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”Qitornatit	paarissavatit	qitornavit	ajunngitsumik	pissavaatit.	Immiaaraq	tunullugu	

qitornat	paariu	asajuk	erligijuk	perorsaruk	ajunngitumik	pisarniaruk	
atuarnerut	tungaanut	ingerlateqqiuk	perorsaruk.	Qujanaq!”	

	
(”Du	skal	passe	på	dine	børn	dine	børn	vil	behandle	dig	godt.	Se	bort	fra	øllen	pas	på	dit	barn	elsk	det	
værdsæt	det	pas	ordentlig	på	det	få	dit	barn	igen	til	at	vende	blikket	mod	skolen	opdrag	det.	Tak!”)		
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Forord	
Jeg	har	i	juni	måned	været	i	Tasiilaq	og	Kuummiut	sammen	med	børnekonsulent	Ellen	Bang	
Bourup	for	at	tale	med	børn	og	voksne	om	børns	levevilkår.	Det	er	en	rejse,	som	har	berørt	mig	
dybt.	Mit	indtryk	efter	rejsen	er	desværre,	at	der	er	en	stor	gruppe	børn	og	unge,	som	ikke	får	den	
omsorg	og	beskyttelse,	de	har	krav	på.	Disse	børn	bærer	på	en	stor	sorg;	sorg	over	tabet	af	familie,	
sorg	over	mangel	på	omsorg	og	nærhed,	og	sorg	over	overgreb.	Det	er	børn	med	ar	på	sjælen.	

Jeg	så	også	et	samfund	med	en	stærk	kultur,	hvor	man	kan	stå	sammen	og	som	har	ressourcer	og	
overskud	til	at	hjælpe	andre	og	stærke	velfungerende	familier,	som	formår	at	give	deres	børn	
tryghed	og	stimulere	deres	udvikling.	Der	er	med	andre	ord	noget	at	bygge	på	og	ressourcer,	som	
kan	aktiveres.	De	lokale	udtrykte	et	klart	budskab	om	at	blive	hørt,	inddraget	og	respekteret	i	
forhold	til	udviklingen	af	deres	samfund.	Med	andre	ord;	de	ønsker	at	være	med.	

Jeg	har	også	mødt	mange	ressourcestærke	børn	og	voksne.	Skolerne	og	lærerne	gør	et	stort	og	
beundringsværdigt	arbejde	på	trods	af	de	udfordringer,	de	har.	Jeg	har	mødt	børn,	som	er	rigtigt	
glade	for	deres	skole	og	den	undervisning	de	får.	På	samme	måde	vil	jeg	gerne	give	et	skulderklap	
til	de	mange	plejefamilier	og	omsorgsfamilier,	som	er	med	til	at	gøre	en	forskel	i	forhold	til	børns	
rettigheder	i	Tasiilaq	og	Kuummiut.	

Desværre	er	der	sket	et	normsked	i	en	del	af	familierne	i	Tasiilaq	og	Kuummiut,	som	betyder,	at	
vold,	overgreb	og	omsorgssvigt	er	en	del	af	børnenes	virkelighed.	Deres	udsagn	til	mig	
underbygger	desværre	dette	alt	for	godt.	Vi	svigter	disse	børn.	Vi	må	tage	ansvar	-	både	som	
familier	og	samfund	-	og	sikre	disse	børn	den	omsorg,	beskyttelse	og	hjælp,	de	har	krav	på.	Ellers	
kan	vi	ikke	forvente,	at	disse	børn	og	unge	kan	bære	samfundet	videre.	

Jeg	vil	i	den	kommende	tid	møde	de	ansvarlige	politikere	og	videregive	børnenes	budskaber.	Jeg	
vil	opfordre	dem	til	at	tage	ansvar	og	bedre	børnenes	vilkår.	Jeg	vil	desuden	følge	op	på	børnenes	
situation	i	det	kommende	år.	

	

	

Børnetalsmand	
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DEL	1	–	Børnetalsmandens	vurdering	
 

Indledning	
Ifølge	Inatsisartutlov	nr.	11	af	22.	november	2011	om	Børnetalsmand	og	Børneråd,	skal	
Børnetalsmanden	fremme	børns	offentlige	og	private	rettigheder	og	interesser,	samt	rette	fokus	
på	og	informere	om	børns	vilkår	i	samfundet.	Her	skal	Børnetalsmanden	særligt	yde	råd	og	
vejledning	om	børns	rettigheder	og	klageadgang.	Derudover	skal	Børnetalsmanden	monitorere	om	
lovgivning	og	praksis	er	i	overensstemmelse	med	de	forpligtelser,	Grønland	har	i	henhold	til	FN’s	
Konvention	om	Barnets	Rettigheder,	og	vurdere	de	forhold,	børn	i	Grønland	lever	under	ud	fra	
bestemmelserne	og	intentionerne	i	FN’s	Konvention	om	Barnets	Rettigheder.	Børnetalsmanden	
skal	desuden	formidle	information	om	børn,	sætte	aktuelle	spørgsmål	til	debat,	tale	børnenes	sag	i	
den	offentlige	debat	samt	arbejde	på	at	give	børn	bedre	muligheder	for	at	deltage	i	debatten	og	
påvirke	samfundsudviklingen.	

Formålet	med	Børnetalsmandens	rejse	til	Tasiilaq	og	Kuummiut	var	at	inddrage	børn	og	høre	dem	i	
forhold	til,	hvad	de	mener	om	deres	vilkår.	På	samme	måde	har	det	været	meningen	at	høre	
voksne	borgere	om	børns	vilkår,	uafhængigt	af	de	offentlige	instanser.	Med	denne	tilgang	har	det	
været	muligt	dels	at	rådgive	og	vejlede	børn	om	deres	rettigheder	og	klageadgang,	dels	at	få	viden	
om,	hvorvidt	de	forhold,	børnene	lever	under,	er	indenfor	rammerne	af	bestemmelserne	i	FN’s	
Konvention	om	Barnets	Rettigheder.	

Med	denne	rejserapport	ønsker	Børnetalsmanden	at	formidle	information	om	børnenes	vilkår	i	
Tasiilaq	og	Kuummiut,	sætte	den	aktuelle	situation	til	debat	og	tale	deres	sag	i	den	offentlige	
debat,	der	pt.	er	om	deres	vilkår,	og	på	denne	måde	sikre,	at	deres	egne	stemmer	bliver	inddraget	
og	hørt	i	debatten.	

Da	et	af	MIO’s	vigtigste	principper	er	inddragelse	af	børn	og	unge,	er	det	en	vigtig	del	af	MIO’s	
strategi	at	rejse	til	forskellige	dele	af	landet	for	at	tale	med	børn	og	unge	om	deres	vilkår.	På	disse	
rejser	rådgives	og	vejledes	der	om	børns	rettigheder,	samtidigt	med	at	der	indsamles	information	
om	deres	vilkår.	Der	indsamles	desuden	information	fra	voksne,	forældre	og	børneprofessionelle.	
MIO	gør	derfor	opmærksom	på,	at	rapporten	ikke	er	en	tilsynsrapport	og	er	ligeledes	ikke	en	
videnskabelig	rapport,	men	giver	en	billede	af	børns	og	borgeres	syn	på	børns	vilkår.	

Rejsen	til	Tasiilaq	og	Kuummiut	blev	foretaget	af	Børnetalsmand	Aviâja	Egede	Lynge	og	
børnekonsulent	Ellen	Bang	Bourup	i	perioden	11.-18.	juni	2016.	Den	13.	juni	2016	var	MIO	i	
Kuummiut	og	resten	af	dagene	var	der	aktiviteter	i	Tasiilaq.		

Det	var	oprindeligt	planlagt,	at	MIO	først	skulle	rejse	til	Østgrønland	i	2017,	men	efter	
offentliggørelsen	af	tilsynsrapporten	–	”Socialforvaltningen	i	Tasiilaq	og	dens	forvaltning	af	det	
sociale	regelsæt	indenfor	børneområdet”	26.	april	2016,	besluttede	Børnetalsmanden	at	
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fremrykke	rejsen	til	juni	2016.	På	grund	af	de	ændrede	planer	kunne	MIO	af	økonomiske	grunde	
kun	rejse	til	Tasiilaq	og	én	bygd.		

Børnetalsmanden	har	sammen	med	børnekonsulenten	under	sin	rejse	talt	med	skoleledere,	
skolelærere,	ressourcepersoner,	personalet	og	eleverne	fra	elevhjemmet,	haft	44	
borgerhenvendelser	(børn	og	voksne),	modtaget	82	udsagn	fra	børn	og	modtaget	20	tegninger	
vedrørende	børns	vilkår.	Derudover	har	MIO	besøgt	bygdetilbudsordningen	i	Kuummiut	samt	
elevhjemmet	i	Tasiilaq.	

Da	hovedformålet	med	rejsen	var	at	lave	en	høring	af	børn	om	børns	vilkår,	er	der	blevet	lagt	vægt	
på	at	møde	så	mange	børn	og	borgere	som	muligt,	uafhængigt	af	de	offentlige	myndigheder.	MIO	
anerkender,	at	der	allerede	er	et	samarbejde	mellem	kommunen	og	Selvstyret	om	at	forbedre	
forholdene.	MIO	har	derfor	ved	denne	rejse	ikke	prioriteret	at	mødes	med	Kommuneqarfik	
Sermersooq.	Kommuneqarfik	Sermersooq	er	dog	blevet	orienteret	om	MIO’s	rejse,	før	rejsen	blev	
foretaget	og	er	som	alle	andre	i	Tasiilaq	blevet	inviteret	til	at	komme	og	tale	med	
Børnetalsmanden	om	børns	vilkår.	Denne	rapport,	indeholdende	børns	og	borgeres	meninger	om	
børns	vilkår,	vil	blive	videregivet	til	Kommuneqarfik	Sermersooq.	Der	er	desuden	umiddelbart	efter	
rejsen	afholdt	møde	med	direktøren	for	Forvaltning	for	Børn,	Familie	og	Skole,	samt	fagchefen	for	
Børne-	og	Familieafdelingen	om	de	umiddelbare	indtryk	efter	turen.	

Det	skal	bemærkes,	at	Børnetalsmanden	og	børnekonsulenten	i	forbindelse	med	rejsen	har	
underrettet	om	17	sager.	Underretningerne	blev	bl.a.	foretaget	efter	ønske	fra	børn	og	borgere,	
fordi	de	enten	ikke	følte,	at	der	skete	noget	i	deres	sag	eller	at	det	gik	for	langsomt.	Kommunen	
har	efterfølgende	oplyst,	at	de	kender	til	næsten	alle	sagerne	og	at	sagsbehandlingen	er	i	gang.		

 

Rapportens	inddeling	
Rapporten	er	inddelt	i	to	dele.	Første	del	beskriver,	hvordan	Børnetalsmanden	og	
børnekonsulenten	har	hørt	børn	og	voksne	borgere,	og	hvilke	aktiviteter	der	er	blevet	lavet	i	
forbindelse	med	rejsen.	I	denne	del	kan	man	desuden	læse	om	Børnetalsmandens	vurdering	af	
børns	vilkår	i	Tasiilaq	og	Kuummiut	i	forhold	til	Børnekonventionen,	baseret	på	udsagn	om	
situationen	set	ud	fra	børnenes	og	borgernes	øjne.	Her	beskrives	desuden	de	generelle	
bekymringer,	som	MIO	har	i	forhold	til	børnenes	vilkår	og	hvilke	anbefalinger	Børnetalsmanden	
har	i	forhold	til	generelle	forbedringer	med	hensyn	til	børnenes	situation.	

Rejserapportens	2.	del	indeholder	indsamlet	information	fra	høringen	af	børnene,	oplysninger	om	
vilkår	som	er	blevet	givet	til	Børnetalsmanden	og	børnekonsulenten	igennem	borgerhenvendelser,	
samt	informationer	fra	lærere	og	skoleledelsen.	Informationerne	i	denne	del	er	gengivelser	af	
fortællinger,	udsagn	samt	grunde	til	henvendelser	fra	børn,	unge	og	voksne,	set	ud	fra	deres	
synspunkt.	De	problemstillinger,	som	er	beskrevet	i	del	2,	er	derfor	alene	skrevet	ud	fra	de	
informationer,	som	blev	videregivet	fra	børn,	voksne	borgere	og	lærere	og	er	ikke	udtryk	for	
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Børnetalsmandens	vurdering.	I	formidlingen	har	vi	valgt	en	anonymiseret	tilgang	for	at	beskytte	
børn	og	enkeltpersoner.	

