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Pisinnaatitaaffiit  Rettigheder

Saqqummersitsisut akuersiteqqaarnagit atuakkamit uuminnga
atueqqinneq qanorluunniit ittoq inerteqqutaavoq. Taamaattorli
atuarfimmi ilinniartitsilluni atugassanik kopeerineq atueqqinnerlu inerteqqutaanngilaq. Tusagassiuutigut saqqummiussinermi,
atuakkamilluunniit naliliiniarnermi atuakkap ilaanit issuaaneq
inerteqqutaanngilaq.
Atuakkamit issuaaniaraanni atuakkap suunera tamatigut taaneqartassaaq. Saaffissaq: MIO, Postboks 1290, 3900 Nuuk, Kalaallit
Nunaat
Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden
gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele deraf er
forbudt uden udgivernes skriftlige samtykke. Undtaget herfra er
gengivelse af eller kopiering fra bogen til brug ved undervisning
i folkeskolen. Derudover er det tilladt at benytte korte uddrag til
brug i omtale eller anmeldelser. Citering af bogen med korrekt
kildeangivelse er tilladt.
Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver publikationen, bedes sendt til MIO på følgende adresse: MIO, Postboks
1290, 3900 Nuuk, Grønland

Uuma atuakkap sanitigut ilinniartitsisup atuagaa una saqqummiunneqarpoq:
Pisinnaatitaaffeqarpunga! Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit
Isumaqatigiissut, Ilinniartitsisumut ilitsersuut.
Sammen med bogen er der udgivet en lærervejledning med titlen:
Jeg har rettigheder! Børnekonventionen, Lærervejledning.
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Pisinnaatitaaffisi atorluarsigit!

Brug jeres rettigheder!

Naalagaaffiit Peqatigiit meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissutaat nunatsinni meeqqanut
tamanut tunngavoq. Aamma ilissinnut. Ilissi immikkut isigisariaqarpusi, tassaavusimi Kalaallit
Nunaannik ingerlatitseqqittussat. Siunniussarput tassaavoq siunissarput qaamasuussasoq, nuannaarnermik neriunnermillu ulikkaartoq.

Børnekonventionen gælder for alle børn i Grønland – også jer. I er særlige fordi I bringer Grønland
videre ind i fremtiden. Vores fælles vision er, at jeres fremtid er fyldt med lys, håb og glæde.

Siunissaq qaamasuussappat, peqqillusi toqqissisimallusilu meeraanersi atortariaqarparsi. Tamannalu
pissappat ilinniakkamik ingerlatsisinnaaneq periarfissaasariaqarpoq, sinnattusimi piviusunngortinnissaannut, inuunererusutassilu atulernissaannut tamanna aqqutaassammat.
Nalunngilarput meeraqartoq toqqissimallutik inuunngitsunik, ilinniakkaminnillu naammassinnissimanngitsunik. Tamanna allanngortittariaqarparput. Pisinnaatitaaffisi pappilissami allaqqaannassanngillat, piviusumili aamma malinneqassapput. Nunatsinni kinaluunniit atorfissaqartinneqarpoq,
aamma kinaluunniit pisussaavoq siunissaq ilusilersueqataaffigissallugu. Aamma meeqqat.
Nunat inoqqaavi, inuit innarluutillit kiisalu meeqqat immikkut isiginiarneqarput, taakkulu immikkut
ikiorniarneqassapput. Neriuppugullu una atuagaq atorlugu, nunatsinni meeqqat inuusuttullu pisinnaatitaaffimik suunerinik ilisimaarinninnerulerumaartut. Aamma neriuppugut una atuagaq aqqutigalugu
pisinnaatitaaffiit allat, soorlu Nunat inoqqaavisa pisinnaatitaaffii soqutigilerumaarisi, paasisassarsiorfigalugillu.
Pisinnaatitaaffiit ulluinnarsi oqinnerulersissavaat, tamannalu anguneqarsinnaavoq ataatsimut suleqatigiinnikkut, ullumikkullu pissutsit inuunitsinnut tulluanngitsut allanngortinnerisigut. Ilissilu tassaavusi suut allanngortinnissaannut ilisimasaqarnerpaat. Ilissi tassaavusi nunatsinni meeqqat qanoq
inuunerissaarnerulernissaannut ilisimasaqarnerpaat.
Taamaammat kajumissaarusuppassi pisinnaatitaaffisi ilisimaarineruleqqullugit, siunissap
qaamanerulernissaa anguniarlugu.
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Aqqaluk Lynge

Aaja Chemnitz Larsen

Siulittaasoq i Formand,
Inuit Issittormiut Siunnersuisoqatigiiffiat

Meeqqat Illersuisuat i Børnetalsmand
Meeqqat Inuusuttullu Oqaloqatigiinnittarfiat

Inuit Circumpolar Council

Børnerettighedsinstitutionen

En lys fremtid kræver, at I kan leve en sund og tryg barndom, så I kan lege og udvikle jer uden at være
bekymrede eller bange. Og det kræver at I har mulighed for at få en god uddannelse, som hjælper jer til
at opnå jeres drømme og skabe det liv I ønsker.
Vi ved at der i dag er børn, som ikke trives og ikke færdiggør deres skolegang. Det skal vi have ændret.
Jeres rettigheder skal ikke kun gælde på papiret, men også i virkeligheden. I Grønland har vi brug for
alle, og alle skal have mulighed for at være med til at forme det samfund de er en del af – også børn.
Til beskyttelse af bestemte grupper, det gælder for eksempel oprindelige folk, mennesker med et
handicap og børn har verdenssamfundet sikret forskellige initiativer såsom konventioner. Vi håber at
denne bog kan hjælpe til med at alle børn og unge i Grønland kan lære om deres rettigheder. Og at I
samtidig bliver inspireret til at lære mere om de rettigheder I har udover Børnekonventionen – blandt
andet deklarationen om oprindelige folks rettigheder.
Rettighederne kan kun forbedre jeres dagligdag ved at vi står sammen om at ændre de ting, der ikke
fungerer i dag. Og I er dem, der bedst af alle ved hvad der skal til for at skabe forandringer – for I er
eksperter i hvad et godt liv er for børn i Grønland i dag.
Vi opfordrer jer derfor til at lære jeres rettigheder at kende, så I kan være med til at skabe en bedre
fremtid for jer selv og de kommende generationer.
Aqqaluk Lynge

Aaja Chemnitz Larsen

Siulittaasoq i Formand,
Inuit Issittormiut Siunnersuisoqatigiiffiat

Meeqqat Illersuisuat i Børnetalsmand
Meeqqat Inuusuttullu Oqaloqatigiinnittarfiat

Inuit Circumpolar Council

Børnerettighedsinstitutionen
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Meeqqat immikkorluinnaq isigisariaqarput, taamattumillu immikkut pisinnaatitaaffeqarput. Pisinnaatitaaffiit taakku Naalagaaffiit
Peqatigiit meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissutaani
allassimapput. ”Pisinnaatitaaffiit pillugit isumaqatigiissut” tassaavoq, malitassaq inatsisitut taaneqarsinnaasoq, nunat assigiinngitsut
malitassatut akuerisimallugu atsioqataaffigisimasaat. Nunat atsioqataasimasut, meeqqat pisinnaatitaaffiinik illersuisussaatitaapput.
Meeqqat pisinnaatitaaffii suunersut paaserusukkukkit, meeqqat
pisinnaatitaaffii pillugit paasisaqarusukkuit, Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissut atuarsinnaavat. Tassanimi illit pisinnaatitaaffitit allassimapput.
Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissut katillugit 54-inik
immikkoortortaqarpoq. Immikkoortunilu ataasiakkaani pisinnaatitaaffiit assigiinngitsut, sunullu tunngassuteqarnerat atuarneqarsinnaavoq. Malitassalli ilaat nunatsinni pingaarpallaanngitsutut isigineqarsinnaasut, nunani allani pingaartinneqartorujussuupput.
Meeqqat sakkutuujutinneqartarnerat pillugu malitassaq, assersuutitut taasinnaavarput. Nalunngilarput nunatsinni meeqqat sakkutuujusinnaanngitsut, nunarpummi sakkoqarluni sorsuffiunngilaq, kisiannili nunat ilaanni meeqqat sakkutuujutinneqartarput, nunanilu
taakkunani meeqqat sakkutuujutinneqannginnissaannut malitassaq
nunanut taakkununnga pingaaruteqarpoq, uatsinnullu pingaaruteqarpallaarnani.
Pisinnaatitaaffiit tassaapput, illit qanoq pissusilersorfigineqarnissannut kiisalu illit inunnut allanut pissusilersornissannut tunngasut.
Pisinnaatitaaffiit immikkoortuisa ilaanni, sunik pisariaqartitsinerit
ersersinneqarpoq, immikkoortunilu allani sunik annaasaqassannginnersutit nassuiarneqarluni. Pisinnaatitaaffeqarniaraanni aamma
akisussaassuseqarlunilu pisussaaffeqartariaqarpoq. Tassa imaappoq,
pisinnaatitaaffitit atorniarlugit aalajangeruit, allat ilittulli pisinnaatitaaffeqarnerat ataqqisariaqarpat, taakkulu unioqqutinnginnissaat
aamma paarisariaqarlugu.
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Børn er noget helt særligt og derfor har de deres helt egne rettigheder. Disse rettigheder står i De Forenede Nationers Konvention
om Barnets Rettigheder, som også kaldes Børnekonventionen. En
konvention er en slags lov for alle de stater som vil være med. I
Børnekonventionen kan du læse de rettigheder alle børn har – også
dig.
Der er i alt 54 artikler i Børnekonventionen, og hver artikel beskriver
de særlige regler, der gælder for et bestemt område. Der er dog nogle
regler, der er vigtigere i andre lande end her i Grønland. Der er for
eksempel ingen børnesoldater i Grønland, men i de lande hvor der
er børnesoldater, er reglerne om dette emne meget vigtige.
Rettigheder handler om hvordan du skal behandles, og hvordan
du skal behandle andre. Nogle rettigheder handler om hvad du
skal have, og andre rettigheder handler om hvad du ikke må miste.
Med rettigheder følger også ansvar og pligter. Det betyder at når du
bruger dine rettigheder, skal du respektere at andre også har samme
rettigheder, som du ikke må bryde.
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Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut meeqqanit tamanit malinneqartussaavoq. Inatsisit allat siusinnerusukkut inersimasutut piginnaatitaaffeqalersinnaanermik imallit malinngikkukkit,
18-iliisimanngikkuit meeqqatut isigineqassaatit. Kinaanerit, qanoq
isikkoqarnerit, sumi najugaqarnerit, angajoqqaatit sulerisuunersut,
oqaatsit suut atugarineritit, suna upperisarinerit, isummatit qanoq
innersut, nukappiaraanersutit niviarsiaraanersutilluunniit, kulturi
qanoq ittoq inuuffiginerit, piitsuunersutit pisuujunersutilluunniit
imaluunniit innarluuteqarnersutit apeqqutaanngilaq. Pisinnaatitaaffiit taakku qanoq ittuugaluaruilluunniit qanorlu inissisimagaluaruit
ilinnut atuupput. Meeqqammi tamarmik naligiipput, eqqunngitsumillu pineqartussaanatik, pissutaa suugaluarpalluunniit. Taakkumi
isumaqatigiissutip immikkoortuini 1-imi 2-milu allassimapput.
Pisinnaatitaaffippit suunerisa paasinissaat ilinnut
piumasaqaataavoq. Aamma inersimasut illit pisinnaatitaaffivit
suunerinik paasinninnissaat pingaaruteqarpoq. Tamanna
isumaqatigiissutip immikkoortuani 42-mi allassimavoq.
Inuuninni pitsaanerpaanik atugaqarnissat inersimasut akisussaaffigaat. Inersimasummi sunilluunniit aalajangiitinnatik, suna suullu
ilinnut meeraqatinnullu pitsaanerpaajunersut eqqarsaatigeqqaartuartariaqarpaat. Illillu pisinnaatitaaffivit illersornissaat Naalakkersuisut akisussaaffigaat. Tassami taakku inatsisiliassanik siunnersuuteqartartuupput, inatsisillu tassaapput illit toqqissisimallutit peroriartorluarnissannik qularnaarinnittut. Tamanna isumaqatigiissutip
immikkoortuini 3-mi 4-milu allassimavoq.
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Børnekonventionen gælder for alle børn. Du er et barn indtil du er
18 år, medmindre du bliver myndig tidligere ifølge andre love. Det
er lige meget hvem du er, hvordan du ser ud, hvor du bor, hvad dine
forældre laver, hvilket sprog du taler, hvad din religion er, hvilke
holdninger du har, om du er en dreng eller pige, hvilken kultur du
kommer fra, om du har et handicap, eller om du er rig eller fattig.
Rettighederne gælder stadigvæk for dig. Alle børn er ligeværdige,
og må ikke blive behandlet uretfærdigt uanset hvad grunden er. Det
står i artikel 1 og 2.
Du har krav på at lære dine rettigheder at kende, og voksne skal også
vide hvad du har ret til. Det står i artikel 42.
Voksne har et særligt ansvar for at gøre det, der er bedst for dig.
Voksne skal altid tænke på, hvordan deres beslutninger påvirker
dig og alle andre børn. Der skal vedtages særlige regler og love der
tager hensyn til dig, og hjælper dig med at vokse op trygt og godt og
kan udvikle dig bedst muligt. Naalakkersuisut skal sørge for at dine
rettigheder er sikret og at lovene følges. Det står i artikel 3 og 4.
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Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissummi allassimasut
tassaapput illit pisinnaatitaaffivit minnerpaaffigititaat. Assersuutigiinnarlugu nunatsinni inatsimmik nutaamik atuutilersitsisoqarpat,
inatsisip pitsaanerpaaffia ilinnut atuutissaaq. Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissummit ajunnginnernik atugaqarnissat
pisinnaatitaaffiujuaannarpoq, ajornerusumilli pisinnaatitaaffeqartussaanngilatit. Tamanna isumaqatigiissutip immikkoortuani 41-mi
allassimavoq.

