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Indledning  
Som aftalt sendes der en rapport omkring bevillingen til projektet ‘Adoption in 
Kullorsuaq - A Reproductive Choice’ fra Forskningsfremmepulje - 2014. Projektet var 
oprindeligt tænkt som en del af forskningsprojektet Population Dynamics in Greenland 
(PDG), et forskningssamarbejde mellem Ilisimatusarfik og Montana State University.  
Dette blev ikke tilfælde og jeg har udført et studie som er bygget på den etiske 
godkendte projektbeskrivelse men som et selvstændigt projekt. Jeg har indsendt en 
præliminær rapport den 24. juli 2017.  
 
Forskningens fokus  
Forskningen fokuserer om adoption og om børnefattigdom i Grønland, med et 
kulturelt perspektiv af indikatorer, udfordringer, og etik. Her undersøges de 
individuelle holdninger og opfattelser samt de sociale, kulturelle og miljømæssige 
forhold som udøver den største indflydelse på grønlandske kvinders og mænds valg 
når det handler om familieforøgelse (herunder adoption). Forskningen tager 
udgangspunkt i reproduktion, adoption med fokus børnefattigdom. 
Forskningsprojektet som blev godkendt af Grønlands etiske komité og skaber ny 
indsigt og viden omkring børnefamilier og adoption i Grønland. Jeg har været i 
løbende kontakt med departementet og projektet har fået en stor opbakning i 
lokalsamfunde, støtte fra SLiCA og nye samarbejdspartnere i Australien som er i gang 
med de samme undersøgelser i deres lokalsamfund.  
 
 
Udvikling af feltarbejde og fokus  
I samarbejde med MIOs – Aviaaja Egede, Birger Poppel – Ilisimatusarfik, Dr. Sara 
Ireland fra Darwin University og forsknings assistenter Julien Ponerard, blev projektet 
udformet og der blev diskuteret hvordan man bedst kunne indsamle data omkring 
reproduktion, børnefamilier, adoption og evt. fattigdoms påvirkning på disse.  
Under feltarbejde blev der mulighed for at udvikle tanker og discourse i forskningen 
og det bragt frem en hypotese om at adoption (som en reproduktiv valg) havde 
relation til børnefattigdom i Grønland. Derfor blev der etableret et samarbejde med 
SLiCA omkring deres spørgeskema og nogle enkelte spørgsmål omkring blev en del af 
spørgeskema. På grund af et forskningssamarbejde med Darwin University i Australien, 
blev det muligt at have en samligningsgrundlag omkring børnefamilie, adoption og 
fatiigdoms eventuelt påvirkning på disse. Igennem samtale både i Grønland og i 
Australien, blev vi også klar over at adgang til anti–conception også har indflydelse på 
adoption.  



Samarbejdsflader i projektet SLiCA   
Der er etableret også samarbejde med SLiCA og spørgsmål omkring adoption blevet 
inkorporeret i SLiCAs spørgeskema under deres opfølgnings/ nye undersøgelse i maj/ 
juni 2017. SLiCA er samarbejdet om indsamlingen af data omkring adoptioner og er 
udvidet til hele området omkring Kullorsuaq, Nuussuaq, Kangersuatsiaq, Innaarsuit og 
Upernavik.  
• Der blev i alt interviewet 180 personer ud af en population på 386 mulige 

personer. o Indtastning af data er færdig  
• Der forventes at kunne begynde at udtrække data i løbet af Forår/Sommer 2018  
 
Kvalitativ Interviewe i Uummannaq  
• Der fortaget 5 kvalitative interview i Uummannaq i Foråret 2017  
• Denne data er ved at være analyseret.  

 
Netværksetablering omkring Børnefattigdom og Empowerment af familier 
 
Fase I: Charles Darwin University  
I maj 2017, var jeg inviteret til Charles Darwin University som Visiting Scholar på Office 
of Pro Vice-Chancellor for Indigenous Leadership. Under opholdet blev der diskuteret 
hvordan de to universiteter vil kunne samarbejde udviklet ideer om: 
• Om forskning dækker behovet for viden om hvordan dette påvirker livskvaliteten 

hos familier i Grønland og Australien.  
• Hvordan forskning vil kunne bidrage til en videnskabelig forståelse af de faktorer, 

som påvirker familier og har indflydelse på livskvalitet for børn i grønlandske 
familier.  

• Der samarbejdes med Dr. Sarah Ireland, Kelly Pollack omkring case – studies fra 
Grønland og Darwin Australia som bidrager til de etiske diskussioner om hvilke 
indflydelser etnicitet kan have på forskning og forskningsresultater.  

 
 
Fase II: University of Melbourne  
Der er etableret et samarbejde mellem Darwin University, University of Melbourne og 
Ilisimatusarfik, og jeg er blevet inviteret til University og Melbourne - Melbourne 
School of Population and Global Health mht. at præsentere ”best practice” fra 
Grønland.  
 
Artikler  
1. Ethics in Indigenous research by non- Indigenous researchers – Is it ethical? 
2. Adoption and Child Poverty in Greenland – a Public Health Issue. 



3. Informed consent and is it really informed. A conceptual model 
4. Genderlessness and fluidity  
5. Long acting reversable contraceptions the satisfaction and side effects for 

Indigenous women  
6. Discourse on the reality of gender lines in Greenland -  
7. Sexual Health in remote Indigenous communities – case studies -  
8. Family involvement in sexual health: Could the Greenlandic model work in the 

Northern Territories?  
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