 

Metode/aktiviteter	
I	høringen	af	børn	og	voksne	om	børns	vilkår	i	Tasiilaq	og	Kuummiut	har	Børnetalsmanden	og	
børnekonsulententen	lavet	forskellige	aktiviteter,	som	også	har	givet	mulighed	for	både	at	rådgive	
og	vejlede	om	børns	rettigheder	og	indhente	information.	Der	har	desuden	været	dialog	med	
skoleelever	og	der	er	indhentet	skriftlige	udsagn	fra	disse.	Børn	og	voksne	har	haft	mulighed	for	at	
komme	med	individuelle	borgerhenvendelser.	Der	er	blevet	afholdt	samtaler	med	
skoleledelse/lærere	og	elevhjemmet	i	Tasiilaq	og	bygdetilbudsordningen	i	Kuummiut	er	blevet	
besøgt.	

På	baggrund	af	udgivelsen	af	den	bekymrende	tilsynsrapport	fra	april	2016	om	børnesager,	og	den	
efterfølgende	offentlige	debat	om,	at	halvdelen	af	børnene	i	Tasiilaq	mistrives,	har	
Børnetalsmanden	prioriteret	at	høre	børn,	som	har	en	alder,	hvor	det	vurderes,	at	de	er	modne	
nok	til	kunne	tale	om	eller	skrive	om	deres	vilkår.	

MIO	har	brugt	forskellige	metoder	til	at	indsamle	viden:	

Dialog	og	aktiviteter	med	elever	
Dialog	og	aktiviteter	med	4.-8.	klasser	og	specialklasse	i	Kuummiuni	Alivarpi	d.	13.	juni	2016	samt	
dialog	og	aktiviteter	med	9.	årgang	samt	specialklasse	i	Tasiilami	Alivarpik	d.	14.	juni	2016.	

Der	deltog	i	alt	73	børn	i	alderen	9	til	15	år.	

Ved	indsamlingen	af	informationen	fra	børnene	blev	der	fra	MIO’s	side	lagt	fokus	på:	

- Retten	til	at	få	støtte	og	hjælp,	retten	til	at	have	et	trygt	hjem	og	blive	beskyttet.		
- Hvad	børnene	ville	sige	til	de	voksne,	hvis	de	var	Børnetalsmand	

Der	blev	givet	refleksionsspørgsmål	til	børnene	og	de	havde	frihed	til	at	skrive	om	det,	de	ville	
skrive	om.	De	børn,	som	ikke	ønskede	at	skrive	eller	havde	svært	ved	at	skrive,	kunne	tegne	i	
stedet	for.	Børnene	arbejdede	i	små	grupper,	men	afleverede	individuelle	skriftlige	besvarelser.	De	
børn,	som	bedst	kunne	udtrykke	sig	ved	at	tegne,	afleverede	tegninger.	Nogle	børn	afleverede	
både	udsagn	og	tegninger.	

MIO	fik	i	alt	82	udsagn	fra	børn	og	20	tegninger.	

Borgerhenvendelser		
Individuelle	samtaler	med	borgerne	for	at	rådgive	og	vejlede	omkring	børns	rettigheder	samt	
indhente	information	vedrørende	børns	vilkår	generelt.	MIO	lægger	vægt	på,	at	det	er	trygt	at	
henvende	sig,	da	der	ofte	er	tabu	om	emnerne	og	alle	kender	hinanden.	Borgerne	blev	gennem	
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radiomeddelelser	og	opslag	rundt	i	byen	opfordret	til	at	henvende	sig	og	fortælle	om	børns	vilkår	
og/eller	få	råd	og	vejledning	(se	bilag	1).	

Borgere,	herunder	børn,	unge	og	voksne,	kunne	i	Tasiilaq	henvende	sig	individuelt	til	MIO	i	dagene	
15.-16.	juni	mellem	kl.	10.00-17.00	og	i	Kuummiut	var	der	åbent	for	henvendelse	den	13.	juni	kl.	
13.30-15.00.	

I	løbet	af	de	to	dage	benyttede	44	børn	og	voksne	borgere	sig	af	muligheden.	Det	skal	bemærkes,	
at	der	blandt	henvendelserne	var	børn,	som	henvendte	sig	uden	følge	med	voksne.		

Samtaler	med	lærere	
Der	er	holdt	møder	og	har	været	samtaler	med	skoleledere,	skolelærere	på	Kuummiuni	Alivarpi	
samt	Tasiilami	Alivarpik,	samt	ressourcepersoner	som	f.eks.	skolefeen.	

Besøg	og	samtaler	på	elevhjemmet	
Børnetalsmanden	og	børnekonsulenten	aflagde	et	besøg	på	elevhjemmet.	Der	blev	talt	med	
personalet	for	sig,	og	med	børnene	for	sig.	Der	blev	talt	om	børns	rettigheder	og	på	samme	måde	
som	med	skoleeleverne,	fik	børnene	mulighed	for	at	aflevere	skriftlige	individuelle	udsagn	omkring	
deres	vilkår.	Det	er	Børnetalsmandens	og	børnekonsulentens	opfattelse,	at	der	for	de	flestes	
vedkommende	var	tale	om	meget	sårbare	unge	mennesker,	som	havde	svært	ved	at	udtrykke	sig	
verbalt	i	forhold	til	vilkår	og	rettigheder,	men	de	skriftlige	udsagn,	de	kom	med,	var	meget	stærke.	
Personalet	blev	spurgt	om	børnenes	vilkår	generelt	og	om	på	hvilke	måder,	de	støtter	op	om	
børnene	og	deres	vilkår	og	rettigheder.	

Besøg	på	bygdetilbudsordningen	i	Kuummiut	
Børnetalsmanden	og	børnekonsulenten	besøgte	bygdetilbudsordningen	i	Kuummiut,	som	er	
normeret	til	14	børn	og	2	ansatte	og	man	hyggede	med	de	små	børn,	talte	med	personalet	og	så	
stedets	faciliteter.	Børnene	var	grundet	deres	alder	for	unge	til,	at	man	kunne	tale	med	dem	om	
rettigheder.	

	

Børnenes	vilkår	i	forhold	til	Børnekonventionen	
Grønland	er	forpligtet	til	at	følge	FN´s	konvention	om	Barnets	Rettigheder.	Af	konventionens	
artikel	3.1.	fremgår:	

”Deltagerstaterne	påtager	sig	at	sikre	barnet	den	beskyttelse	og	omsorg,	der	er	nødvendig	for	
dettes	trivsel	under	hensyntagen	til	de	rettigheder	og	pligter,	der	gælder	for	barnets	forældre,	
værge	eller	andre	personer	med	juridisk	ansvar	for	barnet,	og	skal	med	henblik	herpå	træffe	alle	
passende	lovgivningsmæssige	og	administrative	forholdsregler”.	

Det	betyder,	at	Grønland	for	alle	børn,	herunder	i	denne	sammenhæng	for	børnene	i	Tasiilaq	og	
Kuummiut,	skal	sikre,	at	de	får	den	beskyttelse	og	omsorg,	der	er	nødvendig,	for	at	de	trives.		
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Med	FN’s	Konvention	om	Barnets	Rettigheder	er	Grønland	også	forpligtet	til	at	høre	børnene	i	
forhold	til	de	forhold,	som	vedrører	dem:	

”Deltagerstaterne	skal	sikre	et	barn,	der	er	i	stand	til	at	udforme	sige	egne	synspunkter,	retten	til	
frit	at	udtrykke	disse	synspunkter,	i	alle	forhold,	der	vedrører	barnet;	barnets	synspunkter	skal	
tillægges	passende	vægt	i	overensstemmelse	med	dets	alder	og	modenhed”	(artikel	12.1).		

Børnetalsmandens	rejse	til	Tasiilaq	og	Kuummiut	har	haft	til	formål	at	høre	børnene	i	forhold	til	
deres	levevilkår.	På	vegne	af	børnene	fremsættes	her	Børnetalsmandens	vurdering	af	deres	vilkår	i	
forhold	til	Børnekonventionen.		

Ud	fra	de	indhentede	oplysninger	om	børns	vilkår	i	Tasiilaq	og	Kuummiut,	vurderer	
Børnetalsmanden,	at	følgende	punkter	skal	italesættes	for	ikke	at	leve	op	til	FN’s	Konvention	om	
Barnets	Rettigheder:		

- Retten	til	beskyttelse	
- Retten	til	udvikling	

De	nævnte	punkter	udbygges	i	det	efterfølgende.		

	

Retten	om	beskyttelse		
Det	er	Børnetalsmandens	vurdering,	at	der	i	flere	tilfælde	ikke	leves	op	til	børns	ret	til	
beskyttelse	i	Tasiilaq	og	Kuummiut	(FN’s	konvention	om	Barnets	Rettigheder	artikel	19).	

Ud	fra	FN’s	Konventionen	om	Barnets	Rettigheder,	skal	deltagerstaterne:	

”…træffe	alle	passende	lovgivningsmæssige,	administrative,	sociale	og	uddannelsesmæssige	
forholdsregler	til	beskyttelse	af	barnet	mod	alle	former	for	fysisk	eller	psykisk	vold,	skade	eller	
misbrug,	vanrøgt	eller	forsømmelig	behandling	mishandling	eller	udnyttelse,	herunder	seksuelt	
misbrug,	medens	barnet	er	i	forældrenes,	værgens	eller	andre	personers	varetægt”	(artikel	19,1).		

Samt:	

”Sådanne	beskyttende	foranstaltninger	bør	i	passende	omfang	omfatte	virkningsfulde	
retningslinjer,	såvel	for	udformning	af	sociale	programmer,	der	kan	yde	den	nødvendige	støtte	til	
barnet	og	til	dem	der	har	barnet	i	varetægt,	som	til	andre	former	for	forebyggelse	og	
identifikation,	rapportering,	henvisning,	undersøgelse,	behandling	og	opfølgning	af	tilfælde	af	
børnemishandling	som	beskrevet	ovenfor	og	om	nødvendigt	retsforfølgelse”	(artikel	19,2).	

Børnetalsmanden	vurderer,	at	alt	for	mange	børns	vilkår	i	Tasiilaq	og	Kuummiut	ikke	lever	op	til	de	
forpligtelser	Grønland	har	iflg.	FN’s	Konvention	om	Barnets	Rettigheder.	Dette	er	en	vurdering,	
som	ikke	kun	handler	om	Kommuneqarfik	Sermersooqs	aktuelle	udfordringer	i	forhold	til	at	
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håndtere	børnesager,	men	handler	om	lokalsamfundets	grundlæggende	udfordringer	og	
problemer	i	forhold	til	levevilkår	og	levevis.	

Det	er	vigtigt	for	Børnetalsmanden	at	understrege,	at	den	kritik,	som	hermed	rettes	mod	indsatsen	
for	socialt	udsatte	børn	i	Tasiilaq	og	Kuummiut,	ikke	er	rettet	mod	de	enkelte	medarbejdere	i	
socialforvaltningen,	som	arbejder	hårdt	under	svære	vilkår	med	en	overvældende	mængde	sager.	
Kritikken	rettes	mod	de	ansvarlige	politikere	og	er	et	opråb	om,	at	den	enkelte	voksne,	kommunen	
og	samfundet	som	helhed	skal	tage	ansvar	og	handle	–	nu	–	for	at	bedre	vilkårene.	Også	hvis	det	
betyder,	at	der	skal	allokeres	flere	ressourcer	til	området	og	tænkes	i	nye	løsninger.	

Børnenes	vilkår	og	trivsel	påvirkes	meget	af	et	omfattende	problem	med	alkoholmisbrug	og	
ludomani.	Konsekvenserne	af	dette	er	meget	bekymrende	og	der	bør	handles	på	dette	problem.	

Konsekvenserne	for	børnene	er	omsorgssvigt,	manglende	opsyn	som	giver	risikosituationer,	sult	
når	forældre	prioriterer	alkohol	eller	spil	over	børnenes	behov,	fysisk	og	psykisk	vold	i	forbindelse	
med	alkoholmisbrug,	generel	mangel	på	nærhed,	stimuli	og	voksne	at	tale	med.	

På	baggrund	af	udsagn	fra	både	børn,	borgere	og	skolen	er	det	Børnetalsmandens	vurdering,	at	
der	i	høj	grad	sker	et	svigt	i	forhold	til	disse	børn	både	fra	det	offentlige	og	de	voksne,	som	er	
ansvarlige	for	børnene.	I	forhold	til	sidstnævnte	kan	der	både	være	tale	om	forældre	og	
plejeforældre.	