De rettigheder der står i Børnekonventionen, er dem du som
minimum har ret til. Hvis der bliver vedtaget en lov i Grønland, som
giver en bedre beskyttelse af dine rettigheder, så er det den bedste
lov der gælder for dig. Du kan altid blive bedre beskyttet end hvad
Børnekonventionen giver dig mulighed for, men aldrig dårligere
beskyttet. Det står i artikel 41.

Paasissutissat Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissummut tunngasut, soorlu Meeqqat Pisinnaatitaaffi pillugit Suleqatigiiffimmut tunngasut, nalunaarusiortarneq, UNICEF, kikkut atsiorsinnaatitaanerat, qaqugukkut atuutilersitsisarneq, allannguisinnaaneq,
immikkut isiginiagassat allalu imikkoortumi 43-54-imi allassimapput.

De mere praktiske forhold om Børnekonventionen, såsom oprettelse
af Børnekomitéen, indsende rapporter, UNICEF, hvem der kan
underskrive, hvornår den træder i kraft, hvordan der kan blive lavet
ændringer i konventionen, om mulighed for eventuelle forbehold og
andre detaljer står i artikel 43 til 54.

Uani atuakkami pisinnaatitaaffiit tamakkingajallugit sammivavut.
Pisinnaatitaaffiilli tamakkerlutik uani allassimasunit amerlanerupput. Uani atuakkami assersuutit meeqqanik inuttallit tunngavigalugit pisinnaatitaaffivit suuneri ilinniarsinnaavatit.

I denne bog har vi medtaget de allerfleste rettigheder, men du har
flere rettigheder end dem der står her. I denne bog kan du også læse
om forskellige situationer med børn, som kan hjælpe dig med at
lære om dine rettigheder.

Atuarluarna!

God læselyst!

15

eri
m

lse

mm

kil
le

Sa

ad
s

ge
lse

ffe
a
a

it
t
aa

n

ve
d

p
t
u

nn
a
isJs
n
r
to eg h
r
a
ia

q
ne

a

ldre
s
a
n
svar

rsa
o
r
Pe

g
n
u

p

r
qa

n
isi

Hj

Na

a

isa

æl
p

in

dra

i
eq
m

Op

q
ne
u
nu

tari
Ilaqu

lern
u
u
m
atsi
a
t
a
t
i

q
ne
r
a

1
a
m
e
T
q

Foræ

doption

Aallaruss
ineq

A

ik

m

a

i
s
i
iss

Kidnap

Privatli

ning

v

q
q
To

m
su

p

or
r
e

rr
et
t

il e

nt

ryg

op
væ
ks
t

Ila
o
am
sf

ho
e
ili

qu

tinn

aar

n

eqa
t
issa

ort

i ki

rm

rne

ing

a
m
m
e
nfør

eq
iartaarn

Meerars

Famil
ies

tn
tta

aj

jo

ss
Avi

b
At

A
ng
a
qq
a
a
ta

or

ss

kis
u
i

aa
ffi

17

lu

gi

ti

nu

un

eq

Ivalu og dagbogen
Ivalu ullorsiutaalu
Ivalu ullorsiuteqarpoq, tassungalu misigissutsini, eqqarsaatini isertukkanilu allaaserisarpai. Ullut ilaanni angajuni
naammattoorpaa ullorsiutiminik atuarsuataartoq.
Ivalu assut kamalerpoq aliatsarujussuarlunilu. Angajuali
oqarpoq, Ivalup ullorsiutai atuarsinnaagini, tassamigooq
nammineq angajulliugami, kiisalu qatanngutigiikkamik
imminnut isertugaqarfigissannginnamik.
Ivalulli ullorsiutai angajuata atuarsinnaatitaavai?

Ivalu har en dagbog, hvor hun skriver
om sine følelser, tanker og hemmeligheder. En dag opdager hun at hendes
storesøster sidder og læser i dagbogen.
Ivalu bliver vred og meget ked af det.
Men hendes storesøster siger, at hun godt
må læse i dagbogen, fordi at søstre ikke
skal have hemmeligheder overfor hinanden.
Men har Ivalus storesøster lov til at læse i
dagbogen?

Jeg har ret til et privatliv og familieliv. Det betyder blandt andet
at mine dagbøger eller noter ikke må læses af andre.

Nammineq inuuneqarnissara kisiannili aamma ilaquttakka

Jeg har ret til at kunne tale eller skrive privat med andre uden at nogen
blander sig.

najorlugit inuunissara pisinnaatitaaffigaakka.

Allanik allaqateqarnissara oqaloqateqarnissaralu – kimilluunniit

Det betyder at min familie, venner og andre ikke må læse for eksempel breve,

ilannguffigineqarnanga – pisinnaatitaaffigaakka.

e-mails og sms’er som jeg har skrevet eller modtaget fra andre – med mindre jeg
giver dem lov til det, eller der er en god grund til at blande sig.

Tassa imaappoq, ilaquttama, kammalaatima, allalluunniit,

Jeg har ret til beskyttelse af mit privatliv.

allagarsiakka, e-mailisiakka sms-isiakkalu atuarsinnaatitsaanngilaat. Aamma allakkat nassiussakka suulluunniit
atuarsinnaatitsaanngilaat.

Det står i artikel 16.

Aatsaat uanga akuersiguma taamaaliortoqarsinnaavoq,
imaluunniit allat misigigunik pissutissaqavillutik
taamaaliorsinnaapput.

Nammineq inuuneqarnissara illersorneqartuassooq.
Tamanna immikoortumi 16-imi allassimavoq.
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Arnaq, Nuka naamaarnerlu
Arnakkut Nukallu eqqartorpaat naamaarlunimita qanoq innersoq. Nukap ataatami ikittaataa
tigusimavaa, sinittarfimminullu toqqorlugu.
Naamaarlutik misilikkusuummerpaat, Nukallu matu matuaa. Misiliinialeruttortut, Nukap
ataataa matukkut kasuttorpoq, aperalunilu ikittaammik takusaqarsimanersut.
Arnakkut Nukalu takusaqarsimannginnerarput, tamannalu Nukap ataataata upperinngilaa,
annilaanngatigaalu naamaarniakujunnersut.
Nukap ataataa aperaaq isersinnaanerluni,
Nukalu naaggaarpoq.
Nukap ataataa ernummateqaruni isiinnarsinnaava?

Arnaq, Nuka og snifning
Arnaq og Nuka snakker om hvordan det mon er at
sniffe. Nuka har hugget noget lightergas fra sin far, som
han har gemt på sit værelse.
De beslutter sig for at prøve at sniffe, og han lukker
døren til Nuka. De skal til at prøve, da Nukas far pludseligt banker på, og spørger gennem døren om de har set
hvor lightergassen er. Arnaq og Nuka råber at de ikke
ved det.
Men Nukas far tror ikke på dem, og er bekymret for
at de måske vil sniffe. Han spørger om han må komme
ind, men Nuka siger nej.
Men må Nukas far godt komme ind, hvis han har en
grund til bekymring?

Mine forældre har et fælles hovedansvar for

Angajoqaama uanga ajunnginnerpaamik
inuuneqarnissara anguniarlugu akisussaaffigaat perorsarluarneqassasunga toqqissisimasumillu peroriartussasunga.

Angajoqqaakka isumaqarunik sinittarfinni arlaannik,
uannut ajortumik kinguneqarsinnaasumik pisoqartoq, pisinnaatitaapput uanga akuersinngikkaluartunga isernissaminnut.

at jeg bliver opdraget og vokser op på en god
og tryg måde, og de skal tage hensyn til hvad
der er bedst for mig.

Det betyder at mine forældre godt må komme ind på mit
værelse, hvis de mener, at der foregår noget som ikke er
godt for mig. Det står i artikel 18.

Mine forældre har både ret og pligt til at hjælpe mig med at
udøve mine rettigheder. Det står i artikel 5.

Taakkumi isumaqatigiissutip immikkoortuini 18-imi 5-milu allassimapput.
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Maliup ataataata imerajunnera
Ataata aalakoortarmat Maliup angerlarsimanissani nuannarineq
ajorpaa. Ataatami aalakooraangami kamalertarpoq, Malillu annersittarlugu. Ullut ilaanni Malik naammatsippoq, qimaallunilu. Kammalaatiminut Aputsiakkunnut qimaavoq, tassanilu ajunngitsumik
pineqarpoq. Aqaguani Maliup ataataa Aputsiakkunnukarpoq,
oqarlunilu Malik angerlassasoq.
Kisianni ilumut Malik ataataminut
utertariaqarpa, uffalu annersartittarluni?

Angajoqqaanni najugaqarnissara pisinnaatitaaffigaara, piumanngitsungalu angajoqqaannit peersitaasinnaanngilanga. Aatsaalli angajoqqaanniinnera uannut
ajoquta anngitsoq qulakkeerneqarsinnaappat.
Tamanna immikkoortumi 9-mi allassimavoq.

Angajoqqaanni najugaqarsinnaanngikkallaruma imaluunniit najugaqarsinnaanngivissoruma, immikkut
ikiorneqarnissara paarineqarnissaralu pisinnaatitaaffigaakka.

Ikiorneqarneq tassaasinnaavoq angajoqqaarsiartaarneq imaluunniit meeravissianngorneq.
Tamanna immikkoortumi 20-mi allassimavoq.

Malik og fars druk
Malik kan ikke lide at være hjemme fordi
hans far drikker. Når Maliks far er fuld,
bliver han nogle gange vred og slår Malik.
En dag får Malik nok, og løber hjemmefra.
Han tager hen til sin bedste ven Aputsiaq,
hvor han bliver behandlet godt.
Dagen efter kommer Maliks far hen til
Aputsiaqs hus, og siger at Malik skal komme
hjem nu.
Men behøver Malik at bo hos sin far, når det
ikke er godt for ham?

Jeg har ret til at bo sammen med mine
forældre, og må ikke fjernes fra dem mod min
vilje, med mindre myndighederne vurderer at
det skader mig.

Det betyder at det kun er i særlige tilfælde, at
jeg behøver at blive adskilt fra mine forældre.
Det står i artikel 9.

Jeg har ret til særlig hjælp og omsorg, hvis jeg
ikke kan bo med min familie i en periode eller
for altid. Myndighederne skal sørge for at andre
kan passe på mig, for eksempel ved at give mig
en plejefamilie eller at jeg kan blive adopteret.
Det står der i artikel 20.
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Pilu avissaartinneqarnerlu

Pilu og adskillelsen

Pilup angajoqqaavi avinnikuupput, ullumikkullu immikkut nunaminni najugaqarlutik. Pilu
anaanamini Sisimiuni najugaqarpoq, ataataalu
Danmarkimi najugaqarpoq.
Pilup ataataata kissaatigaa Pilu påskemi atuanngiffeqarnermini Danmarkimut tikeraassasoq. Pilup ataatani maqaasisorujussuuaa tikeraarusullugulu.
Anaanaatali Danmarkimut tikeraarnissaa
kissaatiginngilaa, tassami anaanap ataata suli
kamaappaa.

Pilus far og mor er blevet skilt og bor i hvert
sit land. Pilu bor hos sin mor i Grønland, mens
hans far bor i Danmark.
Pilus far har sagt, at han gerne vil have ham
på besøg i påsken.
Pilu savner sin far og vil gerne besøge ham.
Men hans mor vil ikke lade ham rejse til
Danmark for at se sin far, fordi hun stadig er
vred på ham.
Men må hans mor godt forhindre Pilu i at se sin
far?

Anaanalli Pilup tikeraannginnissaa piumasarisinnaavaa?

Angajoqqaat, naak immikkut
nunaminni najugaqaraluartut,
ataavartumik toqqaannartumillu attaveqarfigisarnissaat pisinnaatitaaffigaara.
Tamanna immikkoortumi 10-mi allassimavoq.

