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I 2014 ansøgte jeg en bevilling til projektet ‘Adoption in Kullorsuaq - A Reproductive Choice’ fra
Forskningsfremmepulje. I efterår 2014 var jeg i telefonisk kontakt med kontoret og bad om udsættelse, indtil
efter AWG2016, og fik at vide at det var i orden.
Jeg har nu afholdt flere af mine interviews samt er startet et samarbejde med Darwin University i Australien
omkring adoptioner/ reproductive health og planlægger min sidste rejse nordpå i forår 2018.
Forskningen fokuserer om adoption og om børnefattigdom i Grønland, med et kulturelt perspektiv af
indikatorer, udfordringer, og etik. Den har udviklet sig til et tværdisciplinært kvalitativt forskningsprojekt. Det
skaber ny indsigt og viden omkring børnefamilier og børnefattigdom i Grønland.
Der er etableret også samarbejde med SLiCA og med Charles Darwin University i Australien. SLiCA er
samarbejdet om indsamlingen af data omkring adoptioner og er udvidet til hele området omkring Kullorsuaq,
Illorsuit og Upernavik. Med Charles Darwin University (CDU) samarbejdes der med Dr. Sarah Ireland, hvor vi
undersøger forskelle og ligheder mellem vores adoptions praksis, seksuel sundhed, og fattigdoms mulige
påvirkning på disse.
Derudover bidrage denne forskning til de etiske diskussioner, om den rolle udefrakommende forsker har på
indsamling, analyse af data, og derved de forsknings resultater som vedrørende børnefattigdom i den
grønlandske kontekst. Herunder hvilke indflydelser denne forskning kan have på nuværende opfattelse af
børnefattigdom i Grønland og grønlandske børns livskvalitet.
Forskning dækker behovet for viden omkring børnefattigdom og hvordan dette påvirker livskvaliteten i
grønlandske familier. Den bidrager til en videnskabelig forståelse af de faktorer, som påvirker familier og har
indflydelse på livskvalitet for børn i grønlandske familier.
Der forventes at kunne indsende et færdigt regnskab medio 2018, hvor de sidste interviewe er færdig i
Nordgrønland.
De følgende artikler er under udarbejdelse:
Ethics in Indigenous research by non- Indigenous researchers – Is it ethical?

Informed consent and is it really informed?. A conceptual model
Long acting reversable contraceptions the satisfaction and side effects for Indigenous
women in Greenland and Australia
Family involvement model in sexual health. Could the Greenlandic model work in the
Northern Territories?
Medical termination of pregnancy in remote areas
Sexual Health in remote Indigenous communities – case studies
Abortion laws and their impact on women in remote areas
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