Det	fremgår	af	tilsynsrapporten	fra	Tilsynsenheden,	at	der	er	sager	på	ca.	halvdelen	af	børnene	i	
Tasiilaq,	men	at	der	i	en	lang	række	af	disse	ikke	sker	aktiv	sagsbehandling	og	at	der	således	ikke	
bliver	taget	hånd	om	disse	børn.	Børnetalsmandens	samtaler	med	børn,	borgere	og	skolen	
understøtter,	at	der	er	en	række	børn,	som	har	store	trivselsproblemer,	og	som	ikke	får	den	hjælp	
og	støtte,	de	har	behov	for	(f.eks.	er	der	eksempler	på	underretninger,	som	ikke	er	blevet	
behandlet).	Der	må	desuden	forventes	at	være	mørketal,	idet	nok	ikke	alle	trivselsproblemer	er	
kendte	af	kommunen,	f.eks.	udtaler	skolelederen	i	Tasiilaq:	”Hvis	systemet	virkede,	ville	der	være	
langt	flere	underretninger.	Man	føler	sig	til	grin,	hvis	man	underretter.”	Det	er	desuden	skolens	
vurdering,	at	236	ud	af	446	har	store	trivselsproblemer	og	har	problemer	med	at	fungere	i	skolen.	
Tilsynsrapporten	fra	april	2016	bekræfter,	at	underretninger	hovedsageligt	modtages	fra	skolerne	
og	at	disse	i	de	fleste	tilfælde	ikke	ses	at	være	behandlet.		

Børnene	kommer	med	meget	direkte	udsagn	om,	at	de	ønsker,	at	de	voksne	ikke	skal	drikke	
alkohol	og	at	de	ønsker	omsorg	fra	de	voksne.	Som	eksempel	fortæller	et	barn	i	forbindelse	med	
en	børnehenvendelse,	at	barnets	mor	er	alkoholiker	og	truer	med	selvmord,	når	hun	er	beruset.	
Barnet	har	ingen	anden	familie,	som	hun	kan	få	støtte	fra.	Ved	borgerhenvendelserne	drejede	
mange	af	henvendelserne	sig	om	konsekvenserne	af	alkoholmisbrug	og	ludomani	(der	henvises	til	
listen	over	borgerhenvendelser	i	del	2).	Et	konkret	eksempel	handler	om	5	børn	i	en	bygd,	hvis	
forældre	er	misbrugere	af	alkohol	og	spiller	om	penge.	De	ældre	børn	passer	de	mindre	børn	og	
der	er	gentagne	gange	underrettet,	men	der	er	ikke	handlet	i	forhold	til	børnenes	situation.		
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Børnenes	udsagn	fra	gruppearbejdet	afspejler	deres	virkelighed:	

- ”Anaanaa,	paarinnga,	sugamami	taamaapinga	alarnanga	paaringa”	(pige,	10	år)	
(”Mor	pas	på	mig,	hvad	har	jeg	gjort	siden	du	behandler	mig	sådan	vend	dig	ikke	fra	mig	pas	
på	mig”)	

- ”Jeg	har	boet	min	mor	siden	jeg	var	seks	år	og	nu	er	jeg	14	år	og	stadig	boet	ikke	min	mor.	Og	
de	er	ikke	sjovt	at	ikke	boet	hos	forældrene.	Jeg	kan	huske	da	min	mor	pakkede	mine	ting.	Jeg	
har	altid	tænke	at	dræbe	mig	selv,	jeg	har	næsten	dræbe	mig	selv.	Stadig	tænke	at	dræbe	mig.	
De	er	ikke	spor	sjov.	SÅ	VÅGN	OP	OG	STOP	DRIKKER”	(pige,	14	år)	

Børnene	giver	udtryk	for	at	være	meget	utrygge,	når	forældrene	er	fulde	og	skændes.	Nogen	af	
dem	fortæller,	at	de	må	flygte	med	deres	søskende	fra	hjemmet.	De	siger	f.eks.:	

- ”Qimaallunga	ikiortisasiolluta.	Aanaanut	qimaasariaqpunga”	(dreng	11	år)	
(”Jeg	flygter	og	vi	søger	hjælp.	Jeg	er	nødt	til	at	flygte	hen	til	min	bedstemor”)	

- ”Ilaatigu	misigisarpunga	nuannaarnanga.	Misigisarpakka	anaanakku	ataatagalu	aalakkuttu	
uanga	sumiippissaarutarpunga	qatanngutikka	asaqaakka	XX-kkunni	angerlaatitapakka	uanga	
sumiippisaaruttarpunga	ilaatigu	XX-kkunni	sinitarpunga	XX	ilagigaangakku	nuannaraara	
kammannguara	anaanakku	aalakooriaraanga	kaatarpunga”	(pige,	14	år)	
(”Nogle	gange	føler	jeg	mig	ked	af	det.	Jeg	oplever,	at	når	min	mor	og	min	far	er	fulde	har	jeg	
ingen	sted	at	være	jeg	elsker	mine	søskende	højt	jeg	tager	dem	over	til	XX	og	jeg	har	ikke	
noget	sted	at	være	nogle	gange	sover	jeg	hos	XX	når	jeg	er	sammen	med	XX	er	jeg	glad	min	
kære	ven	når	mor	og	dem	er	fulde	sulter	jeg”)	

FN’s	Børnekomité	fremhæver	i	deres	General	Comment	til	artikel	19	om	vold,	at	børn	skal	ses	som	
rettighedsbærere	med	værdighed	og	fysisk	og	psykisk	integritet	frem	for	som	ofre.	De	
understreger,	at	al	vold	er	uacceptabel	og	kan	forebygges.	Børnekomitéen	pointerer,	at	vold	ofte	
forstås	som	fysisk	vold	og/eller	bevidst	skade,	men	at	denne	forståelse	af	termen	vold	ikke	må	
minimere	betydningen	af	psykisk	eller	ikke-intentionel	vold.		

Konsekvenser	af	vold	mod	børn	er	velkendte	og	inkluderer	død,	skade	med	risiko	for	varig	mén,	
psykiske	problemer	og	kognitive	vanskeligheder,	som	kan	påvirke	skole-	og	arbejdspræstationer.	
De	psykologiske	og	følelsesmæssige	konsekvenser	kan	omfatte	følelsen	af	at	være	uønsket	og	
udstødt,	tilknytningsvanskeligheder,	traumer,	frygt	og	angst,	usikkerhed	og	lavt	selvværd,	psykiske	
problemer	så	som	angst	og	depressioner	og	selvmordsadfærd	med	store	personlige	og	
samfundsmæssige	konsekvenser	til	følge	(Generel	Comment	no.	13).	

Børnetalsmanden	opfatter	mange	af	børnenes	situation	i	forbindelse	med	forældrenes	misbrug	
som	vold	iht.	ovenstående	definition	fra	FN’s	Børnekomité.	Det	bør	forebygges	med	støtte	til	
familierne,	så	børn	ikke	kommer	i	denne	situation	og	der	bør	sikres	tilflugtssteder	for	børn,	som	
alligevel	kommer	i	denne	situation.	
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Det	er	også	konstateret	i	forbindelse	med	besøget	i	Tasiilaq	og	Kuummiut,	at	seksuelle	overgreb	er	
et	problem,	som	der	skal	handles	på.	Børn	har	krav	på	beskyttelse	mod	alle	former	for	mishandling	
herunder	seksuelle	overgreb.	Både	fra	borgerhenvendelser,	fra	skolen,	elevhjemmet	og	
børnehenvendelserne	er	der	oplysninger	om	overgreb.	F.eks.	oplyses	det	af	en	borger,	at	seksuelle	
krænkelser	er	normaliserede	og	at	børn	får	at	vide,	at	de	vil	”vænne	sig	til	det”	
(”sungiukkumaarpat”).	Der	er	også	konkrete	eksempler	fra	både	børn	og	voksne	på	overgreb.	Det	
er	uvist,	om	der	er	handlet	adækvat	på	disse	overgreb.	Borgerhenvendelserne	tyder	i	retning	af,	at	
hjælpen	ikke	er	tilstrækkelig.	Ifølge	FN’s	Konvention	om	Barnets	rettigheder	har	barnet	krav	på	
beskyttelse:	”Deltagerstaterne	påtager	sig	at	beskytte	barnet	mod	alle	former	for	seksuel	
udnyttelse	og	seksuel	misbrug”	(artikel	34).	

Børnetalsmandens	generelle	vurdering	er,	at	der	ikke	ydes	tilstrækkelig	beskyttelse	og	hjælp	
(forebyggelse	og	resocialisering)	til	børn	og	unge	i	Tasiilaq	og	Kuummiut.	

Denne	vurdering	understøttes	af	tilsynsrapporten	fra	april	2016,	hvori	det	vurderes,	at	der	med	de	
aktuelt	tilgængelige	ressourcer	ikke	kan	laves	forebyggende	tiltag	og	der	i	vid	udstrækning	
udelukkende	laves	brandslukning	og	kortsigtede	løsninger,	som	ikke	gør	det	muligt	at	leve	op	til	
FN’s	Konvention	om	Barnets	Rettigheder,	som	fastslår	at	deltagerstater:	”…skal	træffe	alle	
passende	forholdsregler	for	at	fremme	fysisk	og	psykisk	helbredelse	og	resocialisering	af	et	barn,	
der	har	været	udsat	for	enhver	form	for	forsømmelse,	udnyttelse	eller	misbrug…”	(Artikel	39).	

Den	virkelighed,	som	mange	børn	lever	i,	med	vold,	seksuelle	overgreb	eller	omsorgssvigt	er	
desuden	tidligere	gentagne	gange	dokumenteret	i	videnskabelige	undersøgelser.	(Der	henvises	for	
yderligere	information	til	MIO’s	hjemmeside.)		

	

Plejebørn	
Børnetalsmanden	er	bekymret	for	en	særligt	sårbar	gruppe	børn	og	unge.	Det	drejer	sig	om	de	
børn	og	unge,	som	er	anbragt	i	plejefamilier.	Ifølge	FN’s	Konvention	om	Barnets	Rettigheder	har	
disse	børn	krav	på	særlig	beskyttelse	(artikel	20).	

På	baggrund	af	børnenes	udtalelser	er	det	Børnetalsmandens	opfattelse,	at	dette	område	bør	
være	genstand	for	særlig	opmærksomhed	fra	Kommuneqarfik	Sermersooqs	side.	De	udsagn,	
Børnetalsmanden	har	fået	fra	børnene	ved	gruppearbejdet	og	børnehenvendelser,	viser,	at	en	del	
af	disse	børn	ikke	trives	og	at	børnene	gerne	vil	bo	med	deres	forældre.	Børnetalsmanden	er	
selvfølgelig	bevidst	om,	at	det	at	bo	med	forældrene	ikke	nødvendigvis	er	til	barnets	bedste,	men	
vurderer,	at	det	er	udtryk	for,	at	børnene	ikke	i	tilstrækkelig	grad	er	løbende	inddraget	(f.eks.	i	
arbejde	med	handleplaner)	og	at	de	ikke	får	den	nødvendige	psykiske	støtte	efter	anbringelsen.	En	
del	af	børnene	giver	direkte	udtryk	for	mistrivsel	i	deres	plejefamilier.	Der	er	fra	
borgerhenvendelserne	og	skolen	også	en	del	bekymrende	oplysninger.	Heraf	fremgår	det	bl.a.:	
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- at	nogle	plejeforældre	kun	påtager	sig	opgaven	af	økonomiske	årsager.			
- at	der	ser	sker	vold	mod	børn	fra	plejeforældre.	Børnene	er	bange	for	at	henvende	sig	til	

andre	for	at	få	hjælp.	
- at	plejebørn	bruges	som	arbejdskraft	i	hjemmet	og	at	der	forskelsbehandles.	
- at	proceduren	omkring	plejetilladelse	ikke	er	tilstrækkelig	grundig	og	at	børn	i	nogle	tilfælde	

er	blevet	anbragt	i	plejefamilier,	der	tidligere	er	meldt	for	seksuelle	krænkelser.	
- at	der	er	eksempler	på	plejeforældre,	som	selv	har	misbrugsproblemer	og	derfor	ikke	magter	

opgaven.	
- at	skolen	vurderer,	at	der	er	et	stort	behov	for	støtte	til	plejebørn,	da	en	del	af	disse	har	svære	

tilknytningsproblemer	eller	er	blevet	seksuelt	krænkede.	Mange	af	plejebørnene	har	et	stort	
behov	for	omsorg	og	psykisk	hjælp.	