Angajoqqaannimmi perorsarneqarnissara pisinnaatitaaffigaara. Angajoqqaama suleqatigiillutik perorluarnissara toqqissisimasumillu inuunissara akisussaaffigivaat.
Tamanna immikkoortumi 18-imi allassimavoq.

Kimilluunniit inatsisinik unioqqutitsilluni
nunamut allamut aallaruteqqusaanngilanga,
imaluunniit nunannut uternissara inerteqqutigisinnaanagu. Tassa imaappoq, angajoqqaama
arlaat tikeraarukku, angerlaqqinnissara taassuma akisussaaffigaa.
Tamanna immikkoortumi 11-mi allassimavoq.
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Jeg har ret til at have regelmæssig, personlig og
direkte kontakt med begge mine forældre, hvis de
bor i hvert sit land. Det står i artikel 10.

Jeg har ret til at blive opdraget af mine forældre.
Det betyder at mine forældre i fællesskab har
hovedansvaret for, at jeg har en god og tryg
barndom. Det står i artikel 18.

Ingen har ret til at tage mig ulovligt med til et
andet land, eller forhindre at jeg kommer tilbage.
Det betyder at hvis jeg besøger én af mine
forældre i et andet land, har min forælder ansvaret
for at jeg kommer hjem igen. Det står i artikel 11.

25

Paavia og adoptionen
Paavia er i pleje hos sin onkel og moster, fordi hans
mor ikke kan tage sig af ham. Paavia elsker stadig
sin mor, men han kan ikke lide at bo hos hende.
Paavia kan godt lide at være hos sin onkel og
moster, og de tilbyder at adoptere ham. Pavias mor
synes det er ok at bortadoptere ham, og de voksne
går derfor i gang med at ordne adoptionen.
Men skal Paavia ikke også høres i adoptionssagen?

Paavia meerarsianngornerlu
Pavia ajaakkumini najugaqarpoq, anaanami paarisinnaanngimmani. Paviap anaanani asagaluaqaa, kisianni
najugaqatigerusunngilaa.
Paviap ajaakkuminiilluni nuannaraa, taakkulu meerarsiartaarerusuppaat. Paviallu anaanaata tamanna ajorinngilaa, meerarsianngornissaalu sulissutigineqalerpoq.
Suliap ingerlanerani Paviap isumaa tusaaniarneqartariaqarpa?

Myndighederne har ansvaret for at sikre at min
Qitornavissianngornissara pisortat akuerisinnaavaat,
aatsaat qulakkeerunikku tamanna uannut
pitsaanerpaajusoq, qitornavissianngornissannullu
tunngavilersuutigineqartut pitsaasuuppata.
Tamanna immikkoortumi 21-mi allassimavoq.

Angajoqqaama najugaqatiginissaat
pisinnaatitaaffigaara, aatsaalli tamanna uannut
ajoqutaanngippat. Pisortat aalajangertinnatik
pisumi eqqorneqartussat tamaasa tusarniaaffigeqqaartariaqarpaat.

adoption kun gennemføres, hvis det sker på et
ordentligt grundlag og er det bedste for mig.
Det står i artikel 21.

Jeg har ret til at bo sammen med mine forældre,
medmindre det skader mig. Alle sider skal høres, før
myndighederne beslutter om jeg skal bo et andet
sted end hos mine forældre.
Det står i artikel 9.

Tamanna immikkoortumi 9-mi allassimavoq.
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Iluuna telemedicinilu

Iluuna og telemedicin

Iluuna ilaquttanilu nunaqarfimmi najugaqarput,
telemedicinilu atorlugu nakorsiartitsisarneq
atorneqarpoq.
Telemedicin tassaavoq computeri atorlugu nakorsianik misissuineq, misissuinerullu inerneri nakorsamut illoqarfimmi najugalimmut nassiunneqartarput.
Nakorsap nunaqarfimmi peqqissaavimmi sulisoq
computeri atorlugu oqaluttuuttarpaa misissuineq
qanoq ingerlassanersoq.

Iluuna og hendes familie bor i en bygd, hvor de
har telemedicin og en bygdesundhedsarbejder.
Med telemedicin kan bygdesundhedsarbejderen ved hjælp af en computer og nogle apparater lave undersøgelser af Iluuna og sende informationerne videre til en læge i en større by.
Lægen kan så fortælle bygdesundhedsarbejderen hvad der skal gøres.
Men hvad hvis Iluuna får brug for behandling,
som ikke kan klares med telemedicin?

Iluunap telemedicin atorlugu nakorsarneqarnera
naammanngippat qanoq iliortoqassava?

Jeg har ret til at være så sund og rask som muligt,
og have adgang til behandling og pleje.

Sapinngisaq tamaat peqqillunga inuunissara
pisinnaatitaaffigaara.

Det betyder at jeg har ret til lægehjælp, at få be-

Tassa imaappoq, nakorsamit katsorsarneqarnissara

handling på et sygehus hvis det er nødvendigt, og
at få den medicin jeg har brug for så jeg kan blive
rask. Det står i artikel 24.

aamma napparsimavimmi katsorsarneqarnissara
pisinnaatitaaffigaara, kiisalu uannut iluaqutaasussanik
nakorsaatitorsinnaanera pisinnaatitaaffigalugu.

Jeg har ret til at leve, og staten skal så vidt muligt

Tamanna immikkoortumi 24-mi allassimavoq.

sikre min overlevelse og udvikling. Det står i artikel 6.

Inuunissara pisinnaatitaaffigaara, pisortallu
ineriartortuarnissara sulissutigiuartussaavaat.
Tamanna immikkoortumi 6-mi allassimavoq.
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Aminnguaq, Sikkersoq kalaalimernillu

Aminnguaq, Sikkersoq og grønlandsk mad

Aminnguakkut Sikkersorlu anitsiarfimmi assortuupput. Aminnguummi tusarsimavaa, kalaalimernit nerisaralugit peqqinnanngissinnaasut.
Sikkersulli tusarsimavaa kalaalimernit tassaasut nerisassani peqqinnarnerpaasut. Isumaqatigiissinnaanngillat, ilinniartitsisullu isernissaanut assortuupput. Ilinniartitsisup paaserusuppaa suna assortuussutigineraat, ilinniartitsisorlu aperaat kalaalimernit peqqinnanngitsuunersut peqqinnarnersulluunniit.
Ilinniartitsisoq oqarpoq, peqqinnarlutillu peqqinnanngissinnaasut, kisiannili nammineq ilisimasaqarfigerpianngeriaramigit tamanna oqaaseqarfigerusuppallaarnagu.

Aminnguaq og Sikkersoq diskuterer i frikvarteret.
Aminnguaq har nemlig hørt at det kan være farligt at
spise grønlandsk mad.
Men Sikkersoq har hørt at grønlandsk mad er meget
sundt. De kan ikke blive enige om hvem som har ret, og
diskuterer lige indtil læreren kommer tilbage.
De spørger læreren om grønlandsk mad er godt eller
skidt at spise. Han svarer at de nok begge har ret på hver
deres måde, men at han ikke ved mere.

Kisiannili Aminngaq Sikkersorlu ilinniartitsisumut ikioqqusinnaappat
paaserusutamik paasinissaannut?

Men kan Aminnguaq og Sikkersoq bede læreren om at
hjælpe dem med at finde flere informationer?

Qanoq ilillunga peqqissuunissara pillugu

Jeg har ret til at få viden om og undervisning

ilinniartinneqarnissara kiisalu suut uannut peqqinnannginnersut pillugit ilisimatinneqarnissara pisinnaatitaaffigaara.

Aamma nammineq peqqinneq pillugu
paasissutissanik ujaarlernissara pisinnaatitaaffigaara. Peqqinnartumik inuunissaq

siunertaralugu sammisassaqarnissaq
pisortat isumagissavaat.

Tassa imaappoq, peqqinnartunik nerisaqarnissara kiisalu minguitsumik
imigaqarnissara pisinnaatitaaffigaakka,
naak avatangiisikka minguinnerpaajunngikkaluartut.

i, hvordan jeg forbliver sund og rask, og
om forhold der kan være skadelige for min
sundhed.

skal sørge for at der er tiltag inden for særlige
områder der påvirker min sundhed.

Det betyder blandt andet at jeg skal have

Jeg har også ret til selv at finde information,

adgang til nok og nærende mad samt rent
vand, også selvom miljøet er forurenet.

der kan sikre min sundhed. Myndighederne

Det står i artikel 24.

Tamanna immikkoortumi 24-mi allassimavoq.
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Aqqaluk og hans levestandard
Aqqaluk inuuniarnermilu atukkat
Ilinniartitsisup Aqqaluk soraareeraluartoq iniminniiginnaqquaa. Ilinniartitsisup malugisimanerarpaa, Aqqaluk
issikkaluaqisoq kavaajaqanngitsoq.
Aamma malugisimanerarpaa, Aqqaluk sapaatip akunnera sinnerlugu taquartarsimanngitsoq. Aqqalullu oqaluttuarpoq, anaanami taqualiuunnissani puigortaraa.
Aamma kavaajani tillitsissimanerarpaa, oqarlunilu angajoqqaani nutaamik
kavaajarsinissamut akissaqanngitsut.

Aqqaluks klasselærer har bedt ham om at blive efter timen.
Klasselæreren lagde mærke til at Aqqaluk ikke havde en jakke
på da han kom i skole, selvom det er koldt.
Læreren bemærkede også, at Aqqaluk ikke havde madpakke
med i hele sidste uge. Aqqaluk fortæller at hans mor glemmer
at lave hans madpakke.
Han har også mistet sin jakke, og hans forældre har ikke råd
til at købe ham en ny.
Men hvem kan hjælpe Aqqaluks forældre, hvis de ikke kan
sørge for ham?

Aqqaluup angajoqqaavisa isumagisinnaanngikkunikku, kikkut isumagissavaat?

Pissakillioraluarluta, inuttut toqqissisimasu-

Angajoqqaat tassaapput inuunerissaarnis-

mik inuuneqarnissara pisinnaatitaaffigaara.

sannut akisussaasuusut, pisariaqarfikkulli
pisortat sapinngisartik tamaat isumagisariaqarpaat angajoqqaamma tapersersornissaat, soorlu nerisassaqartillunga atisassaqartillunga inissaqartillungalu.

Tamanna immikkoortumi 26-mi allassimavoq.

Inuunermi atugassarititaasut ajunngitsuunissaat pisinnaatitaaffigaara, ineriartorluaqqullunga ajunngitsumillu inuuneqaqqullunga.

34

Tamanna immikkoortumi 27-mi allassimavoq.

Jeg har ret til at nyde godt af social

Hvis det er nødvendigt, skal myndig-

sikkerhed, herunder hvis jeg er fattig
eller i nød. Det står i artikel 26.

hederne hjælpe og støtte mine forældre, især med mad, tøj og et sted
at bo. Det betyder at myndighederne
så vidt muligt skal sørge for at hjælpe
mine forældre med at kunne betale
deres regninger og sørge ordentligt for
mig. Det står i artikel 27.

Jeg har ret til en god levestandard, så
jeg kan udvikle mig og få få et godt liv.
Mine forældre har ansvaret for at sørge
for mine nødvendige levevilkår så godt
de kan.
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Aaja meeqqallu atuarfiat

Aaja og folkeskolen

Aajap atuarnini nuannarinngilaa. Anaanami pisiniarfiutaani ikiuutissalluni nuannaraa, akissarsilaartarporlu. Aajap anaanani aperaa atuarunnaarluni pisiniarfimmi sulisaliinnarsinnaannginnerluni.
Anaana oqarpoq Aaja pinngitsoorani atuartariaqartoq, meeqqat atuarfiat naammassisariaqaramiuk. Ilanngullugulu oqaatigaa Aajap akeqanngitsumik atuarsinnaatitaanini
iluatsitsinertut isigisariaqaraa.

Aaja gider ikke at gå i skole. Hun kan godt
lide at hjælpe til i sin mors butik efter skole,
og tjener lidt lommepenge på det.
Aaja spørger sin mor om hun ikke bare
kan arbejde i butikken hele tiden i stedet
for at gå i skole. Aajas mor siger dog at
Aaja ikke har noget valg og SKAL have sin
grunduddannelse, og at Aaja i det hele taget
er heldig fordi hun har mulighed for at gå
gratis i skole.

Ilumulli Aaja atuartariaqarpa?

Ilinniarnera inuttut inerikkiartuutigissavara,

Immaqa atuarneq nuannarivallaanngikkaluar-

sapinngisakkalu qaffassarlugit, inuulerniassagama akisussaassusilik kiisalu inoqatinnik
ataqqinnittoq, inoqatima pingaartitaat, kulturii,
suminngaanneerneri aporfiginagit.

lugu, pisussaavunga atuarnissannut.

Men hvorfor skal Aaja overhovedet gå i
skole?

Atuarninni ajornartorsiuteqaruma ikiorneqarnissara pisinnaatitaaffigaara.

Tamanna immikkoortumi 29-mi allassimavoq.

