Meeqqat pisinnaatitaaffii

Børnenes rettigheder

Inatsit malillugu meeqqat 18-iliinissami tungaanut mee
raavoq illillu angajoqqaatut oqartussaaffigalugu, taa
maakkaluartoq pingaarutilinnik pisinnaatitaaffeqarpoq:

Ifølge loven er dit barn et barn, indtil det fylder
18 år. Du har ansvaret for dit barnet og kan
bestemme over det, uanset det har dit barn vigtige
rettigheder som:

• Illit angajoqqaatut meeqqannut pingaarnertut
isumassuisussaavutit pilersuisussaallutillu
• Inunnik isumaginninnerup iluani siunnersorneqar
nissamik ikiorserneqarnisamillu pisinnaatitaaffik
• Tusarneqarnissamik pisinnaatitaaffik isumaqarpoq
sunniuteqaqataanissamik pisinnaatitaaffik
– imaanngitsoq aalajangiisussaq.

• Du har som forælder primært ansvar for at
tilvejebringe omsorg og tilfredsstillende
levestandard for dit barn
• Dit barn har ret til vejledning og støtte i forhold
til socialforvaltningens sagsbehandling

• Illit akuersiteqqaanngikkaluarlutit kommunimi
ataatsimiinnermi meeqqavit Najorteqarnissaq
pisinnaatitaaffigaa

• Retten til at blive hørt, betyder at man
har ret til at medbestemmelse – det
betyder ikke at man skal bestemme
hvordan afgørelsen bliver

• Meeqqat inersimasumik timikkut tarnikkullu
annersinneqartussaanngilaq.

• Dit barn har ret til at have en Najorti med på
kommunens møder, uden din godkendelse
• Dit barn har ret til beskyttelse mod
fysisk og psykisk vold.
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Angajoqqaanut Til forældre
Najorti tassaavoq inersimasoq meeqqanut tunngasunik
ilinniagalik, inatsisit meeqqanut tungasut kommunillu
ingerlanneqarneranik suleriaasaanillu ilisimasalik. Najortip pisussaaffigivaa meeqqap inuunermini oqimaatsumik
nalaataqarneranik tapersersuisussaq. Meeqqap sullin
neqarnerani pisinnaatitaaffii eqqortumik malinneqarnersut isumannaartussaavaa meeqqallu tusaaneqarnissaa
paasinnittaasaalu qitiutillugu sullinneqarnerani qulak
keertussaallugu.

Najorti er en person, der er uddannet til at arbejde med
børn, og har viden om love på børneområdet, og om
hvordan kommunen arbejder med deres forvaltning.
Najortis opgave er at støtte barnet, når det er udsat for
svære livsvilkår og derfor skal samarbejde med kommunen. Ved behandlingen af børnenes egne sager, skal
Najorti sikre at børnenes rettigheder bliver overholdt,
sikre at børnene bliver hørt og at sagsbehandlingen
sker i børnehøjde, således at børnene kan forstå det.

Najortip atuuffissaa
• Meeqqavit pisinnaatitaaffinnik periarfissaanillu
meeqqannut ilisimatitsineq
• Meeqqavit kommunimut attaveqarnerani
ikiuissussaq
• Kommunimi pisortaqarfinnilu ataatsimiinnerni
meeqqannut tapersersuisussaq
• Ataatsimeeqatigiinnermi oqaatigineqartut,
isumaqatigiissutit susoqassaneralu meeqqavit
paasinninnissaanik isumaginnittoq
• Meeqqavit sullinneqarnerani qitiutinneqarluni
pisinnaatitaaffiilu naapertuuttumik eqquutinne
qarnerinik nakkutiginnittoq

Najortis opgaver
• Videregive viden om rettigheder og 
muligheder til dit barn
• Skal hjælpe til, når dit barn tager kontakt
til kommunen
• Skal støtte dit barn på møderne i
kommunen og myndighederne

Kiap Najorti atorfissaqartippaa
Meeqqat qitiutilluinnarlugu sullinneqassaaq. Meeqqa
vit nammineq Najorteqarnissani kissaatigissavaa, tassaallunilu meeqqap oqaaseqartartua – angajoqqaa
junngitsut imaluunniit angajoqqaarsiaanngitsut. Meeq
qavit Najortissamik piumanngikkuni itigartitsisinnaavoq
aamma meeqqat mikivallaarluni oqaaseqarpianngippat imaluunniit meeqqat innarluuteqarnini pissutigalu
gu kissaatigisaminik pisariaqartitaminilluunniit oqaatiginnissinnaanngippat.

Hvem har brug for en Najorti?
Sagsbehandlingen skal foregå med dit barn som det
vigtigste fokus. Ønsket om en Najorti skal komme fra
dit barn, og Najorti udtaler sig på vegne af dit barn –
ikke forældrene eller plejeforældrene. Hvis dit barn
ikke ønsker at få en Najorti, kan dit barn afslå at få en
Najorti. Der kan også gives afslag, hvis barnet er for
lille, ikke siger så meget eller har et handicap, og derfor ikke er i stand til at sige, hvad det ønsker sig eller
har brug for.

• Har ansvaret for at dit barn forstår, hvad
der bliver sagt på møderne og dit barn
forstår hvad aftalerne betyder og hvad
der skal ske fremover
• At sikre at dit barn er i fokus i sagsbehandlingen, og at sikre at dit barns
rettighederne bliver overholdt

Meeraq qitiutillugu suleqatigiinneq:
Meeqqavit ajornartorsiutai ajunnginnerpaamik angu
saqarfiussappata pingaaruteqarluinnarpoq angajoq
qaat, kommunimi sulisut allallu suliamut attuumassu
teqartut suleqatigiilluinnarnissaat. Meeqqavit paasinnittaasaanik tunngaveqarnissaq pisinnaatitaaffiilu eq
quutitinneqarnissaat aammalu minnerunngitsumik illit
angajoqqaatut kommunimilu sullississoq allallu siumut
sammisumik kinguneqartitsilluarnissamillu suleqatigiilluarnissaq Najortip isumagisassaraa. Imaanngitsoq
kommunimi sullissisoq, allat meeqqanik ilisimasallit
angajoqqaalluunniit kukkunersiussallugit kisiannili
meeqqappit suliami akuutinneqanngippat oqaatigiu
masai pisinaatitaaffiilu ilaatinneqarnissaanik isuman
naarinnittoq.

Samarbejde med barnet i centrum
Hvis dit barns problemer skal løses på bedst mulige
måde, er det meget vigtigt, at du som forælder,
kommunen og andre instanser der inddrages i sagen,
samarbejder på bedst muligste vis. Najorti skal sikre,
at dit barns perspektiv og rettighederne bliver overholdt og ikke mindst sikre sig, at der fremadrettet er et
godt og konstruktivt samarbejde mellem forældre,
kommunen og andre berørte instanser. Det er ikke
sådan at Najorti skal udpege og finde fejl hos kommunens sagsbehandler, andre børneeksperter eller dig
som forælder. Men Najorti skal sikre sig, hvis dit barn
ikke er blevet inddraget i sin egen sag, at det, dit barn
ønsker at sige, bliver hørt, at der oplyses om barnets
rettigheder samt at dit barn bliver inddraget i sin egen
sag.