Børnetalsmanden	anerkender	at	plejefamilier,	under	de	forhold	de	har,	gør	et	stort	og	godt	stykke	
arbejde,	så	ovenstående	bekymring	er	ikke	rettet	ift.	alle	plejeforældre,	men	skal	ses	som	en	
opfordring	til	Kommuneqarfik	Sermersooq	om	at	sikre	den	løbende	opfølgning	i	anbringelsessager	
og	sikre	tilstrækkelig	screening	af	og	støtte	til	plejefamilier.	Børnetalsmanden	vil	desuden	
opfordre	til,	at	Den	Centrale	Rådgivningsenhed	har	et	særligt	fokus	på	plejefamilierådgivere.	

Der	har	desuden	været	enkelte	henvendelser	fra	plejeforældre,	som	giver	udtryk	for	behov	for	
sparring,	støtte	og	aflastning	og	bekymring	for	deres	plejebørn.	Der	blev	endvidere	fortalt	om	
magtesløshed	og	manglede	handleplaner.		

	

Børn	fra	elevhjem	
En	anden	gruppe	børn	og	unge,	som	Børnetalsmanden	er	særligt	bekymret	for,	er	børn	og	unge	på	
elevhjem.	Disse	børn	er	placeret	væk	fra	deres	vante	omgivelser	og	har	behov	for	ekstra	støtte	og	
omsorg.	Desværre	viser	Børnetalsmandens	samtaler	med	børn	fra	elevhjem,	personale	og	skolen,	
at	en	stor	del	af	disse	børn	mistrives.	

Der	er	to	forhold,	som	vækker	bekymring.	For	det	første	gives	der	udtryk	for	manglende	omsorg,	
nærhed	og	støtte.	Personalet	er	ikke	fagligt	uddannede	og	er	ansat	til	at	udføre	opsyn	og	ikke	til	
pædagogisk	arbejde.	Det	betyder,	at	børnene	ikke	får	rammer,	opdragelse	og	alle	de	basale	behov	
opfyldt,	som	de	ville	få	i	en	normalt	fungerende	familie.	Dette	nævnes	også	af	børnene	selv.	
Børnene	fra	elevhjemmet	siger	bl.a.:	

- ”Inersimasumik	oqaloqateqarneq	kaassanngilagut”	(barn	fra	elevhjem)	

(”Tale	med	voksne	vi	skal	ikke	være	sultne”)	

- ”Kollegiet´ni	oqaloqatissaqarneq	ajorpugut,	angajoqqaat	perorsaasiat	maqaasisarpavut,	
kollegiet	angerlarsimaffitut	isigaanni	pissutsi	allaanerusarpoq,	ilaanni	oqaloqateqarnissarput,	
nuannaanngikkaangatta	qiimmassarneqartarpugut”	(barn	fra	elevhjem)	
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(”Vi	har	ingen	at	tale	med	på	kollegiet,	vi	savner	vores	forældres	opdragelse,	når	man	ser	på	
forholdene	på	kollegiet	som	et	hjem	er	forholdene	ofte	anderledes,	nogle	gange	har	vi	nogen	
at	tale	med	når	vi	er	kede	af	det	bliver	vi	opmunteret”)	

- ”Sulisut	qaffannissaat	aamma	sulisut	amerlinissaat”	(barn	fra	elevhjem).	

(”At	personalet	skal	opgraderes	og	at	antallet	af	personale	skal	øges”)	

For	det	andet	oplyses	det,	at	der	er	mange	af	børnene,	som	kommer	fra	familieforhold	i	bygderne	
med	store	sociale	problemer.	Det	betyder,	at	nogle	af	børnene	har	traumer	eller	er	umodne.	
Personalet	på	elevhjemmet	oplyser,	at	børnene	har	brug	for	psykologisk	hjælp	og	at	de	ansatte	
ikke	er	uddannet	til	at	tage	sig	af	eleverne.	De	får	ikke	støtte	til	at	håndtere	børnenes	problemer,	
som	forstærkes,	når	de	kommer	på	elevhjem.	Der	er	selvmordsforsøg	og	selvskadende	adfærd	
blandt	eleverne	og	der	er	hvert	år	elever,	som	er	seksuelt	krænkede,	når	de	flytter	ind	på	
hjemmet.	Nogle	af	børnene	mangler	tøj	og	det	oplyses,	at	mange	af	forældrene	er	på	sociale	
ydelser	eller	har	en	eller	anden	form	for	misbrug.	

Det	er	endvidere	oplyst,	at	mange	sendes	hjem	til	bygderne,	fordi	de	ikke	kan	begå	sig	på	skolen	
og	elevhjemmet.	Det	oplyses,	at	det	skyldes,	at	de	ikke	kan	håndtere	tabet	af	familien,	udad	
reagerer	og	mangler	hjælp	i	forhold	til	psykiske	problemer.	Når	de	sendes	hjem,	får	de	ikke	den	
undervisning,	de	har	krav	på.	

Børnetalsmanden	opfordrer	Kommuneqarfik	Sermersooq	til	at	sikre	særlig	støtte	til	denne	gruppe	
børn	og	unge,	både	i	forhold	til	den	almindelige	støtte	i	hverdagen	og	særlig	støtte	i	forhold	til	de	
problemer	børnene	har,	når	de	kommer	på	elevhjemmet.	Der	bør	desuden	sikres	opkvalificering	
og	supervision	af	personalet,	så	de	bedre	kan	støtte	op	om	børnene.	Endeligt	bør	der	sikres	
undervisning	til	de	børn,	som	sendes	hjem	til	bygderne.	

	

Retten	til	uddannelse	
Det	bekymrer	Børnetalsmanden,	når	skolen	vurderer,	at	236	elever	ud	af	446	børn	har	brug	for	
særlig	special-	og	socialpædagogisk	bistand	og	har	indlæringsvanskeligheder,	som	gør,	at	skolen	
har	svært	ved	at	understøtte	deres	behov	og	undervise	dem	ud	fra	deres	forudsætninger.	Der	bør	
sikres	special-	og	socialpædagogisk	bistand	til	denne	gruppe	børn,	så	de	får	den	undervisning,	de	
har	krav	på.	

Børnetalsmanden	er	under	besøget	på	skolen	i	Tasiilaq	blevet	gjort	opmærksom	på	nogle	konkrete	
problematikker	på	skolen,	som	hermed	videregives.	Der	ses	en	problematik	med	kulturmødet	
mellem	grønlandske	børn	og	danske	lærere	og	det	oplyses,	at	de	konsekvenser,	der	ses	som	følge	
af	dette	kulturmøde,	kan	være	vredesudbrud,	følelsen	af	mindreværd	på	grund	af	sprog	og	at	
nogle	børn	giver	op	ved	terminsprøverne	pga.	for	dårlige	danskkundskaber.	Dette	gør	dels,	at	
skolen	har	svært	ved	at	håndtere	nogle	af	børnene	og	det	har	desuden	den	konsekvens,	at	nogle	
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af	disse	børn	ikke	får	de	nødvendige	kompetencer	til	at	kunne	klare	sig	og	komme	videre	som	
selvstændige	unge	mennesker.	De	får	med	andre	ord	ikke	den	udvikling,	som	de	har	krav	på.	

Der	gives	fra	skolen	udtryk	for	manglende	generelt	tilsyn	med	skolerne	og	manglede	tilsyn	fra	Misi	
(PPR)	i	specialklasserne.	

Endeligt	har	Børnetalsmanden	fået	oplyst,	at	mange	børn	ikke	laver	lektier	pga.	manglede	støtte	i	
hjemmet	og	at	samarbejdet	mellem	skole	og	hjem	bør	styrkes.	

Børnetalsmanden	slutter	op	om	skolens	bekymring	om,	om	børnene	får	den	læring	og	udvikling,	
de	har	ret	til	i	henhold	til	FN’s	Konvention	om	Barnets	Rettigheder	artikel	28	og	29	(der	henvises	til	
bilag	3).	

Børnetalsmanden	udtrykker	bekymring	på	baggrund	af	et	indtryk	af,	at	samarbejdet	mellem	
skolen	i	Tasiilaq	og	socialforvaltningen	ikke	fungerer	optimalt.	Det	er	en	forudsætning	for	at	skabe	
trygge	rammer	om	udsatte	børn,	at	der	tages	udgangspunkt	i	hele	barnets	situation,	herunder	at	
forvaltningsenheder	formår	at	samarbejde	om	dette.	Børnetalsmanden	vil	kraftigt	opfordre	
Kommuneqarfik	Sermersooq	til	at	undersøge,	om	der	er	blevet	fulgt	op	til	de	underretninger,	som	
er	sendt	til	socialforvaltningen	fra	skolen,	og	opfordrer	desuden	til,	at	der	etableres	procedurer	
for,	hvordan	sådanne	og	det	øvrige	samarbejde	i	fremtiden	håndteres.	
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Øvrige	generelle	bekymringer	
I	det	følgende	beskrives	Børnetalsmandens	øvrige	generelle	bekymringer	på	baggrund	af	rejsen	til	
Tasiilaq	og	Kuummiut.	

Børnetalsmanden	er	bekymret	for	børnenes	ret	til	sund	levestandard	og	udvikling.	Af	FN’s	
Konvention	om	Barnets	Rettigheder	fremgår:	”Deltagerstaterne	anerkender	ethvert	barns	ret	til	
den	levestandard,	der	kræves	for	barnets	fysiske,	psykiske,	åndelige,	moralske	og	sociale	udvikling”	
(artikel	27).	Når	en	stor	del	af	børnene	i	Tasiilaq	og	Kuummiut	lever	i	familier	med	sociale	
problemer,	misbrug	og	mistrives	i	skolen,	er	der	grundlag	for	at	sætte	spørgsmålstegn	ved,	om	
forudsætningerne	for	børnenes	udvikling	er	tilstede.		

Børnetalsmanden	er	meget	bekymret	for	de	mange	børn,	som	vokser	op	i	familier	med	
misbrugsproblemer,	hvad	enten	dette	er	afhængighed	i	forhold	til	alkohol,	hash	eller	spil.	Disse	
børn	er	i	stor	risiko	for	at	vokse	op	med	omsorgssvigt	og	overgreb	og	det	ses	af	børnenes	udsagn	
til	Børnetalsmanden,	at	dette	er	en	del	af	deres	virkelighed.	Børnene	har	behov	for	beskyttelse	og	
omsorg	og	kan	ofte	ikke	finde	det	i	deres	familier	og	netværk.	Det	er	yderligere	bekymrende,	at	
børnene	således	ikke	kan	søge	beskyttelse	og	støtte	i	et	stabilt	netværk	og	går	forgæves	til	voksne,	
som	ellers	bør	være	i	stand	til	at	hjælpe	og	beskytte	dem.	

Der	er	behov	for	at	indgå	i	et	tæt	samarbejde	med	nogle	af	disse	familier	for	at	kunne	tænke	nyt	i	
forhold	til,	hvordan	en	indsats	kan	hjælpe	familier	med	misbrugsproblemer	med	at	bryde	mønstre	
og	styrke	forældreevnen,	så	børnene	får	beskyttelse	og	omsorg	og	dermed	undgår	at	komme	til	at	
gentage	de	samme	mønstre	(der	henvises	desuden	til	listen	over	borgerhenvendelser	i	del	2	for	
yderligere	oplysninger).	

Alle	de	fag-	og	ressourcepersoner,	Børnetalsmanden	har	talt	med,	giver	udtryk	for	manglende	
ressourcer	og	støtte,	hvilket	giver	en	generel	bekymring	for,	hvordan	man	kan	løfte	opgaven	med	
de	mange	børn,	som	mistrives,	når	alle	(herunder	også	voksne	borgere)	udtrykker	behov	for	
yderligere	ressourcer	og	hjælp.		

Et	af	de	emner,	som	også	blev	taget	op	i	forbindelse	med	borgersamtaler,	var	de	generelle	
forudsætninger	og	levevilkår	for	familier	i	Tasiilaq	og	Kuummiut,	herunder	problemerne	med	at	få	
job,	dårlig	økonomi	og	boligløshed.		Børnetalsmanden	vil	gerne	udtrykke	en	bekymring	for,	at	
debatten,	indsatser	og	tiltag	kommer	til	at	handle	om	kommunens	rammer	i	stedet	for	det	øvrige	
samfund	og	børnenes	generelle	levevilkår,	herunder	de	børn	som	ikke	har	været	i	kontakt	med	
kommunen.	