Akeqanngitsumik toqqammaviusumik atuartinneqarluarnissannut pisinnaatitaaffeqarpunga, atuarnissannullu pisussaaffeqarlunga.

Pisinnaasakkalu tunngavigalugit ilinniarnera
qanorsuaq ingerlassinnaavara. Piitsuuguma
pisuujugumaluunniit ilinniarnissamut periarfissakka pisortat assigiitsittariaqarpaat.
Tamanna immikkoortumi 28-mi allassimavoq.

Min uddannelse skal blandt andet hjælpe mig

Hvis jeg synes det er svært at gå i skole, skal

med at udvikle min personlighed og evner, så
jeg bliver et ansvarligt og tolerant menneske,
med respekt for mennesker, værdier, kulturer,
miljøet og menneskerettighederne.

jeg hjælpes til at kunne gennemføre min
uddannelse.

Det står i artikel 29

systemet, som jeg har evner til.

Jeg har ret og pligt til at få en gratis grunduddannelse. Det betyder at selvom jeg måske
ikke altid synes at det er sjovt at gå i skole, så
skal jeg have en grunduddannelse.
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Jeg har ret til at gå så langt i uddannelses-

Myndighederne skal arbejde hen i mod
at jeg har lige adgang til uddannelse efter
grunduddannelsen, uanset om jeg er rig eller
fattig. Det står i artikel 28.
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Qivioq isiginnaartitsissusiarlu

Qivioq og teaterstykket

Qivioq nunaqarfimmi najugaqarpoq. Atuaqatigiiullutik isiginnaagassiorput, oqaluttuatoqqanut tunngasunik. Sungiusarluarsimapput, pikkorissiartornertillu tanngassimaarutigeqaat.
Tamannalu pillugu angalanissaminnut katersinialerput. Tamannali ajornaatsuinnaanngilaq, tassami
atuaqatigiit angalanissaat akisuvoq.

Qivioq bor i en lille bygd. Hendes klasse har lavet et
teaterstykke om grønlandske sagn og myter. De har
øvet sig længe, og er stolte af hvor gode de er blevet.
Nu vil de gerne vise teaterstykket i de andre byer
og bygder i området. Qivioq og hendes klasse har
derfor startet en indsamling til turen. Dog har de
svært ved at samle nok penge ind til turen, da det er
dyrt at rejse med en hel klasse.

Qivioq atuaqatinilu angalanissaminnut tapertinnissamut kommunimut qinnuteqarsinnaappat?

Men kan Qivioq og hendes klasse søge om støtte hos
kommunen?

Jeg har ret til hvile og fritid. Jeg har
qasuersaarnissannullu pisinnaatitaaffeqarpunga.

ret til at have et passende sted,
hvor jeg kan lege og dyrke mine
fritidsinteresser.

Sumiiffimmik pitsaasumik sammisa-

Jeg har også ret til at være med i

Sunngiffinni sammisaqarnissannut

qarfigisinnaasannik, aamma soqutigisannik aallussiffigisinnaasannik orniguffissaqarnissara pisinnaatitaaffigaara.

Aamma sammisanik kulturimut
tunngassuteqartunut peqataanissannut, meeraqatikka tamaasa
assigalugit pisinnaatitaaffeqarpunga.

kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

Det betyder at myndighederne skal
arbejde for at fremme mine muligheder for at deltage i disse aktiviteter på lige fod med andre børn i
landet.
Det står i artikel 31.
.

Tamanna immikkoortumi 31-mi allassimavoq.
.
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Pipaluk sulinerlu

Pipaluk og arbejdet

Pipaluk suliffittaarusuppoq, nammineq aningaasarsiulerniassagami nuannarisaminik atisarsiutissaminik.
Pipaluk pisiniarfimmi karsinik iluarsaassisartussatut
sulilerpoq. Kingunitsianngualu qitimigut anniartalerpoq, karsimmi iluamik kivinnissai
ilikkarsimannginnamiuk.
Ima anniartigisarpoq allaat atuanngitsoortariaqartarluni.

Pipaluk vil gerne have et fritidsarbejde, så hun kan
tjene sine egne penge til at købe de ting som hun
selv synes om.
Pipaluk har derfor fået et arbejde i den lokale
butik, hvor hun skal stå i lageret og ordne kasser.
Efter nogen tid begynder hun at få ondt i ryggen,
fordi hun ikke har lært hvordan hun skal løfte
kasser på den rigtige måde.
Pipaluk får til sidst så ondt i ryggen, at hun er
nødt til at blive hjemme.

Pipaluup suliai ima annertutigissappat,
allaat qitilungaarami atuanngitsoortariaqartalerluni?

Men må Pipaluks arbejde give hende skader og
forhindre hende i at gå i skole?

Jeg har ret til at blive beskyttet
Atuarninnut ajoqutaasumik imaluunniit
ulorianartulerillunga suliffeqassanngilanga. Aamma suliffiga sunngiffinni
suliarisartakkannik aallussininnut, peqqinnissannut kiisalu ineriartorninnut
ajoqutaassanngilaq.

Aamma suliannut naapertuuttunik
akissarsiaqassaanga, akissarsiakkalu
minnaarneqassanngillat.

Pisortat akisussaaffigaat killilissallugu
qassinik ukiullit suleqqusaanersut,
kiisalu suleqqusaaguma qanoq sivisutigisumik suleqqusaanersunga.

fra arbejde, der kan være farligt,
påvirker min uddannelse, eller
skader min sundhed og udvikling.

Jeg har desuden ret til en
retfærdig løn, og må ikke blive
underbetalt for det arbejde jeg
udfører.

Staten skal lave regler for hvor
gammel jeg skal være før jeg må
begynde at arbejde, og som sikrer
mine arbejdsforhold.
Det står i artikel 32.

Tamanna immikkoortumi 32-mi allassimavoq.
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Salik og internettet
Salik kan ikke forstå hvorfor hans gode
veninde Nuunu er blevet sur på ham.
Han spørger hvorfor hun er vred på
ham, og hun siger at han har kaldt hende
grimme ting på internettet.
Det kan Salik ikke forstå, for det har
han aldrig gjort.
På den måde finder han ud af at
nogen har stjålet hans identitet ved at
oprette en falsk profil i Saliks navn, og
misbruger den til at kalde hans venner
for grimme ting.

Salik internetilu
Saliup paasisinnaanngilaa sooq kammalaatimi Nuunup kamaanneraani. Aperaalu sooq kamaanneraani. Nuunu
oqarpoq Saliup internetikkut nuanniitsunik oqaluuserisimammani kamaallugu. Tamanna Saliup paasisinnaanngilaa, taamaaliorsimanngilarmi.

Saliup paasileriallarpaa, inuk alla
Saliusaarluni internetikkut Nuunu
pillugu nuanniitsunik oqaluuserinnissimasoq.
Salik kinaassutsimi tigoqqinnissaanut ikiorneqarsinnaava?

Inuuvunga immikkuullarissoq, allanut

Immikkut ateqarnissara pisor-

sanilliunneqarsinnaanngitsoq. Kinaassusera kisima pigaara – allat pigilersinnaanngilaat.

tanillu immikkut akuerineqarnissara pisinnaatitaaffigaakka.

Aamma nunami innuttaassuseKinaassusera tiguarneqarniaraluarpat,
pisortat pisussaapput illersussallunga, uterteqqinnissaanullu ikiussallunga.
Tamanna immikkoortumi 8-mi allassimavoq.
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Men kan Salik få hjælp til at få sin
identitet på internettet tilbage?

qarnissara pisinnaatitaaffigaara.
Tamanna immikkoortuni 7-imi allassimavoq.

Jeg er noget særligt og må aldrig kunne forveksles med nogle andre. Min
identitet er min egen og ingen må
tage den fra mig.

og beskyttelse jeg har brug for, så jeg
hurtigst muligt kan få min identitet
igen. Det står i artikel 8.

Jeg har ret til et navn og til at være
Det betyder at hvis nogen forsøger
at tage min identitet fra mig, skal
myndighederne give mig den hjælp

officielt anerkendt af staten. Jeg har
ret til et statsborgerskab (at tilhøre et
land). Det står i artikel 7.
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Inuk apersortinnerlu

Inuk og konfirmationen

Inukkut atuaqatigiiullutik qanittumi apersortinnissaminnut piareersarlutik palasimoortalissapput.
Inuk palasimoortalerusunngilaq, eqqarsaatigilluareerlugumi kristumiuujunnaarnissani aalajangiusimavaa.
Inuup aalajangiussani angajoqqaaminut palasimullu
tunngavilersuilluni nassuiarpaa.
Angajoqqaavisa aalajangernera akueriuminaatsippaat,
piumaffigalugulu ileqqut malillugit apersortissasoq.

Inuk skal snart begynde til konfirmationsforberedelse
med resten af klassen i skolen.
Inuk vil ikke gå til konfirmationsforberedelse, da han
har tænkt meget over det og besluttet at han ikke vil
være kristen længere.
Inuk diskuterer sit valg med både sine forældre og
med præsten. Hans forældre er uenige, og forlanger at
han skal følge traditionen og konfirmeres.

Inuup aalajangernera angajoqqaavisa ataqqisariaqaraluarpaat?

Men bør Inuks forældre respektere hans valg?

Suna upperissanerlugu upperisarissanerlugulu imaluunniit ilumut

Jeg har ret til at tænke og tro hvad jeg vil. Jeg har også ret

upperisaqarusunnerlunga nammineerlunga aalajangissavara.

til at handle ud fra min samvittighed og overbevisning.

Ilumoorsorisara eqqortuusorisaralu malillugit iliuuseqarnissan-

Jeg har desuden ret til at vælge den religion jeg selv

nut pisinnaatitaavunga, inatsisilli unioqqutinnagit, inuillu allat
pisinnaatitaaffii killilernagit.

ønsker. Det kaldes for tankefrihed, samvittighedsfrihed og
religionsfrihed.

Suna eqqornersoq sunalu eqqunnginnersoq, uannullu suna pit-

Min frihed til at udøve det jeg tror på, må dog ikke

saanerunersoq paasiniaaninni angajoqqaama ikiortussaavaannga. Tassa imaappoq, nalorniguma angajoqqaakka, inersimasullumi allat, aperiuaannarsinnaavakka.

begrænse andres rettigheder, eller bryde loven. Mine
forældre har ansvaret for at hjælpe mig med at udøve
disse rettigheder.

Tamanna immikkoortumi 14-imi allassimavoq.

Det står i artikel 14.
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Amina puulukillu neqaa
Amina muslimiuvoq, upperisanilu malillugu
ileqqut malippai, tamannalu pillugu puulukip
neqaanik nereqqusaanngilaq.
Ullut ilaanni atuarfimmi pølsituuttussanngorput, Aminalli taakku nererusunngilai, puulukiminermit sanaajummata. Allamik perusul
luni oqarpoq. Paasitinneqarporlu narrussanngitsoq, sassaalliutigineqartullu nerissagai.
Amina upperisani malillugu pølsitunnginnissamut pisinnaatitaanerpa?

Amina og svinekød
Nunami najukkanni minnerussuteqarlunga inissisimaguma, allatut upperisaqaruma, nunap inoqqaajuguma kiisalu inuiaqatigiinnut allanut ilaaguma,
nammineq kulturera, oqaatsikka upperisaralu malillugit atorlugillu inuunissannut pisinnaatitaavunga.

Inuiaqatigiinni ilagerusutakka tapersersorusutakkalu ilagisinnaavakka tapersersorsinnaallugillu,
allallu tamanna inerteqqutigisinnaanngilaat.
Tamanna immikkoortumi 30-mi allassimavoq.
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Amina er muslim, og vil gerne følge
traditionerne fra hendes forældres religion.
En af de religiøse regler er at hun ikke må
spise svinekød.
En dag har læreren pølser med til
klassen, og Amina nægter at spise dem
fordi de er lavet af svinekød. Læreren siger
at Amina ikke skal være kræsen, og at hun
skal spise hvad der bliver serveret.
Men må Amina godt nægte at spise det, når
det er en del af hendes tradition?

Jeg har ret til at følge min egen kultur, udøve
min egen religion og bruge mit eget sprog,
hvis jeg tilhører et etnisk, religiøst eller
sprogligt mindretal, eller et oprindeligt folk.

Det betyder at ingen har ret til at nægte
mig at indgå i et fællesskab med andre
medlemmer af den gruppe, som jeg vil tilhøre.
Det står i artikel 30.
.
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Kunuunnguaq issiavillu kaassuartagaq

Kununnguaq og kørestolen

Kunuunnguaq pisussinnaannginnami issiavimmi
kaassuartakkamini issiasarpoq ingerlanneqarlunilu.
Kunuunnguup atuarninni nuannarivaa, atuarfimmulli
isernissani ajornartorsiutigisarpaa, atuarfiup isaariaa
kaassuartakkanik angalaartuulluni iserfigissallugu
tulluutinngimmat.
Iserniaraangami aniniaraangamilu inersimasumit
ikiorneqarnissani pisariaqartittarpaa.

