissutsimut Naalakkersuisoq samt Afdelingschefen i Paarisa deltaget i
Nordisk Narkotikaforum.
Under mødet fik deltagerne indblik i Grønlands arbejde med bekæmpelse og forebyggelse af
alkohol og rusmidler på såvel central som kommunalt hold.
6. Forbrug af alkohol og narkotika
Der blev i 2009 indført ca. 459.000 liter ren alkohol i drikkevarer jf. figuren nedenunder i
forhold til året før steg indførelsen med ca. 6.000 liter, eller knap 1,4 pct.
Indførslen svarer til 10,67 liter ren alkohol pr. person over 14 år, jf. tabel nedenunder. Det er
en stigning pr 1,1 pct. i forhold til sidste år, hvor indførslen svarer til 10,55 liter ren alkohol
pr. person over 14 år.
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Indførelse af ren alkohol pr. person og pr. person over 14 år.
Liter ren alkohol
Pr. person
Pr. person over 14 år

2004
8,68
11,65

2005
9,08
12,12

2006
8,81
11,68

2007
9,05
11,97

2008
8,04
10,55

2009
8,15
10,67

Hash
I 2009 blev der beslaglagt i alt 183,5 kg. hash mod 43 kg. hash i 2008, - dvs. en stor stigning
af beslaglagt/overtrædelse af hash.
Distriktsvis anmeldelser for 2008 og 2009
Tasiilaq/Ittoqqortoormiut

1
´
0

Pituffik/Qaanaaq

10 60 6

Upernavik

20 59 21 12 222 20 24 54 29 2

33 1

Uummannaq

2009

4

Ilulissat

235 41 37 58 63 3

Qasigiannguit

10 39 12 9

Qeqertarsuaq

Aasiaat

Sisimiut

Kangerlussuaq

Maniitsoq

Nuuk

Paamiut

Narsaq

Qaqortoq

Nanortalik
2008

0

2

0

4
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7. Anbefalinger til Naalakkersuisut
Rådet fremkom med følgende anbefalinger, skrevet i overskriftsform:
1. GIHR – Institut for Sundhedsforskning samt KIIIA´s forskningsenhed bør informeres og
inddrages for bearbejdning af valide data fra undersøgelser i Grønland i forhold til effekten af
rusmiddelproblematikken, mhp målrettet indsats.
2. Rådet anbefaler fortsat, at indsatsen især skal rettes mod børn og unge, der endnu ikke er
brugere – dette er i tråd med folkesundhedsprogrammet Inuuneritta. Basisoplysningerne fra
PAARISA er gode, men at det er meget vigtigt, at der fortsat og yderligere forebygges
indenfor børn og unge området, især i forhold til alkohol- og hashproblematikken. Dette gøres
ved udarbejdelse af undervisningsplan, i lighed med politiet arbejde omkring ”Samtale i
stedet for vold”.
3. At HBSC-sekretariatet fremover fremsender forebyggelseskonsulenterne tilbagemeldinger
fra skolebørnsundersøgelserne som skolerne modtager, med det formål, at konsulenterne kan
bruge konkrete tal og viden i deres lokale arbejde og som diskussionsoplæg lokalt og i
Forebyggelsesudvalgets arbejde.
4. Med det formål at lave en samlet indsats, anbefales at der i Strategi for Børn og unge
medtager drøftelser omkring rusmidler generelt.
5. Rådet anbefaler og støtter konklusioner fra Temadage om alkoholbehandling.
6. At Naalakkersuisut i henhold til alkohollovgivningens § 26 stk. 3 udsteder et særligt påbud
om, at der på samtlige arbejdspladser skal være krav om udfærdigelse af en rusmiddelpolitik.
7. Rådet anbefaler, at rusmidler inddrages i selvmordsforebyggelse.
8. Rådet anbefaler, at der gives større opmærksomhed omkring drikkemønstret og disses
følgeskadevirkninger; sædelighedsforbrydelser, vold og drab. Ligesom børns
snifningsproblematik, bør gives større opmærksomhed.
9. Rådet anbefaler, at seneste udmeldinger omkring genstandsgrænser fra Sundhedsstyrelsen
følges.
8. Tema for næste år
Temaet bliver alkoholkulturen i Grønland, hvor der sættes fokus på det kommende
alkoholseminar.

Berti Bourup
Sekretær for Rådet
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