Børnetalsmanden	vil	desuden	på	baggrund	af	det	oplyste	fra	møder	med	borgere,	
elevhjemspersonale	og	skolen	udtrykke	en	bekymring	for	børn	i	bygderne	til	Tasiilaq.	Alle	
beskriver	meget	store	sociale	problemer	i	alle	Tasiilaqs	bygder.	Tilsynsrapporten	fra	april	2016	
beskriver	endvidere,	at	der	må	forventes	at	være	en	vis	underrapportering	i	forhold	til	
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underretninger	til	socialforvaltningen	fra	bygderne.	Børnetalsmanden	vurderer	på	den	baggrund,	
at	der	er	behov	for	opsøgende	arbejde	og	støttende	tiltag	for	familier	i	bygderne.	

Børnetalsmanden	anerkender,	at	Kommuneqarfik	Sermersooq	har	store	udfordringer	i	forhold	
til	at	ansætte	fagligt	kvalificeret	personale	i	socialforvaltningen	og	således	ikke	kan	besætte	alle	
stillinger,	men	dette	ændrer	ikke	på	Grønlands	–	og	specifikt	kommunens	–	forpligtelse	til	at	
sikre	beskyttelse	og	trivsel	for	børn	og	unge	i	Tasiilaq,	Kuummiut	og	de	øvrige	bygder.	

	
	

Anbefalinger	
Børnetalsmanden	ønsker	at	fremhæve,	at	det	er	nødvendigt	for	at	børns	generelle	levevilkår	kan	
styrkes	ud	fra	’barnets	bedste’,	at	indsatsen	er	baseret	på	lokalsamfundets	sociale	og	kulturelle	
baggrund,	på	en	inddragende	og	ligeværdig	måde.	Borgerne,	som	Børnetalsmanden	har	snakket	
med,	udtrykker	klare	ønsker	om	at	blive	hørt	og	at	der	tages	udgangspunkt	i	den	østgrønlandske	
mentalitet	og	identitet,	levevis	og	ydmyghed.	Generelt	ligger	der	gode	muligheder	for	at	tage	
udgangspunkt	i	det	stærke	fællesskab	og	sammenhold,	der	er	i	Østgrønland,	til	en	forbedring	af	
børns	vilkår.	Befolkningen	har	på	trods	af	forholdene	en	stærk	modstandskraft	og	tålmodighed,	
ligesom	der	er	en	opmærksomhed	overfor	forbedringsmuligheder.	MIO	har	også	mødt	en	følelse	
af,	at	nogle	har	”fået	nok	af	tingenes	tilstand”,	fordi	der	ikke	sker	nok	handling.	Der	gives	også	
udtryk	for,	at	man	er	træt	af,	at	tingene	styres	oppefra.	Det	ønskes,	at	der	i	højere	grad	lyttes	til	
befolkningen	og	man	ønsker	at	blive	forstået,	samarbejdet	med	og	inddraget.		

Overordnet	anbefaler	Børnetalsmanden	derfor,	at	planlægningen	sker	sammen	med	de	berørte	
ved	at	indsamle	viden	om	børn	i	samarbejde	med	familier	og	de	lokale	samfund	og	bruge	disse	
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oplysninger	til	at	udforme	strategi	og	handlingsplaner	for,	hvordan	man	vil	sikre	en	overholdelse	af	
FN’s	Børnekonvention	om	Barnets	Rettigheder.		

Børnetalsmanden	anbefaler,	at	der	udarbejdes	en	strategi	for	at	sikre	overholdelse	af	artikel	19	i	
FN’s	Børnekonvention	om	Barnets	Rettigheder,	som	sikrer	kommunens	beskyttelse	og	hjælp	til	
børn	og	som	har	fokus	på	at	udvikle	og	bedre	alle	børns	generelle	livsvilkår	og	lokalsamfundenes	
(Tasiilaq	og	bygdernes)	beskyttelse	og	hjælp	til	børn	i	samarbejde	med	lokalsamfundet.	Strategien	
skal	omhandle	alle	børn	og	ikke	kun	de	børn,	som	har	sager	i	kommunen.		

Derudover	anbefaler	Børnetalsmanden,	at	der	udformes	og	gennemføres	en	politik	for	
forebyggende	foranstaltninger.	Der	skal	sikres	finansielle	og	menneskelige	ressourcer	til	psykisk	
hjælp	for	børn	og	familier	efter	samråd	med	borgerne.	En	tæt	dialog	med	lokalsamfundet	vil	
desuden	være	med	til	at	sikre,	at	man	får	større	viden	om	de	grundlæggende	årsager	til	svigt	af	
børn,	og	hvordan	man	sammen	kan	bekæmpe	disse	årsager;	udviklingsmæssigt,	socialt	og	
sundhedsmæssigt.	På	denne	måde	kan	man	også	sikre	at	holde	fokus	på	barnets	bedste	og	
familiernes	og	lokalsamfundets	integritet.	F.eks.	er	der	behov	for	at	se	på	de	bagvedliggende	
årsager	til	vold	eller	misbrug	i	stedet	for	at	udelukkende	at	fokusere	på	symptomer	og	
konsekvenser.	

Børnetalsmanden	anbefaler	desuden,	at	det	opsøgende	arbejde	i	henhold	til	Landstingsforordning	
nr.	1	af	15.	april	2003	om	hjælp	til	børn	og	unges	§	4	intensiveres,	især	med	fokus	på	bygderne,	så	
der	kan	ske	en	tidlig	og	målrettet	indsats	over	for	børn	og	unge	med	særligt	behov	for	støtte.	

	

Opfølgning	
Børnetalsmanden	vil	i	den	kommende	tid	holde	en	møderække	med	ansvarlige	på	børn-	og	
ungeområdet,	herunder	politikere	og	embedsmænd,	og	drøfte	hvor	der	kan	sættes	målrettet	ind.	
Børnetalsmanden	vil	opfordre	til	en	generel	debat	i	samfundet	om,	hvordan	vi	kan	ændre	på	
forholdene,	så	børn	og	unge	får	den	beskyttelse	og	støtte,	de	har	behov	for.	Der	er	behov	for,	at	
alle	tager	stilling	og	deltager	i	en	konstruktiv	debat,	herunder	vil	Børnetalsmanden	opfordre	
befolkningen	i	Tasiilaq	og	Kuummiut	til	at	bryde	tabuerne	og	tale	om	problemer	og	løsninger.	Kun	
på	den	måde	bliver	det	muligt	at	aktivere	de	ressourcer,	der	er	i	lokalsamfundet.	
Børnetalsmanden	vil	opfordre	politikerne	til	at	tilbyde	at	facilitere	denne	proces.	

Børnetalsmanden	vil	i	det	kommende	år	følge	op	på	situationen	og	på	børnenes	levevilkår.	
Børnetalsmanden	vil	desuden	indgå	i	løbende	dialog	med	kommunen	om	arbejdet	og	vil	høre	
hvilke	konkrete	tiltag,	der	igangsættes	for	at	bedre	forholdene.	 	
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DEL	2	–	Budskaber	fra	børn	og	voksne	
	

”Take	care	of	your	children	
Stop	drinking	pleas	
Tak	for	de	du	lytter		
have	a	nice	day”	(dreng	9.	klasse,	Tasiilaq)	

Denne	del	af	rapporten	indeholder	de	informationer,	Børnetalsmanden	har	fået	under	rejsen	til	
Tasiilaq.	Budskaberne	er,	som	beskrevet	i	del	1	under	metode,	indhentet	ved	dialog	og	aktiviteter	
med	børn	på	skolerne	i	Tasiilaq	og	Kuummiut,	ved	borgerhenvendelser	fra	både	børn	og	voksne	
som	søgte	rådgivning	eller	ville	fortælle	om	børns	vilkår,	ved	samtaler	med	lærere	og	ledere	på	
begge	skoler,	samt	ved	besøg	og	samtaler	på	elevhjemmet	i	Tasiilaq,	som	har	elever	boende	fra	
Tasiilaqs	bygder.	

Der	er	i	denne	del	af	rapporten	ikke	tale	om	vurderinger	fra	Børnetalsmanden.	Dog	er	udsagnene	
sorteret	og	grupperet	og	de	vigtigste	udsagn	i	forhold	til	børns	vilkår	er	fremhævet,	som	børns	
udsagn	til	Børnetalsmanden.		

	

Børnenes	budskaber	
Børns	budskaber	vedrørende	deres	vilkår	er	indsamlet	på	skolerne.	Disse	er	indsamlet	til	dels	
gennem	gruppearbejde	og	individuelle	besvarelser,	samt	gennem	individuelle	børnehenvendelser	i	
forbindelse	med	muligheden	for	borgerhenvendelse	til	MIO.	Børnenes	budskaber	er	gengivet	i	
deres	oprindelige	form	og	der	er	således	ikke	rettet	for	f.eks.	stavefejl	eller	andre	sproglige	fejl.	

De	indsamlede	udsagn	fra	gruppearbejde	i	skolerne	kan	ses	i	bilag	2.		I	denne	del	er	børnenes	
hovedbudskaber	beskrevet.	Informationen	fra	de	individuelle	henvendelser	kan	ses	i	punktform	
sidst	i	afsnittet	om	Børnenes	budskaber.	

	

Stop	alkohol,	hashmisbrug	og	ludomani	
Generelt	viser	mange	af	børnenes	udsagn	et	stærkt	budskab	om,	at	de	ikke	ønsker,	at	de	voksne	
ikke	skal	drikke	alkohol	og	at	de	ønsker	omsorg	fra	de	voksne.	

Alkohol-	og	hashmisbrug	forbindes	af	børnene	med	sult,	ensomhed,	at	være	ked	af	det	og	ikke	at	
have	noget	sted	at	være.	I	udsagn	om	alkoholmisbrug	nævnes	også	stor	kærlighed	til	forældre	og	
søskende	og	udtryk	for	bekymring	for	søskende.	Nogle	børn	kommer	ind	på	alkoholmisbrug,	og	
beskriver	direkte,	at	de	bliver	kede	af	det,	ikke	er	glade	og	græder,	når	forældrene	drikker.		
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Flere	af	børnene	nævner	utryghed,	når	forældrene	skændes,	og	at	de	flygter	hjemmefra,	når	
forældrene	drikker.		

Nogle	af	de	børn,	som	er	anbragt	udenfor	hjemmet	forbinder	det	forhold,	at	de	er	anbragt	
udenfor	hjemmet,	med	forældrenes	alkoholmisbrug.		
	

Børn	fortæller	Børnetalsmanden	
”Ilaatigu	misigisarpunga	nuannaarnanga.	Misigisarpakka	anaanakku	ataatagalu	aalakkuttu	
uanga	sumiippissaarutarpunga	qatanngutikka	asaqaakka	XX-kkunni	angerlaatitapakka	uanga	
sumiippisaaruttarpunga	ilaatigu	XX-kkunni	sinitarpunga	XX	ilagigaangakku	nuannaraara	
kammannguara	anaanakku	aalakooriaraanga	kaatarpunga”	(pige,	14	år).	

(”Nogle	gange	føler	jeg	mig	ked	af	det.	Jeg	oplever,	at	når	min	mor	og	min	far	er	fulde	har	jeg	
ingen	sted	at	være	jeg	elsker	mine	søskende	højt	jeg	tager	dem	over	til	XX	og	jeg	har	ikke	noget	
sted	at	være	nogle	gange	sover	jeg	hos	XX	når	jeg	er	sammen	med	XX	er	jeg	glad	min	kære	ven	når	
mor	og	dem	er	fulde	sulter	jeg”)	

”Anaananga	ataatagalu	imeraangami	nuannaarneq	ajorpunga	tujormisaqaanga	qatanngutikka	
ilagisarpakka	ilaanni	uanga	sumiippissaarutarpunga”	(pige,	14	år).	

(”Når	min	mor	og	min	far	drikker,	er	jeg	ked	af	det	jeg	har	det	rigtig	skidt	jeg	er	sammen	med	mine	
søskende	nogle	gange	har	jeg	ikke	noget	sted	at	være”)	

”Uanga	meeraarallarama	nuanartuaanaraluarpunga	kisianni	alligama	ataataga	anaanagalu	
tallimanngorneq	arfininngornerlu	ullut	tamaasa	aalukoortuaanarput	sulimut	taamaatuaannarput”	
(dreng,	12	år).	

(”Da	jeg	var	mindre	var	jeg	altid	glad	men	da	jeg	blev	større	begyndte	min	far	og	min	mor	at	være	
fulde	hver	fredag	og	lørdag	hver	dag	sådan	er	det	endnu”)	

”Mor	jeg	ønsker	du	skal	ikke	drikke	øl	jeg	ønsker	at	komme	i	8.	klasse”	(dreng	i	specialklasse).	