Kununnguaq sidder i kørestol, fordi han ikke kan bruge sine
ben. Kununnguaq kan godt lide at gå i skole, men har svært at
komme ind på skolen, fordi der ikke er nogen rampe ved døren.
Han er derfor nødt til at få hjælp af en voksen hver gang han
skal ind og ud af skolen.
Men behøver skolen at tilpasse indgangen, så Kununnguaq
lettere kan komme ind?

Atuarfiup isaariaq kaassuartakkanut Kunuunnguamut
iserfigiuminarninngorlugu suliaritittariaqarpaa?

Tarnikkut timikkulluunniit innarluuteqaruma, immikkut
paaqqutarineqarnissara, ikiorneqarnissaralu pisinnaatitaaffigaakka. Tassa imaappoq nammineerlunga atuarfimmut
isersinnaasariaqarpunga.

Aamma atuaqatikka assigalugit atuartitsinerni malinnaatitaanissara pisinnaatitaaffigaara, inuiaqatigiinni akuulluarnissara
siunertaralugu. Inuuneq imaqarluartoq naleqarluartorlu
inuuneriniassagakku, meeraqatikka assigalugit.
Tamanna immikkoortumi 23-mi allassimavoq.

Jeg har ret til særlig hjælp og omsorg, der udvikler mig og hjælper mig til
hvis jeg er psykisk eller fysisk handicappet. Det betyder blandt andet at
jeg skal kunne komme ind på skolen
med egen hjælp.

at blive en del af samfundet. Det
betyder at jeg bør have et værdigt liv
fyldt med oplevelser på lige fod med
andre børn. Det står i artikel 23.

Jeg skal sikres undervisning,
sundhedspleje og andre muligheder,

52

53

Paninnguaq meeqqallu angerlarsimaffiat

Paninnguaq og børnehjemmet

Paninnguaq meeqqat angerlarsimaffianni najugaqarpoq,
kommunip nalilersimammagu angajoqqaavisa
paarisinnaanngikkaat. Paninnguup meeqqat angerlarsimaffianni
najugaqarnini nuannarinngilaa, qiianarpallaarpormi
isugutallunilu. Aamma Paninnguaq susassaaleqisarpoq.

Paninnguaq bor på børnehjem, fordi kommunen
har vurderet at hendes forældre ikke kunne
passe hende ordentligt. Paninnguaq kan ikke
lide at være på børnehjemmet, fordi der er koldt
og fugtigt. Hun keder sig også, fordi der ikke er
noget at lave.

få kontrolleret min behandling,
boligforhold og andre forhold,
hvis jeg bor i pleje, får beskyttelse
eller er under behandling.

Men har Paninnguaq ret til at få undersøgt om
forholdene på børnehjemmet er gode nok?

har ret til at få vurderet, om den
behandling jeg får er den mest
egnede for mig af hensyn til min
sundhed og udvikling.

Paninnguup najukkamini pissutsit qanoq innersut
misissortissinnaavai?

Jeg har ret til med mellemrum at

Det betyder blandt andet at jeg

Det står i artikel 25.
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25-mi
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Erneq, Ujarak biililu

Erneq, Ujarak og bilen

Erneq 13-inik kiisalu Ujarak 15-inik ukiulik unnuit
ilaanni susassaaleqerujoorput. Ujaqqap takulerpaa
biili parnaarneqanngitsoq, siunnersuutigaalu
aallarutissagitsik. Erneq nalornivoq, Ujaralli
biilimut ikereersimavoq. Erneq biilimut ikiinnarpoq, aallarpullu.
Kingunitsianngua politiinit unitsinneqarput Ujarammi biilinik
sukkavallaamik ingerlasimammat. Aamma politiit takusinnaavaat ingerlatsisut
inuusuppallaartut. Politeeqarfiliaanneqarput, pisortanullu nalunaarutigineqarlutik –
taakkumi aalajangissavaat qanoq pillarneqassanersut.

Erneq på 13 år Ujarak på 15 år keder sig en aften. Ujarak opdager en ulåst
bil med nøgle, og får den idé at de skal køre en tur i den. Erneq er i tvivl,
men Ujarak har allerede startet bilen. Erneq sætter sig ind i bilen alligevel,
og de kører væk. Kort efter bliver de stoppet af politiet, fordi Ujarak kører
for hurtigt, og politiet kan straks se at de er for unge til at have kørekort. De
bliver taget med på politistationen og overgivet til myndighederne, som skal
finde ud af hvordan de skal straffes.
Men vil Erneq og Ujarak blive behandlet på samme måde af myndighederne?

Ujaqqakkut Ernerlu qanoq pineqassappat?

Pasisaasimaguma, unioqqutitsisimaneralu
tunngavigalugu tigusaasimaguna eqqartuussiveqarnerup tungaatigut ikiorneqarnissara,
allallu assigalugit pineqarnissara pisinnaatitaaffigaara.

Tassa imaappoq, ulloq unnuarlu angerlarsimaf-

soqartinneqarsinnaavunga, oqaatsit atorneqartut paasisinnaanngikkukkit.

finnut immikkut ittunut ikiorneqarnissara, ilinniartinneqarnissara paarilluarneqarnissaralu
siunertaralugit nuutsinneqarnissara pisinnaatitaaffigaara.

Aamma eqqartuussinerup inernera suli

Aamma inuttut nalilittut pineqarnissara, inut-

aalajangerneqartinnagu pisuunngitsutut
isigineqarnissara pisinnaatitaaffigaara.
Pisortat immikkut meeqqanut tulluartunik
inatsisiliornissartik pisussaaffigaat.

tullu namminiussuseqartutut pineqarnissara
pisinnaatitaaffigaakka.

Tassa imaappoq, akeqanngitsumik nutseri-

Assersuutigalugu aalajangertariaqarpaat pillarneqarsinnaanermut ukiutigut
qanoq killeqassanersoq.
Ajortuliorsimaguma meeqqatut

56

pisariaqartitakka isigineqartariaqarput, pillarneqarnangalu inuiaqatigiinnut akuliuteqqilluarnissara isumagineqassooq.

Tamakku immikkoortumi 40-mi allassimapput.

Hvis jeg er mistænkt, anklaget eller dømt

Hvis jeg har gjort noget forkert, skal der tages

skyldig for at have gjort noget ulovligt, har jeg
ret til juridisk hjælp og retfærdig behandling.

hensyn til mine behov som barn, og jeg
skal hjælpes tilbage til samfundet i stedet
for bare at blive straffet.

Det betyder at jeg kan få gratis hjælp fra en
tolk, hvis jeg ikke kan forstå eller tale det
sprog, der bliver brugt.

Jeg har også ret til at blive anset som uskyldig
indtil det modsatte er bevist. Myndighederne
skal arbejde for at indføre love specielt
tilpasset til børn.

Det betyder at jeg blandt andet har ret til
at komme på særlige hjem, institutioner,
og få undervisning, omsorg og vejledning.
Jeg har også ret til at blive behandlet
værdigt og med respekt for mit privatliv.
Det står i artikel 40.

Det betyder at myndighederne blandt andet
skal fastsætte en minimumsalder for, hvornår
jeg bliver betragtet som for ung til at kunne
blive straffet.
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Maliina fiistilu

Maliina og festen

Maliinap angajoqqaavi fisterput. Nipitoruttormata sininneq ajuleraluarluni sinilerpoq. Iterpoq iviangimigut attuuaneqarluni. Takuaa angami taamaalioraani,
angaalu oqarpoq nipaarsaqqissaassasoq.
Maliinap attuuaneqarnini nuannarinngilaa,
akkanilu aneqqullugu suaarpaa. Angaali
oqarpoq inersimasut oqaasii Maliinap
naalattariaqarai.

Maliinas forældre holder fest.
Hun har svært ved at falde i
søvn, fordi de larmer, men til
sidst lykkes det. Pludseligt
vågner Maliina ved at
nogen rører hende på
brystet på en mærkelig
måde. Hun ser at
det er hendes onkel,
og han siger at hun
skal være helt stille.
Maliina kan ikke lide
det, og råber at han
skal lade være og gå ud
af hendes værelse. Han
siger at hun skal gøre
hvad de voksne siger.

Angaali Maliinamut taamannak attuualaarinnissinnaava?

Men har han overhovedet
lov til at røre sådan ved
Maliina?

Timikkut tarnikkullu annersinneqarnis-

Atornerlunneqarsimaguma arlaatigulluunniit

Jeg har ret til at blive beskyttet mod at blive

Hvis jeg har været udsat for misbrug eller

sannut atornerlunneqarnissannullu illersugaasariaqarpunga.

ajortumik pineqarsimaguma, ikiorneqarnissannut pisinnaatitaavunga, inuuneq nuannersoq atoqqilerniassagakku.

gjort fortræd og mishandlet på kroppen og i
sindet af mine forældre eller andre.

udnyttelse uanset på hvilken måde, så har jeg
ret til at få den hjælp jeg har brug for, så jeg
kan få et godt liv igen.

Tassa imaappoq, kialluunniit kinguaassiuutitigut pinngitsaalillunga pisinnaanngilaanga,
attuualaaqqusaanngilaanga sioorasaarlunga, assileqqusaanngilaanga, filmilioqqusaanngilaanga – atornerloqqusaanngilaanga.

Det betyder, at ingen må tvinge, true eller
Pisortat uannut peqqinnartumik, tatiginnittumik ataqqinnittumillu katsorsarneqarnissara
isumagissavaat.
Tamanna immikkoortumi 19-imi, 34-imi, 36-imi 39-imilu
allassimavoq.

Pisortat pisussaapput atornerlunneqarnissara
pinngitsoortissallugu, taakkumi pisussaapput
isumannaatsumik illersussallunga.
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lokke mig til at gøre noget seksuelt, enten ved
at røre ved mig, ved at tage billeder, filme mig
eller på nogen anden måde at udnytte mig.

Myndighederne skal sørge for at min
behandling sker under forhold, der giver mig
sundhed, selvrespekt og værdighed.
Det står i artikel 19, 34, 36 og 39.

Myndighederne skal give mig den bedst
mulige beskyttelse mod enhver form for
misbrug og udnyttelse.
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Miki, Anguteq
ikiaroornartorlu hash

Miki, Anguteq og hash

Mikip angajuni Anguteq nuannaartorisorujussuuaa. Mikilli Angutip eqqumiitsumik pissusilersortalernera nuannarinngilaa. Angutermi ikiaroortalersimavoq.
Unnuit ilaanni Angutip Miki aperaa
kiffartuutilaarsinnaaneraani. Miki
angajuminit aperineqarnini nuannaraa,
aperaalu sussanerluni. Angutip Miki
peqquaa kammalaatiminut hashimik
aalliutissagaani.

Miki ser meget op til sin storebror
Anguteq. Miki er dog ked af det,
fordi Anguteq er begyndt at opføre
sig anderledes efter at han er
begyndt at ryge hash.
En aften spørger Anguteq om
Miki vil gøre ham en lille tjeneste.
Miki bliver glad for at få opmærksomhed fra sin storebror, og
spørger hvad det er han skal gøre.
Anguteq vil gerne have Miki til at
hente noget hash hos nogle af hans
venner.

Mikip angajuni hashimik
aalliussinnaavaa?

Men har Miki lov til at hente hash
for sin storebror?

Ikiaroornartup atorneqarneranut
akulerutsitaannginnissara pisinnaatitaaffigaara, aamma atornerlunneqarlunga tuniniaanermut ikiaroornartuliornermullu ilanngunneqassanngilanga.

Pisortat ikiaroornartunik atornerluinermik
pinaveersaartitsissapput, uangalu illersorneqarnissara anguniarlugu suliniuteqartarlutillu inatsisiliussapput.

Aamma pisortat sapinngisartik malillugu
ikiaroornartut ajoqutai pillugit paasisit siniu
teqartassapput, uanga tamakkununnga
naaggaarsinnaanissara anguniarlugu.
Tamanna immikkoortumi 33-mi allassimavoq.

Jeg har ret til at blive beskyttet
mod ulovlig brug af narkotika,
og fra at blive udnyttet til
narkohandel og produktion.

Myndighederne skal forebygge
misbrug og beskytte mig ved blandt
andet at lave love og tiltag.

Myndighederne skal så vidt muligt
sørge for at jeg kan lære om de
skadelige effekter af narkotika, så jeg
bedre kan sige fra.
Det står i artikel 33.
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Jukku, Ivaaq, Kobe sakkutuullu
Jukkukkut Ivaarlu 6. klassemi atuartuupput, atuaqatitaarsimappullu Kobemik atilimmik. Kobe Afrikaminngaaneerpoq, Jukkup Ivaallu kammattaarivaat.
Ilaanni pinnguartillutik Jukkup siunnersuutigaa
sakkutuujusaarlutik sorsuttuusaassasut.
Kobeli sakkutuujusaarusunngilaq, oqaluttuarporlu tamassumunnga pissutaasoq tassaasoq pinngitsaalisaalluni sakkutuunngortitaannginniassagami nunatsinnut nuussimallutik.
Ilumut meeqqat pinngitsaalisaallutik
sakkutuunngortinneqarsinnaappat?