”Piseniarbiturmi	imioranise…	”	(elev	9.	klasse)	

(”Drik	ikke	ved	den	store	butik…”)	

”Angajoqqaa	aalagoordarnasi	aalaguunngikkalivardinni	aamma	ainngilar	igiaroordarnasi	
angajoqqaa	qilernasi	aernardortsuulaanni	oralivaraliilarniatsii”	(elev	9.	klasse)	

(”Forældre	drik	jer	ikke	fulde	det	er	også	i	orden	ikke	at	drikke	sig	fuld	brug	ikke	euforiserende	
stoffer	forældre	tal	med	jeres	børn	om	deres	problemer”)	
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Børnenes	ønsker	i	forhold	til	misbrug	
 

• At	forældre	holder	op	med	at	drikke	
• At	der	ikke	drikkes	ved	butikken	
• At	forældre	holder	op	med	at	ryge	
• At	forældre	ikke	spiller	kort	
• At	forældrene	ikke	ryger	hash	
• At	forældre	tager	sig	af	deres	børn,	inkluderer	dem	og	hjælper	dem	

	

Flere	børn	beskriver	mistrivsel	i	hjemmet.	Dette	kommer	blandt	andet	til	udtryk	i	udsagn	om,	at	
forældrene	skændes,	at	børnene	flygter	hjemmefra,	at	de	føler	utryghed	og	at	de	ikke	har	lyst	til	at	
opholde	sig	i	hjemmet.	Nogle	af	børnene	beskriver,	hvordan	de	sammen	med	deres	søskende	
søger	efter	steder	at	opholde	sig,	mens	andre	beskriver,	at	de	er	alene,	og	ikke	har	noget	sted	at	
opholde	sig.	Her	nævner	flere	deres	bedsteforældre,	som	folk	der	støtter	dem,	og	som	de	kan	tage	
hjem	til,	når	de	flygter	hjemmefra.	Ensomhed	og	sorg	karakteriserer	dette.		

	

Et	trygt	hjem	
Børnetalsmanden	stillede	børnene	spørgsmål	om,	hvad	der	karakteriserer	et	trygt	hjem	i	deres	
øjne,	og	hvorvidt	deres	eget	hjem	er	sådan.	Børnenes	skriftlige	udsagn	er	bearbejdet	i	
nedenstående	tabel,	hvoraf	det	fremgår,	hvad	der	skal	være	i	hjemmet,	og	hvad	der	ikke	må	være:	

Følgende	findes	i	det	trygge	hjem	 Følgende	må	ikke	finde	sted		
Ro		
Tryghed	
Et	dejligt	hjem		
Masser	af	kærlighed/kærlige	forældre	
Et	hjertevarmt	sted		
Et	hjem	hvor	man	får	hjælp/hjælper	hinanden		
Et	sted	hvor	man	taler	sammen	og	tilbringer	tid	
sammen		
Et	sted	hvor	man	bliver	vejledt,	talt	med	og	
opdraget	(”Oqaaqqissaarneqarneq”)	
Et	sted	hvor	forældre	taler	med	deres	børn	om	
fremtiden		
Et	sted	man	passer	på		
Et	hjem	hvor	man	passer	godt	på	sine	børn		
Et	hjem	hvor	man	opdrager	sine	børn		
	
Mad	
Tøj	nok		

Forældrene	skal	ikke	drikke		
Forældrene	skal	ikke	skændes		
Et	sted	hvor	man	ikke	sulter		
Et	sted	hvor	der	ikke	ryges		
Hvor	man	ikke	spiller	kort		
Forældrene	skal	ikke	ryge	hash		
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Legetøj	og	andet		
En	sofa		
En	seng	
Et	rent/rydeligt	sted		
	
	

Nogle	børn	beskriver	helt	grundlæggende	behov,	som	det	at	der	er	mad,	en	seng,	varme	og	
lignende	materielle	ting,	men	børnene	beskriver	også	de	følelsesmæssige	aspekter	og	forhold	
internt	i	familien,	som	værende	af	betydning	for,	hvorvidt	hjemmet	er	trygt.	Her	kommer	børnene	
ind	på	behovet	for	at	tilbringe	tid	sammen	og	at	tale	sammen	-	også	om	fremtiden	og	uddannelse.	

3	piger	nævner	f.	eks.,	at	de	føler	sig	trygge	i	hjemmet	og	beskriver	at	familien	støtter	dem	og	at	
de	hjælper	hinanden.	En	af	pigerne,	som	beskriver	sit	hjem,	som	værende	et	trygt	sted,	nævner	
dog	også,	at	hun	nogle	gange	sulter,	samt	at	hendes	lærer	plejer	at	hjælpe	hende.			

 

Børn	fortæller	Børnetalsmanden 
”Angerlarsimaffik	toqqissisimavoq	nuannerpoq	ikioqatigiittarpugut	ajunngitsumillu	
ingerlavugut…ilaanni	nikallortarpunga	nuanniitsoqartarpoq	ilaannikkut	qiasarpunga	
oqaloqateqartarpungalu”	(pige,	12	år).	

(”Et	trygt	hjem	er	et	rart	sted	vi	hjælpes	ad	og	vi	har	det	godt…nogle	gange	er	jeg	trist	og	der	sker	
noget	kedeligt	nogle	gange	græder	jeg	og	jeg	har	nogle	at	tale	med”).	

”Angerlarsimaffik	toqqissisimasoq	tassaavoq	eqqissisimasoq	toressoq	angajoqqaat	asannuttutut	
nipilik	eqqissisimasoq”	(elev	9.	klasse).	

(”Et	trygt	hjem	er	hvor	der	er	fred	ryddeligt	forældre	der	elsker	én	hvor	der	er	lyde	og	hvor	der	er	
fred”).	

”Angerlarsimaffik	toqqissisimasoq.Eerdassimappi	duganngitser.	Eqqitsisimaardi	angajoqqaa	

Niilasarardinnerardi	merterd.	Asanninnermi	amigaalerarnani”	(pige,	14	år).	

(”Et	trygt	hjem.	Et	hjem	der	ikke	roder.	Rolige	forældre	mad	til	børnene.	At	man	ikke	mangler	
kærlighed”).	

”Angerlarsimfik	torqisisimasoq	angajoqaat	imerneq	arjortut.	Angajoqat	samillugit	oqaluqtigalugit	
siunissamut	oqalutullunga”	(dreng	14	år,	Tasiilaq).	

(”Et	trygt	hjem	er	hvor	forældrene	ikke	drikker.	Hvor	man	har	samvær	med	sine	forældre	og	hvor	
de	taler	med	mig	om	fremtiden”).	
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Hvor	de	får	hjælp	
Nogle	af	børnene	beskriver,	at	de	må	søge	hjælp	udenfor	hjemmet	på	grund	af	forældrenes	
misbrug.	De	beskriver	f.eks.	at	de	får	hjælp	fra	deres	lærere,	familien,	venner	og	en	enkelt	nævner	
Børnetalsmanden.	

En	dreng	på	11	år	siger	f.eks.:	”qimaallunga	ikiortisasiolluta.	Aanaanut	qimaasariaqpunga”	
(”Jeg	flygter	og	vi	søger	hjælp.	Jeg	flygter	over	til	min	bedstemor”).	
	

Ønsket	om	ikke	at	opleve	vold	
Vold	nævnes	flere	gange	i	børnenes	budskaber	og	det	ses,	at	vold	er	en	del	af	deres	hverdag.	Her	
er	det	dog	ikke	udtrykt	klart,	hvor	volden	stammer	fra,	og	hvem	der	udøver	den.	Børnene	
beskriver,	at	de	bliver	kede	af	det	og	græder,	når	de	er	blevet	slået.	

Det	er	ikke	kun	fysisk	vold,	som	børnene	fortæller	om.	Psykisk	vold	er	også	en	del	af	deres	
bevidsthed.	

Et	af	børnene	skriver	til	Børnetalsmanden:	”Nuannitsunik	angajoqaat	kamaakangta	qiasarpunga.”	

(”Når	forældrene	er	uvenner	på	en	ubehagelig	måde,	så	græder	jeg”.	
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Ønsket	om	at	have	forældre	-	plejebørn	
En	særlig	gruppe	børn	gav	i	stort	omfang	udtryk	for	behovet	for	forældre.	Det	drejer	sig	om	børn,	
som	er	plejebørn	og	dermed	er	i	en	særligt	sårbar	situation.	Børnene	giver	i	forbindelse	med	
gruppearbejde	udtryk	for,	at	de	savner	nærværende	forældre,	som	kan	give	dem	omsorg	og	tage	
sig	af	dem.		

Samtlige	børn	der	skriver,	at	de	er	plejebørn,	beskriver,	hvordan	de	ønsker	at	bo	sammen	med	
deres	forældre.	Også	de	børn,	som	bor	med	deres	forældre	efterlyser	nærværende	forældre,	som	
taler	med	dem	og	støtter	dem.	Et	af	børnene	fra	Tasiilaq	beskriver	det	trygge	hjem,	som	stedet	
hvor	forældre	og	børn	bor	sammen,	hvor	forældrene	ikke	drikker,	tilbringer	tid	med	børnene	og	
taler	med	dem	om	deres	fremtid.		

	

Børn	fortæller	Børnetalsmanden 
”Anaanaa,	paarinnga,	sugamami	taamaapinga	alarnanga	paaringa”	(pige,	10	år)	

(”Mor	pas	på	mig,	hvad	har	jeg	gjort	siden	du	behandler	mig	sådan	vend	dig	ikke	fra	mig	pas	på	
mig”)	

	

”Angajoqqaakka	najorusuppakka	meerarsiaarusunngilanga	kisianni	anaanaga	toqunikuulluni	
allatut	ajornaqaaq	nammineq	ikiortariaqattariaqarpunga	ataataga	aperinikuuara	
najorsinnaallugu	kisianni	oqarpoq	najorsinnaarsilaanga	imerajullunilu	kisianni	anstaltimiittoq”	
(dreng,	14	år).	

(”Jeg	vil	gerne	bo	hos	mine	forældre	jeg	vil	ikke	være	plejebarn	men	min	mor	er	død	der	er	ikke	
noget	at	gøre	jeg	bliver	nødt	til	at	hjælpe	mig	selv	jeg	har	ellers	spurgt	min	far	om	jeg	kan	bo	hos	
ham,	men	han	siger	at	jeg	ikke	kan	bo	hos	ham	da	han	er	drikfærdig	og	sidder	i	anstalten”)	

”Angajoqqaakka	najorusuppakka	meerarsiaarusunngilanga!!!	Kisia	illatigu.	Nuanneqarpoq	
umiatsiaranni.	Assut	Anaanaga	najorusuppara	assut!!!!	Anaanaga	assut	asagakku”	(dreng,	15	år).	

(”Jeg	vil	gerne	bo	hos	mine	forældre	jeg	vil	ikke	være	plejebarn!!!	Men	nogle	gange	er	det	i	orden	vi	
tager	ud	og	sejler.	Jeg	vil	meget,	meget	gerne	bo	hos	min	mor!!!	For	jeg	elsker	min	mor	meget	
højt”)	

”Angajoqqaakka	najorusuppakka	meerarsiaarusunngilanga	!!!”	(dreng,	14	år).	

(”Jeg	vil	gerne	bo	hos	mine	forældre	jeg	vil	ikke	være	plejebarn!!!”)	

”Jeg	har	ikke	boet	min	mor	siden	jeg	var	seks	år	og	nu	er	jeg	14	år	og	stadig	boet	ikke	min	mor.	Og	
de	er	ikke	sjovt	at	ikke	boet	hos	forældrene.	Jeg	kan	huske	da	min	mor	pakkede	mine	ting.	Jeg	har	
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altid	tænke	at	dræbe	mig	selv,	jeg	har	næsten	dræbe	mig	selv.	Stadig	tænke	at	dræbe	mig.	De	er	
ikke	spor	sjov.	SÅ	VÅGN	OP	OG	STOP	DRIKKER”	(pige,	14	år).	

 

Ønsket	om	ikke	at	være	sulten	
Derudover	nævnes	sult	i	en	del	tilfælde	af	børnene.	Oftest	forbindes	disse	udsagn	med	
forældrenes	misbrug	af	alkohol,	og	hvordan	de	oplever	ikke	at	have	noget	mad.	

	

Børn	fortæller	Børnetalsmanden 
”Ooriuteqarnani	kaalluni	nuanninngitsoq”	(pige,	11	år).	

(”Det	er	ikke	sjovt	at	være	sulten	når	man	ingen	penge	har”)	

”Naddugardarnanga	qilernali	eqqartaaliilunniiakki	kaannginnitsaa	Qilernali	kaaddinnangi!”	
(skoleelev	9.	klasse).	

(”Spil	ikke	kort	tænk	på	at	jeres	børn	ikke	skal	være	sulten	I	skal	ikke	lade	jeres	børn	sulte!”).	

	

Elevhjem	
Samtlige	børn,	der	udtrykker,	at	de	bor	på	elevhjem,	beskriver	dette	forhold,	som	noget	de	er	
kede	af.	Blandt	andet	kommer	børnene	ind	på,	at	reglerne	er	strenge	på	elevhjemmet,	at	de	
mangler	nogen	at	tale	med,	at	de	savner	deres	forældres	opdragelse.	Her	beskrives	det,	hvordan	
der	er	stor	forskel	på	at	bo	hjemme	og	at	bo	på	elevhjem,	hvor	der	på	elevhjemmet	mangler	
nogen	at	tale	med.		

Børnene	nævner	manglen	på	nærhed	og	støtte	i	elevhjemmet.	I	spørgsmålet	om	det	trygge	hjem	
nævner	også	børnene	fra	elevhjemmet	behov	for	kærlighed,	støtte	og	ro	i	hjemmet,	som	værende	
afgørende	faktorer,	samt	fraværet	af	alkohol.		

	

Børn	fortæller	Børnetalsmanden	
”Inersimasumik	oqaloqateqarneq	kaassanngilagut”	(barn	fra	elevhjem)	

(”Tale	med	voksne	ikke	være	sulten”)	

”Kollegiet´ni	oqaloqatissaqarneq	ajorpugut,	angajoqqaat	perorsaasiat	maqaasisarpavut,	kollegiet	
angerlarsimaffitut	isigaanni	pissutsi	allaanerusarpoq,	ilaanni	oqaloqateqarnissarput,	
nuannaanngikkaangatta	qiimmassarneqartarpugut”	(barn	fra	elevhjem)	
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(”Vi	har	ingen	at	tale	med	på	kollegiet,	vi	savner	vores	forældres	opdragelse,	når	man	ser	på	
forholdene	på	kollegiet	som	et	hjem	er	forholdene	ofte	anderledes,	nogle	gange	har	vi	nogen	at	
tale	med	når	vi	er	kede	af	det	bliver	vi	opmuntret”)	

”Sulisut	qaffannissaat	aamma	sulisut	amerlinissaat”	(barn	fra	elevhjem)	

(”At	personalet	skal	opgraderes	og	at	antallet	af	personale	skal	øges”).	

 

Børn	og	skole	og	uddannelse	
Det	fremgår	af	børnenes	gruppearbejde	og	udsagn,	at	skolen	spiller	en	stor	rolle	for	deres	trivsel	
og	at	det	for	nogles	vedkommende	er	der,	hvor	de	kan	få	tryghed	og	omsorg,	hvis	de	har	det	svært	
derhjemme	-	f.eks.	siger	nogle	af	børnene,	at	de	kan	få	hjælp	fra	deres	lærere.	Børnene	er	
optagede	af	omsorgen	og	det	at	blive	set	og	taget	alvorligt.	Børnenes	udsagn	handler	ikke	så	
meget	om	skolens	rolle	ift.	at	klæde	dem	fagligt	på,	men	mere	om	forholdene.	Børnene	kom	under	
gruppearbejdet	med	ønsker	i	forhold	til	skolen.	

	

Børn	fortæller	Børnetalsmanden	
”Atuarfik	kollegia	allinissaa”	(skoleelev	9.	klasse)		

(”Udvide	skolen	og	kollegiet”)	

”Ilinniartitsisut	utoqqaavallaarput.Ilinniartitsisut	qallunaat	amerlavallaarput”	(skolelev	9.	klasse,	
Tasiilaq)	

(”Lærerne	er	for	gamle.	Der	er	for	mange	danske	lærere”)	

”Mor,	jeg	ønsker	du	skal	ikke	drikke	øl.	Jeg	ønsker	at	komme	i	8.klasse”	(dreng	i	specialklasse	13	år,	
Tasiilaq)	

”Atuartariaqarpoq	Aamma	suliffeqartariaqarpoq”(	dreng,	15	år,	Tasiilaq)	

(”Man	er	nødt	til	at	gå	i	skole	og	man	er	nødt	til	at	have	et	arbejde”)	

	

De	børn	som	trives	
Der	også	flere	børn,	som	i	gruppearbejdet	på	skolerne	og	i	forbindelse	med	børnehenvendelserne	
giver	udtryk	for,	at	de	har	det	godt	og	trives.	Børnene	siger	bl.a.	om	et	godt	hjem:	

”Toqqissisimasuuvoq	nuannersoq	kialaartoq”	(pige	11	år,	Kuummiut)	

(”Er	trygt	dejligt	og	varmt”)	
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”Angerlarsimaffik	toqqisisimasarpoq	Nuannertarpoq	ikioqatigiittarpugut.		
Aliasuttarpunga	oqalogateqartarpunga	susassaleqisarpunga.Qiimasarpunga	illartarpunga	
oqaluasaakkaangatta.	nuannersuni	allartarpugut	nuannisartarpugut.	Anersinneqaraangama	
Aliasuttarpunga	taav	anaananni	oqaraagama	oqartarpoq	soqutigissanngilatit.”	(pige	12	år,	
Kuummiut)	

(”Et	hjem	er	et	trygt	sted	det	er	dejligt	og	vi	hjælpes	ad.	Jeg	er	nogle	gange	ked	af	det	jeg	taler	med	
nogle	jeg	keder	mig	nogle	gange.	Jeg	er	glad	og	griner	når	vi	taler	sammen.	Når	det	er	rart	er	vi	
ude	at	sejle	hvor	vi	har	det	sjovt.	Når	nogen	gør	mig	fortræd	bliver	jeg	ked	af	det	når	jeg	siger	det	
til	min	mor	siger	hun	at	jeg	skal	lade	som	ingenting”).	

”Angerlarsimaffik	toqqissisimasoq	qanoq	ittuua?		Ajunngilaq	nuannerpoq	ilaannikkut	
qungujuttarpunga.	Nuannaarneq	kaannanik	kiserliornani.	Angerlarsimaffippuk	nuannersuuvoq.		
Uanga	angerlarsimaffiga	toqqissisimasuuvoq.		Nuanniitsoq	misigigaanni	kisimiikkusuttarpunga	
qiasarpunga.	Nuannaaraangama	qungujulaartarpunga.	Ikiorneqartarpunga.	Ilinniartitsisumik	
ikiorneqartarpunga.	(pige	11	år,	Kuummiut).	

(”Hvad	er	et	trygt	hjem?	Det	er	i	orden,	det	er	rart,	nogle	gange	smiler	jeg.	At	være	glad,	ikke	være	
sulten	og	ikke	være	alene.	Vores	hjem	er	rart.	Mit	hjem	er	trygt.	Når	jeg	ked	af	det	vil	jeg	gerne	
være	alene	jeg	græder.	Når	jeg	er	glad	smiler	jeg.	Jeg	får	hjælp.	Jeg	får	hjælp	fra	min	lærer”)	

”Jeg	er	glad,	jeg	er	frisk,	jeg	har	det	godt”	(dreng,	15	år,	Tasiilaq)	

	

Materielle	ønsker	
I	børnenes	gruppearbejde	fremkom	også	en	række	ønsker	af	mere	materiel	karakter,	som	vidner	
om,	at	børnene	i	Tasiilaq	og	Kuummiut	også	har	ønsker	for	aktiviteter	og	udvikling	af	deres	
lokaleområde.	I	forbindelse	med	spørgsmålet	”Hvad	ville	du	sige	til	de	voksne,	hvis	du	var	
Børnetalsmand”,	fremkom	børnene	f.eks.	med	følgende	ønsker:	

• Fritid		
o Svømmehal		
o Cykelbane	og	flere	cykler	
o Fodboldbane	med	kunstgræs		
o Butikker/shopping	center		
o Biograf		
o Restauranter/cafeer		

• Udvikling	af	byen		
o Flere	huse		
o Lufthavn		
o Frisør		
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• Forbilleder		
o Forbilleder,	som	rappere	fra	Østgrønland	

• Rettigheder		
o Overholdelse	af	børnenes	rettigheder		

	
Børnene	nævner	muligheder	for	fritidsaktiviteter,	som	en	svømmehal,	en	cykelbane	og	en	biograf,	
i	forbindelse	med	manglen	på	et	sted	at	være	og	som	aktiviteter,	der	vil	holde	børnene	fra	at	ryge	
og	drikke.	De	udviser	herved	bevidsthed	omkring	forebyggelse	af	brug	af	alkohol	ved	at	skabe	
aktiviteter	for	dem.		

Børnene	fra	Kuummiut	er	ikke	blevet	stillet	dette	spørgsmål,	så	ovenstående	er	udelukkende	et	
udtryk	for	børnene	fra	Tasiilaqs	ønsker.		

	

Børnehenvendelser	
Det	var	forud	for	rejsen	annonceret,	at	borgere	i	Tasiilaq	havde	mulighed	for	at	tale	med	
Børnetalsmand	Aviâja	Egede	Lynge	og	børnekonsulent	Ellen	Bang	Bourup	for	at	få	rådgivning	eller	
fortælle	om	børns	vilkår.	I	den	forbindelse	henvendte	en	række	børn	sig	om	forskellige	
problemstillinger	eller	oplevelser,	som	afspejler	virkeligheden	for	en	del	børn	i	Tasiilaq	på	godt	og	
ondt.	Disse	henvendelser	viser	både	de	udfordringer,	som	nogle	af	børnene	oplever,	men	viser	
også	ressourcer	og	styrke	hos	disse	børn,	som	henvender	sig	for	at	få	hjælp	eller	fortælle	om	deres	
hverdag.	Nedenstående	er	årsagerne	til	disse	henvendelser	gengivet	i	punktform:			

• Mangler	rådgivning	i	forhold	til,	hvad	de	kan	gøre	i	forhold	til	mistrivsel	i	hjemmet.	
• Ønsker	nye	plejeforældre,	fordi	plejeforældrene	arbejder	meget.	Barnet	ønsker	at	blive	

snakket	mere	med	og	lave	flere	aktiviteter	sammen	med	sine	plejeforældre.	
• Sorg	over	manglende	kærlighed.	
• En	pige	som	er	blevet	seksuelt	krænket	af	en	plejefar	og	dennes	søn.	Hun	søger	

opmærksomhed	i	skolen.	Ønsker	hjælp.		
• Vold	fra	forældre.	Ønsker	at	blive	taget	væk	hjemmefra.	
• ”Der	sker	ikke	noget	selvom	familiecenteret	ved	det”.	
• Savn	af	den	ene	forælder	efter	skilsmisse.	Mor	er	alkoholiker	og	truer	med	selvmord,	når	

hun	er	beruset.	Har	ingen	anden	familie,	som	hun	kan	få	støtte	fra.	Ønsker	hjælp	og	nogen	
hun	kan	snakke	med.	

• Mobning	blandt	børn.	
• Flere	børn	som	fortæller	om	deres	selvmordstanker	og	tidligere	forsøg.	
• Flere	børn	som	fortæller,	at	de	skader	sig	selv	ved	cutting.	
• 6	drenge	kom	til	borgerhenvendelse	og	fortalte,	at	de	har	det	godt:	”Det	er	dejligt	at	være	

barn	i	Tasiilaq”.	Deres	budskab	til	de	voksne	er:	”De	voksne	skal	ikke	drikke”.	
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• 8	drenge	og	piger	kom	og	fortalte	at:	”Det	er	dejligt	at	være	barn	i	Tasiilaq”	og	at	de	plejer	
at	spille	fodbold.	

• En	pige	fortæller,	at	hun	er	rigtigt	glad	for	at	gå	i	skole.	Især	glad	for	faget	engelsk.	Gode	
lærere.	

• En	pige	som	bliver	verbalt	mobbet	af	en	dreng.	Ønskede	hjælp	til	at	få	det	viderebragt	til	
lærerne.	

• En	pige	fra	5.	klasse,	som	henvendte	sig	sammen	med	en	pige,	der	går	i	6.	klasse.		Er	meget	
utryg,	når	far	drikker.	Kan	ikke	lide,	at	han	råber	og	skriger	ad	hende	og	familien.	Må	flygte	
til	familiemedlemmer	med	sin	lille	bror.	Vil	gerne	have	hjælp	til,	at	det	stopper.	