Jukku, Ivaaq,
Kobe og soldater
Jukku og Ivaaq går i 6. klasse, og har fået en
ny klassekammerat, der hedder Kobe. Han
kommer fra Afrika, og Jukku og Ivaaq bliver
hurtigt gode venner med ham.
En dag foreslår Jukku at de skal lege
soldater og krig. Det vil Kobe ikke være med
til at lege, og Jukku spørger hvorfor.
Kobe forklarer at en af grundene til at
hans familie er flyttet til Grønland er, at hans
forældre ikke ville have at Kobe blev tvunget
til at være soldat.
Men må børn overhovedet tvinges til at være
med i rigtig krig?

15-it ataallugit ukioqaruma pinngitsaalisaallunga
sakkutuunngortinneqarsinnaanngilanga. Nunami
sorsuffiusumiikkuma illersorneqarnissara paarineqarluarnissaralu pisinnaatitaaffigaakka.
Tamanna immikkoortumi 38-mi allassimavoq.

hvis jeg er under 15 år. Hvis jeg er berørt af krig,
har jeg ret til beskyttelse og omsorg.
Det står i artikel 38.

Ingen har ret til at kidnappe mig eller sælge mig,

Kimilluunniit aallaruteqqusaanngilanga aamma

for eksempel for at gøre mig til en del af en hær.

sakkutuunngortitaanissara anguniarlugu tuniniaqqusaanngilaanga. Tamanna immikkoortumi 35-mi allassimavoq.

Det står i artikel 35.

Kimilluunniit anniartillunga pinngitsaalillungalu

eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Ingen må ulovligt
berøve mig min frihed. Det står i artikel 37.

naalliutseqqusaanngilanga, allatigulluunniit inuppalaanngitsumik annersarlunga. Kialuunniit kiffaanngissusiiarsinnaanngilaanga.
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Jeg må ikke blive soldat eller være med i krig,

Ingen har ret til at udsætte mig for tortur

Tamanna immikkoortumi 37-mi allassimavoq.

Hvis jeg er flygtet til et andet land, for eksempel

Nunamit sorsuffiusumit, nunamut allamut qimaasi-

på grund af krig, har jeg ret til passende hjælp og
beskyttelse. Det står i artikel 22.

maguma immikkut illersorneqarnissara pisinnaatitaaffigaara. Tamanna immikkoortuni 22-mi allassimavoq.
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Tasiaq arsaannerlu

Tasiaq og fodbold

Tasiakkut kammanilu assortuussutigaat kikkut
nunarsuarmi arsallaqqinnersaanersut. Tasiap
kammani isumaqatiginngilai. Isumaqarpormi
Spaniamiut arsallaqqinnerpaajusut, kammaalu
isumaqarput tuluit arsallaqqinnerusut.
Naggataatigut ima assortuutsigilerput, allaat
nukappiaqqat ilaasa Tasiap assortuinnarpani
unatarniarlugu sioorasaalerlugu.

Tasiaq og nogle andre drenge fra klassen begynder at
diskutere hvilket fodboldhold der er det bedste i verden.
Tasiaq bliver hurtigt uenige med resten af drengene. Han
siger nemlig at det bedste hold kommer fra Spanien,
mens de andre siger at det bedste hold kommer fra
England.
Til sidst bliver diskussionen så ophidset, at de andre
drenge truer Tasiaq med bank, hvis han bliver ved med at
modsige dem.

Kisianni sioorasaarisup Tasiap oqaasissai killilersorsinnaavai?

Men har de ret til at begrænse hvad Tasiaq må sige?

Qanorluunniit ilillunga isummama anin-

Jeg har ret til at udtrykke hvad jeg har lyst til,

nissaa pisinnaatitaaffigaara. Tamannalu
taaneqartarpoq: isummersinnaanermik
pisinnaatitaaffik.

Tamanna immikkoortumi 13-imi allassimavoq.

på hvilken som helst måde jeg har lyst til – det
kaldes for ytringsfrihed.

hvad jeg vil, skal jeg stadig stå til ansvar for
hvad jeg siger. Det står i artikel 13.

Jeg har ret til at udtrykke min egen mening,
Tusaaneqartuarnissara pisinnaatitaaffigaara,

Det betyder at jeg må udtrykke mig ved

allannikkut allatigulluunniit isummama
aninnissaa pisinnaatitaaffigaara.

inersimasullu oqaatiginiakkakka tusaasussaavaat ataqqillugillu. Annermik uannut tunngasunik aalajangiiniartoqarpat, isummama tusaaneqarnissaat pingaaruteqarpoq.

for eksempel at tale, skrive, tegne eller på
en hvilken som helst anden måde som jeg
vælger.

Kisianni inoqatima pisinnaatitaaffii ataqqis-

Tamanna immikkoortumi 12-imi allassimavoq.

Når jeg bruger min ytringsfrihed, skal jeg dog

der lægges vægt på min mening.

tage hensyn til andre menneskers rettigheder.
Det betyder at selvom jeg har ret til at sige

Det står i artikel 12.

Tassa imaappoq, oqalunnikkut, titartaanikkut,

savakka. Taamaammallu inoqatinnut qinnga-
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saarisussaanngilanga, oqaatsikkalu nammineq
akisussaaffigisussaallugit.

og voksne skal lytte, respektere og tage min
mening alvorligt – især når der skal tages
beslutninger i sager, der har med mig at gøre.

Jo ældre og mere moden jeg er, jo mere skal
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Uiloq, Timmiaq inuusuttullu peqatigiiffiat
Uiloq Qaqortormiuuvoq, kammattaavalu Timmiaq Tasiilarmiuulluni. Marluullutik aalajangerput illoqarfiit taakku akornanni
kammagiiffiusumik inuusuttunut peqatigiiffiliorniarlutik.
Uilup nuannaaqaluni pilersaarumminnik angajoqqaani oqaluttuuppai. Angajoqqaavisali tamanna nuannarivallaanngilaat.
Isumaqarpummi Uiloq peqatigiiffiliussanngitsoq, kiisalu
Timmiatut ittut kammagisassanngikkai.
Kisianni Uilup kammagerusutani peqatigalugu peqatigiiffiliorsinnaava?

Uiloq, Timmiaq og ungdomsforeningen
Uiloq er fra Qaqortoq, og hendes nye veninde Timmiaq
er fra Tasiilaq. De har i fællesskab besluttet at lave en
ungdomsforening mellem de to byer.
Uiloq fortæller sine forældre om sin og Timmiaqs plan,
men Uiloqs forældre er fordomsfulde, og bryder sig ikke om
idéen. De vil ikke have at Uiloq er med i foreningen, og at
hun skal holde sig fra sådan én som Timmiaq.
Men har Uiloq lov til at lave en forening med hvem hun har
lyst til?

Peqatigiiffiliorneq peqatigiiffinnullu ilaasortaasinnaaneq pisinnaati-

Jeg har ret til at melde mig ind i eller lave foreninger. Jeg har

taaffigaakka. Aamma pisinnaavunga eqqissisimasumik katersuuttunut
peqataasinnaallunga – taanna taasarpaat peqatigiinnermut katersuunnermullu kiffaanngissuseqarneq.

desuden ret til at deltage i fredelige forsamlinger – det kaldes
foreningsfrihed og forsamlingsfrihed.

Det betyder at jeg har ret til at deltage i fredelige demonstraTassa pisinnaatitaavunga eqqissimasumik isummamik nittarsaassisunut peqataasinnaallunga suleqatigiinnullu ilanngussinnaallunga namminerlu suleqatigiiliorsinnaallunga – tamakku ulorianartorsiortitsuunngippata, killiliisuunngippata allanilluunniit akornusiisuunngippata,
inatsisinillu unioqutitsinerunngippata.

tioner og melde mig ind i grupper eller lave mine egne grupper
– så længe det ikke skader, begrænser eller krænker andre, eller
overtræder nogen love.
Det står i artikel 15.

Tamanna immikkoortumi 15-imi allassimavoq.
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Kimmernaq og jordskælvet

Kimmernaq
nunallu sajunnera

Atuakkat aqqutigalugit, internettikkut, fjernsynikkut, radiukkut allatigullu paasissutissanik
pinissara pisinnaatitaaffigaara.

Pisortallu inersimasunut kajumissaarissapput paasissutissanik ineriartuutigisinnaasannik uannut
tunniussisoqassasoq, kiisalu paasissutissanik uannut ajoqutaasinnaasunik pinnginnissara illersussavaat.

Paasissutissat paaserusutakka
pillugit inersimasut ikiussavaannga.
Tamanna immikkorrtumi 17-imi allassimavoq.

Kimmernap TV-kkut nutaarsias.
sat isiginnaarpai. Tassani oqaluttuarineqarpoq nunat ilaanni nuna
sajorujussuarsimasoq, inuillu
naalliuttut takutinneqarput.
Kimmernaq sunnertisimaaqaaq,
assullu eqqarsarluni. Angajoqqaavisa malugaat pisarnerminit nipaannerusoq.
Aperinngilaat sunersoq, namminerli oqaaseqarnissaa utaqqiinnalerpaat.
Kisianni Kimmernap angajoqqaavisa TV-mi takusai pillugit paasinninnerunissaanut ikiorsimasaria
qaraluarpaat?

Kimmernaq ser nyhederne sammen
med sine forældre. I nyhederne er der
en historie om et stort jordskælv hvor
mennesker er i nød.
Historien gør stort indtryk på
Kimmernaq, og hun tænker meget på
jordskælvet. Kimmernaqs forældre
lægger mærke til at Kimmernaq er mere
stille end hun plejer at være.
I stedet for at spørge hende
direkte, venter de dog på at
hun selv skal sige til, hvis der er
noget hun gerne vil snakke om.
Men bør Kimmernaqs forældre
tage særligt hensyn til hende,
og hjælpe hende med at
forstå det hun
har set?

Jeg har ret til at have adgang
til, og få informationer fra
bøger, internettet, fjernsynet,
radioen og alle mulige andre
steder.

Staten skal opmuntre
til at der tages særlige
hensyn til mig, og at jeg får
informationer, der hjælper
mig med at udvikle mig,
og så vidt muligt sørge for
at jeg bliver beskyttet mod
skadelige informationer.

Voksne skal så vidt muligt
hjælpe mig med at finde og
forstå de informationer, jeg
har brug for.
Det står i artikel 17.
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Ikiortissannik sumi
pissarsisinnaavunga?

Hvor kan
jeg få hjælp

Inuuninni nammineq anigoruminaatsitannik, aliasuutigisannillu anniaateqaruit tamakku kisimiillutit nammassanngilatit. Tapersersorneqarnikkut siunnersorne
qarnikkullu inuttut ingerlariaqqinneq oqinnerusinnaavoq. Ikiortissarsiorfissanik ulikkaarputit. Tatigisannik oqaloqa-teqarit – angajoqqaatit, inersimasut allat,
qatanngutitit kammalaatitilluunniit oqaloqatigisinnaavatit. Aamma ilinniartitsisoq, perorsaasoq peqqissaasorluunniit oqaloqatigineqarsinnaapput. Taakkumi
nalunngilaat ikiortissaq ilinnut tulluartoq sumi pissarsiarineqarsinnaanersoq, illillu ikiortissarsiorninni ikiorsinnaavaatsit. Misigisimaguit tatigisinnaasannik oqaloqatissaqarnak, kinaassutsit taanngikkaluarlugu ikiortissanik aallerfissat arlaliupput. Telefonnormut allattorsimaffiat takuuk, aviisit qupperakkit imaassinnaavoq
nassaartutit. Imaluunniit internetikkut ”meeqqanut
inuusuttunullu siunnersuisarfik” ujaruk.

Hvis du har problemer i dagligdagen, som du har
svært ved at klare eller som gør dig ked af det, så
skal du ikke gå med dem alene. Det er bedre at få
gode råd og støtte af andre til at komme videre. Du
kan finde hjælp mange forskellige steder. Tal med
nogen du har tillid til - Det kan være dine forældre
eller andre voksne i din familie, dine søskende eller
dine venner. Du kan også tale med en god lærer, en
pædagog eller sundhedsplejersken på din skole. De
kan ofte hjælpe dig med at komme i kontakt med
institutioner og myndigheder, hvis du synes at det
er svært. Hvis du ikke synes at du kender nogen du
kan tale med, kan du få anonym rådgivning flere
steder. Prøv at se efter i den lokale telefonbog, i
aviserne eller søg på internettet efter børne- og
ungerådgivning.

Sumut ikiortissarsiorsinnaanerlutit uani atuaruk. Ikiortissarsiorfigisinnaasatit tamarmik allaqqanngikkaluarput, imaassinnaavorlu illoqarfigisanni ilinnut tulluartumik ikiortissaqartutit, uani allaqqanngitsumik.

For at hjælpe dig i gang, har vi lavet en oversigt over
nogle steder hvor du kan få hjælp. Oversigten dækker
ikke alle tilbud om hjælp – Det kan være at der er et
særligt tilbud i dit nærområde hvor du kan få hjælp,
som ikke findes andre steder.

Oqarasuaatikkut ikiortinneq

Hjælp over telefonen

Peqatigiiffiit assigiinngitsut oqarasuaatikkut siunnersuisarput. Taakkununngalu kikkulluunniit sianersinnaapput, apeqquteqarlutik ikioqqullutilluunniit. Inuit
tassani sulisat tassaapput immikkut ilinniarsimasut,
oqaloqatigiinnikkut ikiuisinnaasut, imaluunniit sumut
ikiortissarsiorsinnaaninnik siunnersuisinnaasut.
Siunnersortikkusulluni sianerfissat pingasut PAARISAmit aqunneqarput, alla Tasiorta-mit, kinguaassiutitigut
kannguttaatsuliortarneq akiorniarlugu tapersersoqatigiiffiusumit aqunneqarpoq, allalu IKIU-mit, inatsisinut
tunngasunik ikiortiffiusinnaasumit aqunneqarluni.
Taakkununnga sianerniaruit kinaanerit isertuussinnaavat. Tassa imaappoq, perusunngikkuit atit taasariaqanngilat.

Frivillige foreninger tilbyder ofte telefonrådgivning,
hvor alle er velkomne til at ringe og stille spørgsmål
eller forklare om et særligt problem. For børn og unge
findes der fem landsdækkende rådgivningstelefoner
med hvert deres fokus. Alle telefonerne er bemandet
med professionelle rådgivere såsom psykologer og
jurister, som kan hjælpe dig direkte over telefonen,
eller give dig information om hvor du kan få yderligere hjælp. Tre af rådgivningstelefonerne drives af
PAARISA, som er et center for folkesundhed; En anden
drives af Tasiorta, som er en støtteforening mod
seksuelle overgreb; Og den sidste drives af IKIU, som
er en selvejende retshjælpsinstitution. Når du ringer
til rådgivningstelefonerne kan du altid være anonym
– Det betyder at du ikke behøver at fortælle dit rigtige
navn, hvis du ikke har lyst.

Meeqqanut inuusuttunullu siunnersuisarfik 134

Børne-Ungetelefonen 134

Meeqqanut inuusuttunullu siunnersuisarfik 134
imminut toqunneq kiisalu kinguaassiutitigut atornerluineq akiorniarlugu ammanneqarsimavoq. Kisianni ajornartorsiutit suulluunniit pillugit sianertoqar
sinnaavoq. Sianerneq akeqanngilaq normu 134.

Børne-Ungetelefonen 134 tilbyder rådgivning til
børn og unge for at forebygge selvmord og seksuelt
misbrug af børn. Alle børn kan dog benytte telefonen,
uanset hvilket problem de har. Ring gratis på telefon:
134.

Attavik 146

Attavik 146

Attavik 146-ip neqeroorutigaa inunnut inuttut ajornartorsiutilinnut, imminornissamik eqqarsaateqartunut arlaatigulluunniit imminornermik eqqugaasimasunut siunnersuineq. Sianerneq akeqanngilaq: 146

Attavik 146 tilbyder rådgivning til personer, der har en
personlig krise, har selvmordstanker eller er berørt af
selvmord. Ring gratis på telefon: 146.

Ilaqutariinnut siunnersuisarfik 31 41 51

Familierådgivning 31 41 51

Ilaqutariinnut siunnersuisarfiup neqeroorutigaa
angajoqqaajuneq perorsaanerlu pillugit siunnersuineq.
Normu 314151

Familierådgivningen tilbyder rådgivning om
opdragelse og forældreskab. Ring på telefon: 31 41
51.

Uani taakku ammasarfiinik paasisaqarnerusinnaavutit:
www.paarisa.gl

Find information om åbningstider og læs mere
om Børne-Ungetelefonen 134, Attavik 146 og
Familierådgivningen 31 41 51 på www.paarisa.gl

Tasiorta 141

Tasiorta 141

Tasiorta 141-p neqeroorutigaa inunnut kinguaassiutitigut atornerlunneqarsimasunut siunnersuineq. Normu:
141 Aamma chatikkut attaveqarneq periarfissaavoq.
Uani paasisaqarnerugit: www.tasiorta.gl

Tasiorta 141 tilbyder rådgivning til personer, som har
været udsat for seksuelle overgreb. Ring på telefon:
141. Der er også mulighed for at henvende sig via
chat. Find information om åbningstider og læs mere
om Tasiorta 141 på www.tasiorta.gl

IKIU 324548

IKIU 32 45 48

IKIU-p neqeroorutigaa inatsisinut tunngasunik siunnersuineq. Normu: 324548 Uani paasisaqarnerugit:
www.ikiu.gl Aamma uunga mailik nassitsisinnaavutit: ikiu@ikiu.gl allakkanilluunniit nassitsillutit
uunga: Postbox 1318, 3900 Nuuk.

IKIU tilbyder rådgivning og vejledning i forbindelse
med juridiske spørgsmål. Ring på telefon: 32 45 48.
Find information om åbningstider og læs mere om
IKIU på www.ikiu.gl, send en e-mail på: ikiu@ikiu.gl
eller send post til: Postboks 1318, 3900 Nuuk.

Pisortani suliffeqarfinnilu
ikiortissarsiffiusinnaasut

Hjælp hos
myndigheder og institutioner

Illoqarfinni pisortat allaaffii suliffeqarfiillu ilaat
ikiortissarsiorninni siunnersortissarsiorfigisinnaavatit.
Oqarasuaatit allattorsimaffiat qupperaruk,
internetikkut ujaarlerit, ilinniartitsisut perorsaasoq
imaluunniit napparsimaveqarfimmi sulisut aperikkit.

Lokale myndigheder og institutioner kan ofte hjælpe
dig med rådgivning og vejledning. Find information
i den lokale telefonbog og på internettet, eller spørg
din lærer, pædagog eller sundhedsplejersken.

Meeqqat illersuisuat aamma MIO

Børnetalsmanden og MIO

Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit paasisaqarusukkuit
siunnersorneqarusukkuilluunniit Meeqqat illersuisuat
saaffigisinnaavat. Meeqqat illersuisuata suliassaraa,
inuiaqatigiinni meeqqat inuusuttullu soqutigisaasaa, FN-ip Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit isumalioqatigiissitaa tunngavigalugu illersornissaat paasisitsiniutiginissaallu. Uani paasisaqarnerusinnaavutit www.
mio.gl aamma uunga sianersinnaavutit 346944,
allallutilluunniit uunga mio@mio.gl, Postbox 1290,
3900 Nuuk.

Du kan kontakte Børnetalsmanden for at få rådgivning
og vejledning om børns rettigheder. Børnetalsmanden
arbejder for at sikre og fremme børn og unges
interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s
Børnekonvention. Læs mere om Børnetalsmanden og
MIO på www.mio.gl, ring på telefon: 34 69 44, send
en e-mail på: mio@mio.gl eller send post til: Postboks
1290, 3900 Nuuk.
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? Jeg spiser forkert
!! En læge eller sygeplejerske; Børne-Ungetelefonen

? Annilaangavunga assullu aliasullunga
!! Isumaginninnermut ingerlatsivik; Attavik; Meeqqat
inuusuttullu oqarasuaataat; Palasi

? Jeg er bange og meget ulykkelig
!! Socialforvaltningen; Attavik; Børne-Ungetelefonen;
En præst
? Jeg har problemer med sex
!! En læge eller sygeplejerske; Børne-Ungetelefonen;
Tasiorta

Kommune

? Atoqatigiinnerup tungaatigut
ajornartorsiuteqarpunga
!! Nakorsaq napparsimaveqarfimmiluunniit sulisoq;
Meeqqat inuusuttullu oqarasuaataat; Tasiorta

Du kan kontakte din kommune for at få hjælp
hvis du har problemer på din skole, i hjemmet
eller på dit fritidsarbejde. Socialforvaltningen
hører til i kommunen. Find kontaktoplysninger om
din kommune på: www.kanukoka.gl eller www.
ataatsimut.gl

? Kinguaassiutitigut atornerlunneqarpunga
!! Nakorsaq napparsimaveqarfimmiluunniit sulisoq;
Politiit; Isumaginninnermut ingerlatsivik; Meeqqat
illersuisuat; Attavik; Meeqqat inuusuttullu oqarasuaataat; Tasiorta; Palasi

? Jeg bliver udnyttet seksuelt
!! En læge eller sygeplejerske; Politiet;
Socialforvaltningen; Børnetalsmanden; Attavik;
Børne-Ungetelefonen; Tasiorta; En præst

? Immikkoortinneqarpunga
!! Meeqqat illersuisuat; Meeqqat inuusuttullu oqarasuaataat; IKIU

? Jeg bliver diskrimineret
!! Børnetalsmanden; Børne-Ungetelefonen; IKIU

? Tusaaneqarneq ajorpunga
!! Meeqqat illersuisuat; Meeqqat inuusuttullu oqarasuaataat

? Jeg bliver ikke hørt
!! Børnetalsmanden; Børne-Ungetelefonen

? Naartulersimavunga
!! Nakorsaq napparsimaveqarfimmiluunniit sulisoq;
Ilaqutariinnut siunnersuisarfik

? Jeg er gravid
!! En læge eller sygeplejerske; Familierådgivningen

? Napparsimasutut misigisimavunga
!! Nakorsaq napparsimaveqarfimmiluunniit sulisoq

? Jeg føler at jeg er syg
!! En læge eller sygeplejerske

? Imigassamik, ikiaroornartumik tupamik allanilluunniit atornerluisuuvunga
!! Ilinniartitsisut; Nakorsaq napparsimaveqarfimmiluunniit sulisoq; Isumaginninnermut ingerlatsivik;
Politiit; Attavik; Meeqqat inuusuttullu oqarasuaataat

? Jeg har et misbrug af alkohol, tobak, narkotika eller
andet
!! Din lærer; En læge eller sygeplejerske;
Socialforvaltningen; Politiet; Attavik; BørneUngetelefonen

? Imigassamik, ikiaroornartumik tupamik allanilluunniit atornerluisunik angajoqqaaqarpunga
!! Ilinniartitsisut; Perorsaasoq; Nakorsaq napparsimaveqarfimmiluunniit sulisoq; Isumaginninnermut
ingerlatsivik; Politiit; Attavik; Meeqqat inuusuttullu
oqarasuaataat; Ilaqutariinnut siunnersuisarfik

? Jeg har forældre, der misbruger alkohol og/eller
narkotika
!! Din lærer; En pædagog; Socialforvaltningen;
Politiet; Attavik; Børne-Ungetelefonen; Familierådgivningen

? Angajoqqaakka nakuusertarput
!! Ilinniartitsisut; Perorsaasoq; Isumaginninnermut
ingerlatsivik; Politiit; Ilaqutariinnut siunnersuisarfik

? Jeg har forældre, der bruger vold
!! Din lærer; En pædagog; Socialforvaltningen; Politiet;
Familierådgivningen

IKIORTISSAQARTUAANNARPOQ!

DU KAN ALTID FÅ HJÆLP!

Politi

Inatsisinik unioqqutitsinerit nalunaarutigerusukkukkit
ikiorneqarusukkuilluunniit politiit saaffigisinnaavatit.
Inatsisitigut unioqqutitsisumik iliuuseqarfigineqarsimaguit, iliuuseqarsimaguit imaluunniit takunnissimaguit politiinut nalunaaruteqarsinnaavutit. Nalunaarfissat uani allaqqapput www.politi.dk/groenland,
aamma uung sianersinnaavutit 321448 allallutilluunniit uunga: Postbox 1006, 3900 Nuuk

Du kan henvende dig til politiet for at få hjælp og
anmelde overtrædelser af loven. Du kan for eksempel
gå til politiet, hvis du har været udsat for noget
ulovligt, selv har gjort noget ulovligt eller har set
nogen gøre noget ulovligt. Find kontaktoplysninger
om din lokale politistation på: www.politi.dk/
groenland, ring til politiet på telefon: 32 14 48 eller
send post til: Postboks 1006, 3900 Nuuk.

Kommune
Atuarfinni, angerlarsimaffinni suliffinniluunniit
ajornartorsioruit kommunemut saaffiginnissinnaavutit.
Isumaginninnermi ingerlatsivik kommunep
ataaniippoq. Uani sumiiffinni attaveqarfigisinnaatit
nassaarisinnaavatit: www.kanukoka.gl imaluunniit
www.ataatsimut.gl

Palasi/ajoqi

Præst/kateket

Tusarnaarneqarnissamut pisariaqartitsiguit sumiiffinni palasi ajoqiluunniit oqaloqatigisinnaavatit. Palasi
ajoqilu paasissutissanik pisaminnik nipangiussisussaatitaapput. Uani sumiiffinni attavissat nanisinnaavatit: www.ilagiit.gl

Du kan snakke med din lokale præst eller kateket om
hvad som helst, hvis du har brug for nogen til at lytte.
Både præsten og kateketen har tavshedspligt, hvilket
betyder at de ikke må fortælle andre hvad du har
sagt. Find kontaktoplysninger om din lokale præst på:
www.ilagiit.gl

Ajornartorsiutit suut atoraanni
ikiortissarsiortoqassava

Hvilke problemer kan jeg få hjælp til

Arlaatigut ikiortariaqaruit, nalulerlugulu sumut
saaffiginnissanerlutit, allattorsimaffik una
isumassarsiorfigisinnaavat:
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? Nerisassat tungaasigut ajornartorsiuteqarpunga
!! Nakorsaq napparsimaveqarfimmiluunniit sulisoq,
Meeqqat inuusuttullu oqarasuaataat

Politiit

Hvis du har brug for hjælp og ikke er helt sikker på
hvem du skal kontakte, kan du bruge denne liste med
forslag. Den dækker forskellige situationer, og foreslår
hvem der kunne være relevante at kontakte.

? Angerlarsimaffinni, najugarigallakkanni sunngiffinnilu ornittakkanni toqqissisimaneq ajorpunga.
!! Ilinniartitsisut, perorsaasoq; Isumaginninnermut
ingerlatsivik; Meeqqat illersuisuat; Meeqqat
inuusuttullu oqarasuaataat; Palasi.

? Jeg har det ikke godt derhjemme, på min
opholdsinstitution eller i min fritidsaktivitet
!! D
 in lærer; En pædagog; Socialforvaltningen;
Børnetalsmanden; Børne-Ungetelefonen; En præst

? Atuarfimmi toqqissisimanngilanga
!! Ilinniartsisisoq, Isumaginninnermut ingerlatsivik;
Meeqqat inuusuttullu oqarasuaataat

? Jeg har det ikke godt i skolen
!! Din lærer; Socialforvaltningen; Børne-Ungetelefonen

? Suliffigisanni toqqissisimanngilanga
!! Sullivinnik nakkutilliisoqarfik; Kommune; Meeqqat
illersuisuat.

? Jeg har det ikke godt på mit fritidsarbejde
!! Arbejdstilsynet; Kommunen; Børnetalsmanden

? Inatsisit unioqqutissimavakka/ajortuliorsimavunga
!! IKIU; Politiit; Meeqqat inuusuttullu oqarasuaataat

? Jeg har gjort noget ulovligt eller forkert
!! IKIU; Politiet; Børne-Ungetelefonen

? Ikinngutinnut tunngasunik ajornartorsiuteqarpunga
!! Meeqqat inuusuttullu oqarasuaataat; Palasi

? Jeg har problemer med venner
!! Børne-Ungetelefonen; En præst
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Kajumissaarneqarneq
Atuakkami assiliartaritinneqartut meeqqanit 2011/12-imi 4.-7.klassiusunit sananeqarsimapput.
Atuakkiortut meeqqanut titartakkaminnik nassiussisimasunut qujarujussuarput. Meeqqat
eqqarsarluarlutik sanaarisimasaat nuannaarutigeqaavut, meeqqallu assut pikkorigaavut.
Ajoraluartumik nassiunneqartut taamaasa atorsinnaasimanngilagut, uanilu takusinnaavat
kikkut titartagaat atorneqarsimanersut.
Kajumissaarneqarneq ilagaattaaq Ilaqutariinnermut Kultureqarnermut Ilageeqarnermut
Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik (Siornatigut Isumaginninnermut
Naalakkersuisoqarfik) aningaasanik tapiineranut, taassumami atuakkap saqqummersinnissaa
piviusunngortippaa.
Kajumissaarneqarneq alla tassaapput suleqatit, immikkut qutsavigiumavagut Sara Olsvig
aamma Avijâja Absalonsen (ICC Kalaallit Nunaanni kiisalu MIPI-mi suliami aqutsisuusimasut)
– tapersersuinerisigut ikiuinerisigullu.
Meeqqat uku titartagaat atuakkami atorneqarsimapput:

Påskønnelse
Alle illustrationer i denne bog er lavet af børn fra 4.-7. klasse i efteråret 2011 og foråret 2012.
Forfatterne vil gerne sende en stor tak til alle de børn, som har indsendt illustrationer til
bogen. Det har været en glæde og fornøjelse at se resultatet af den store kreativitet, som
børnene har udvist. Det har desværre ikke været muligt at bruge alle de indsendte bidrag.
Disse sider indeholder derfor alene en oversigt over alle de børn, vis tegninger er blevet brugt
enten helt eller som detaljer i bogen.
Desuden vil forfatterne gerne sige tak til Departementet for Familie, Kultur, Kirke og
Ligestilling (tidligere Departementet for Sociale Anliggender) for de økonomiske midler, der
har gjort det muligt at gennemføre projektet.
Endelig vil forfatterne gerne takke projektmedarbejdere, samarbejdspartnere og kollegaer
– herunder særligt Sara Olsvig og Avijâja Absalonsen (de oprindelige projektledere fra
henholdsvis ICC Grønland og MIPI) – der på forskellig vis har bidraget til samt ydet støtte og
hjælp til projektet.
Følgende børn har lavet illustrationer, som i sin helhed eller via enkeltdele er blevet brugt i
bogen:

Ane-Birthe Svendsen,
6. Klasse, Juaap Atuarfia,
Kangersuatsiaq

Aqqa Larsen,
5. Klasse, Tasiilami Alivarpik,
Tasiilaq

Hanne Kristiansen,
5. Klasse, Prinsesse Margrethep
Atuarfia, Upernavik

Inaluk Brandt Hansen,
7. Klasse, Ukaliussak, Nuuk.

(Uani atorneqarpoq Ivalu ullorsiutaalu

(Quppernerit allattorsimaffianni. I

(Uani atorneqarpoq ”Pilu avissaartitaa-

I eksemplet Ivalu og dagbogen).

kolofonen samt indholdsfortegnelsen).

nerlu. I eksemplet Pilu og adskillelsen).

(Uani atorneqarpoq Aminnguaq,

Louise Kristiansen,
Specialklasse, Prinsesse
Margrethep Atuarfia, Upernavik

Peter-Frederik Enoksen,
6. Klasse, Saamup Atuarfia,
Nuugaatsiaq (Uani atorneqarpoq

Sikkersoq og grønlandsk mad. I

(Uani atorneqarpoq Maliina fiistilu. I

Kununnguaq issiavillu kaassuartagaq. I

eksemplet Aminnguaq, Sikkersoq og

eksemplet Maliina og festen).

eksemplet Kununnguaq og kørestolen).

Melissa Larsen,
7. Klasse, Atuarfik Kristian
Lundblad, Niaqornaarsuk

Qulutaq V. Lundblad,
6. Klasse, Kangaatsiap Atuarfia,
Kangaatsiaq

grønlandsk mad).

Ane Louise Christiansen,
7. Klasse, Juaap Atuarfia,
Kangersuatsiaq

Arnartaq Svendsen,
7. Klasse, Juaap Atuarfia,
Kangersuatsiaq

Hans Karl Petersen,
7. Klasse, Atuarfik Kristian
Lundblad, Niaqornaarsuk

(Uani atorneqarpoq Amina puulukillu

(Uani atorneqarpoq Maliina fiistilu. I

(Uani atorneqarpoq ”Erneq, Ujarak

Inngili Petersen,
7. Klasse, Atuarfik Kristian
Lundblad, Niaqornaarsuk

(Uani atorneqarpoq Arnaq, Nuka

(Uani atorneqarpoq Tasiaq arsarnerlu. I

neqaa. I eksemplet Amina og svinekød).

eksemplet Maliina og festen).

biililu. I eksemplet Erneq, Ujarak og

(Uani atorneqarpoq Jukku, Ivaaq, Kobe

naamaarnerlu aamma Kimmernaq

eksemplet Tasiaq og fodbold).

bilen).

sakkutuullu. I eksemplet Jukku, Ivaaq,

nunallu sajunnera. I eksemplet Arnaq,

Kobe og soldater).

Nuka og snifning samt Kimmernaq og

Ane-Rosa Christiansen,
Specialklasse, Prinsesse
Margrethep Atuarfia, Upernavik

Britta Mørch,
5. Klasse, Prinsesse Margrethep
Atuarfia, Upernavik

(Saqqaani tunuanilu. På forsiden samt

(Uani atorneqarpoq Aaja meeqqallu atu-

Hans-Paulus Thorleifsen,
Specialklasse, Prinsesse
Margrethep Atuarfia, Upernavik

bagsiden).

arfiat aamma Iluuna telemedicinilu. I

(Uani atorneqarpoq Kimmernaq nunallu

Karl Peter M. Larsen,
5. Klasse, Prinsesse Margrethep
Atuarfia, Upernavik

eksemplet Aaja og folkeskolen samt

sajunnera. I eksemplet Kimmernaq og

(Uani atorneqarpoq Maliup ataataata

Nina Nielsen Løvstrøm,
5. Klasse, Prinsesse Margrethep
Atuarfia, Upernavik

Iluuna og telemedicin).

jordskælvet).

imerajunnera. I eksemplet Malik og fars

(Uani atorneqarpoq Paninnguaq

druk).

meeqqallu angerlarsimaffiat.

Ane-Sofie Løvstrøm,
Specialklasse, Prinsesse
Margrethep Atuarfia, Upernavik
ikiaroornartorlu hash. I eksemplet Miki,

Elisabeth Manasse,
7. Klasse, Jaajap Atuarfia, Aappilattoq, Nanortalik

Ida Josenius,
7. Klasse, Jaajap Atuarfia,
Aappilattoq, Nanortalik

Anguteq og hash).

(Uani atorneqarpoq ”Paavia meerarsian-

(Uani atorneqarpoq Ivalu ullorsiutil-

Kuuna Wille,
7. Klasse, Atuarfik Kristian
Lundblad, Niaqornaarsuk (Uani

ngornerlu. I eksemplet Paavia og

lu aamma Amina puulukillu neqaa

atorneqarpoq Qivioq isiginnaartitsissullu

adoptionen).

aamma Uiloq, Timmiaq inuusuttullu

aamma Jukku, Ivaaq, Kobe sakkutuullu. I

Pakkutaq Svendsen,
5. Klasse, Juaap Atuarfia,
Kangersuatsiaq

(Uani atorneqarpoq Miki, Anguteq

Annassiina Frederiksen,
7. Klasse, Atuarfik Kristian
Lundblad, Niaqornaarsuk

I eksemplet Paninnguaq og
børnehjemmet).

peqatigiiffiat. I eksemplet Ivalu og

eksemplet Qivioq og teaterstykket samt

(Uani atorneqarpoq Maliina fiistilu. I

dagbogen samt Amina og svinekød samt

Jukku, Ivaaq, Kobe og soldater).

eksemplet Maliina og festen).

neqarnerlu aamma Erneq, Ujarak biililu.

Emilie Petersen,
7. Klasse, Atuarfik Kristian
Lundblad, Niaqornaarsuk

I eksemplet Pilu og adskillelsen samt

(Uani atorneqarpoq Iluuna meerar-

Erneq, Ujarak og bilen).

sianngornerlu aamma Pipaluk sulinerlu.

Laila G. Jørgensen,
5. Klasse, Prinsesse Margrethep
Atuarfia, Upernavik

Paula S. Semionsen,
7. Klassen, Jaajap Atuarfia,
Aappilattoq, Nanortalik

I eksemplet Iluuna og telemedicin samt

Ide-Anthon Erngsen,
3. Klasse, Jaajap Atuarfia,
Aappilattoq, Nanortalik

(Uani atorneqarpoq Aaja meeqqallu

(Uani atorneqarpoq Salik internettilu

Pipaluk og arbejdet).

(Uani atorneqarpoq Miki, Anguteq

atuarfiat. I eksemplet Aaja og

aamma Inuk apersortinnerlu. I

ikiaroornartorlu hash. I eksemplet Miki,

folkeskolen).

eksemplet Salik og internettet samt

(Uani atorneqarput Pilu avissaartin-

Uiloq, Timmiaq og ungdomsforeningen).

Anguteq og hash).
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jordskælvet).

Søren Pele Kristiansen,
4. Klasse, Juaap Atuarfia,
Kangersuatsiaq
(Uani atorneqarpoq Aminnguaq,
Sikkersoq kalaalimerngillu. I eksemplet
Aminnguaq, Sikkersoq og grønlandsk
mad).

Uka-Petri Themothæussen,
6. Klasse, Kangaatsiap Atuarfia,
Kangaatsiaq (Uani atorneqarpoq
Aqqaluk inuuniarnermilu atukkat.
I eksemplet Aqqaluk og hans
levestandard).

Umaamaaq Thorleifsen,
Specialklasse, Prinsesse Margrethep Atuarfia, Upernavik
(Uani Pisinnaatitaaffikka. I Mine
rettigheder).

Inuk og konfirmationen).
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