• En	pige	fra	6.	klasse,	som	savner	et	familiemedlem,	som	har	begået	selvmord.	Har	ingen	at	
tale	med	omkring	dette.	Vil	gerne	have	at	alle	selvmord	stoppes.	

• En	pige	fra	9.	klasse,	som	har	været	udsat	for	seksuelle	overgreb	af	tre	mænd	–	fra	en	
mand	hun	ikke	kender,	en	onkel	og	hendes	biologiske	far,	som	er	anmeldt	til	politiet,	og	
som	nu	er	død.	Kom	første	gang	i	pleje	som	5–6	årig.	Pigen	vil	gerne	have	hjælp	her	og	nu	
ift.	overgrebene.	

 

Informationer	fra	voksne/borgerhenvendelser	
Både	i	Tasiilaq	og	Kuummiut	havde	borgerne	mulighed	for	at	henvende	sig	til	Børnetalsmand	
Aviâja	Egede	Lynge	og	børnekonsulent	Ellen	Bang	Bourup	for	at	få	råd	og	vejledning	eller	tale	om	
børns	vilkår.	Henvendelserne	havde	meget	forskellig	karakter;	mens	nogle	omhandlede	generelle	
forhold	for	børn	og	unge,	drejede	andre	sig	om	specifikke	børn.	Nedenfor	er	hovedpointerne	fra	
disse	henvendelser	gengivet	i	punktform:	

• At	mange	bliver	plejeforældre	for	at	tjene	penge.	
• At	der	er	mange	omsorgssvigtede	børn.	
• Langsom	sagsbehandling	og	følelsen	af,	at	der	ikke	handles,	når	man	henvender	sig.	
• Følelsen	af	manglende	hjælp	på	grund	af	lang	ventetid	i	kommunen.	
• Savner	nogen	man	kan	henvende	sig	til	for	hjælp	og	rådgivning.	
• Ressourcepersoner	som	”brænder	ud”	efter	mange	års	arbejde	med	børn	(børnehaver	og	

børnehjem).	Ønsker	bedre	forhold	at	arbejde	under,	herunder	kurser,	supervision	og	
aflastning.	

• Nogle	børn	kender	ikke	til	fysisk	nærhed	og	omsorg	(pakkunneqarneq).	
• Konflikter	på	baggrund	af	forskelle	i	danske	og	grønlandske	opdragelsesforskelle	i	

børnehjemmet.	
• Børn	som	udad	reagerer	på	grund	af	savn,	skyld,	sorg,	skam.	
• Vold	overfor	børn	fra	plejeforældre	og	børnene	er	bange	for	at	henvende	sig	til	andre	

voksne	omkring	problemet,	fordi	de	er	bange	for	konsekvenserne	heraf.	
• Nogle	plejebørn	arbejder	i	hjemmene.	
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• Mange	børn	er	overladt	til	sig	selv,	fra	de	er	små.	
• At	nogle	opdrager	deres	børn	uden	grænser	og	får	problemer	med	dem,	når	de	bliver	

ældre.	
• At	seksuelle	krænkelser	er	normaliserede,	f.eks.	at	ordet	”sungiukkumaarpat”	(”Du	vil	

vænne	dig	til	det”)	bliver	brugt	af	mænd	til	mindreårige	piger.	
• Stort	problem	med	alkoholmisbrug.	
• Stort	problem	med	ludomani;	manglende	mad	til	børn,	nogle	får	”bare	dåsemad”.	Det	

berettes,	at	nogle	kan	spille	kr.	600	kr.	op	på	én	aften.	
• ”Børn	har	ingen	selvværd”.	
• Et	stort	problem	med	folk,	som	drikker	udenfor.	
• Flere	borgerne	udtrykker,	at	de	får	meget	ud	af	personlige	udviklingskurser	og	at	de	er	

åbne	overfor	det.	Man	bryder	sig	ikke	om	ordet	”Behandling”	(Katsorsartinneq),	og	man	
foreslår	i	stedet	”personlig	udvikling”.	Derved	kan	man	gøre	det	indbydende	og	
motiverende	med	en	positiv	klang.	

• Mange	helt	unge	og	unge	generelt	har	misbrugsproblemer	med	alkohol	og	anser	det	som	
normalt,	at	penge	bruges	til	alkohol.	

• Sunde	aktiviteter	efterlyses.	
• Vigtigt	at	man	ser	på,	hvad	befolkningen	er	dygtige	til	og	generelt	tager	udgangspunkt	i	

deres	styrker.	
• Ønsker	om	hjemgivelse	af	børn,	som	er	anbragt	udenfor	hjemmet.	
• Dyre	levevilkår.	
• Arbejdsløshed,	dårlig	økonomi,	boligløshed.	”Hvad	er	det	for	en	fremtid,	vi	ønsker	at	give	

børnene?”.	
• Henvendelser	vedr.	plejeforældre,	som	ikke	burde	være	plejeforældre.	Plejebørn	går	i	laset	

tøj	og	der	sker	forskelsbehandling.	Plejeforældre	som	har	alkoholproblemer,	dårlige	
forhold	mellem	biologiske	børn	og	plejebørn	og	manglende	opdragelsesevner.	

• Bekymring	overfor	en	dreng,	som	har	ADHD.	Drengen	har	fået	ritalin	og	går	i	specialklasse.	
Fordi	han	er	blevet	roligere	på	grund	af	medicinen,	ønsker	skolen	at	flytte	ham	tilbage	til	
en	normal	klasse,	selvom	han	har	brug	for	særlig	støtte.		

• At	der	skal	ske	mere,	når	man	melder	til	politiet	om	seksuelle	overgreb.		
• At	det	sker,	at	man	kan	blive	plejeforældre,	selvom	man	er	meldt	for	seksuelle	krænkelser.	

I	den	forbindelse	efterspørges	børneattester	til	plejeforældre.		
• For	stor	en	byrde	for	de,	som	i	forvejen	arbejder	med	børn.	
• At	kunne	få	mad	betyder	meget	for	børnene.	Skal	de	f.eks.	til	tandlæge	kl.	11.00,	så	

kommer	de	ikke,	for	ikke	at	miste	muligheden	for	at	få	mad	i	skolen.	
• At	mange	forældre,	som	siger,	de	ikke	har	råd	til	mad	og	f.eks.	tandbørster	til	børnene,	

prioriterer	at	spille	om	penge.	
• At	misbrug	og	omsorgsvigt	er	stigende.		
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• Bekymringer	fra	plejeforældre	over	plejebørn,	som	er	stærkt	udad	reagerende.	Behov	for	
sparring	og	aflastning	som	plejeforældre.	

• Magtesløshed	hos	plejemor	over	manglende	handlingsplaner	for	plejebarn,	som	mistrives.	
Brænder	sig,	cutter	sig	og	drikker	sig	bevidstløs.		

• Familiemedlem,	som	er	bekymret	over	et	barn	på	3	år,	hvis	mor	ryger	hash.	
Familiemedlemmet	har	underrettet,	men	har	fået	store	problemer	med	familien	og	ønsker	
ikke	at	underrette	igen.	

• Alenemor	hvis	barns	far	ikke	har	forhold	til	barnet	på	grund	af	vedkommendes	nye	
kæreste.	Mor	ønsker,	at	barn	og	far	har	kontakt.	

• Henvendelse	fra	en	bedstemor,	mor	og	et	barn.	To	børn	skal	anbringes	i	Nuuk	og	de	truer	
med	selvmord.	Børnene	er	ikke	blevet	hørt	og	familien	er	ikke	blevet	vejledt	i	klageadgang.	

• Bekymring	overfor	en	dreng,	som	har	ADHD	og	som	ikke	har	en	handleplan.	
• Henvendelse	fra	en	borger,	som	har	5	niecer/nevøer	i	en	bygd.	Børnenes	forældre	er	

brugere	af	alkohol	og	spiller	om	penge.	De	ældre	børn	passer	de	mindre	børn.	
Vedkommende	har	flere	gange	lavet	underretninger,	uden	at	der	er	sket	noget.	

• En	plejemor	som	er	bekymret	over	sin	13-årige	plejedatter,	der	er	blevet	kontaktet	af	en	
ung	mand,	der	sidder	i	anstalten.	Har	rettet	henvendelse	herom,	men	der	er	ikke	blevet	
reageret	på	det.		

• En	borger	fortæller,	at	alkohol	er	et	stort	problem	i	Tasiilaq.	Butikken	ligger	centralt,	hvor	
folk	køber	deres	øl	og	de	drikker	rundt	om	hele	butikken,	hvor	der	ligger	en	sportshal,	en	
multibane,	en	daginstitution	og	skolen.	Selv	i	multibanen	sætter	fulde	voksne	sig	ind	og	
drikker	deres	øl,	mens	børnene	spiller	fodbold.	Dette	er	et	hverdagsbillede,	som	børn	ser	
og	tror	er	normalt.	Det	har	en	dårlig	indflydelse	på	børn.		

• Henvendelse	fra	en	mand,	som	påpeger,	at	han	dette	år	har	observeret	mange	familier	
blive	smidt	ud	af	deres	boliger	og	børnene	efterfølgende	oplever	mistrivsel.	Borgeren	
undrer	sig	over	det,	når	børnene	har	rettigheder	og	har	ret	til	et	sted	at	bo.		

• En	lærer	er	bekymret	for	sin	elev.	Drengen	kommer	i	skole	med	laset	tøj	og	hullede	sko.	
Læreren	erfarer,	at	drengen	ikke	får	den	omsorg,	han	har	brug	for.	Læreren	har	lavet	
underretninger.	

• En	borger	gør	opmærksom	på,	at	brugen	af	hash	er	et	stort	problem	for	børnefamilier.	Hun	
oplever,	at	børnefamilier	bliver	sat	ud	af	deres	hjem	grundet	ovennævnte.		

• En	borger	gør	opmærksom	på,	at	ludomani	er	ret	udbredt	og	forældre	spiller	om	penge	til	
langt	ud	på	natten,	hvor	børnene	er	overladt	til	sig	selv.	Deslige	er	der	en	del	bingospil,	
hvor	forældre	tager	deres	børn	med.	Når	man	prøver	at	tale	åbent	om	det,	bliver	man	
angrebet.	

• Henvendelse	om	plejefamilier.	Der	er	nogle	plejefamilier,	som	udøver	seksuelle	overgreb	
mod	deres	plejebørn.	F.eks.	bliver	tidligere	plejeforældre	med	en	dom	ukritisk	”ansat”	
igen.		
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• Henvendelse	om	at	mange	forældre	ikke	er	deres	ansvar	bevidst	f.eks.	i	forhold	til	
opdragelse	og	børnene	mangler	forbilleder,	de	kan	spejle	sig	i.	Nogle	af	disse	forældre	
mangler	rolleafklaring	og	forventer	mange	gange,	at	det	er	skolen,	der	skal	give	børnene	
omsorg.		

• Henvendelse	om	at	der	ikke	bliver	reageret	på	underretninger.	
 

Tiltag,	der	efterlyses	fra	borgernes	side,	er:	
• Befolkningen	har	et	stort	fællesskab,	som	man	kan	tage	udgangspunkt	i.	
• Sportsaktiviteter	hjælper;	eksempler	”Gør	maj	sund”,	fodbold.	
• Gøre	det	gratis	at	ringe	til	socialvagten	(mange	kan	mangle	taletid/Tusass,	når	de	står	i	en	

situation,	der	gør	det	nødvendigt	at	reagere	ift.	hjælp	til	børn)	
• At	Kommuneqarfik	Sermersooq	ser	mere	på	befolkningens	styrker	(i	forhold	til	tiltag).	
• At	de,	som	kommer	frem	med	samfundets	problemer,	ikke	forfølges.	
• Bedre	effekt	af	de	kurser,	som	afholdes	i	Østgrønland.	
• Tiltag	som	skaber	håb.	
• At	blive	hørt.	
• Mere	forbyggende	arbejde.	
• Lighed	indenfor	kommunens	service	overfor	borgerne	(Nuuk-Tasiilaq).	
• Bedre	brug	af	de	uddannede	i	Østgrønland.	
• Yde	offentlig	støtte/samarbejde	med	de	borgere,	som	ønsker	at	gøre	børns	vilkår	bedre.	
• Man	ønsker,	at	MIO	laver	større	oplysningsarbejde	i	Østgrønland	og	gerne	inkluderer	

forældre	og	borgere.	
• Oplysningsarbejde	gennem	fællesaktiviteter,	så	man	giver	ejerskabet	til	befolkningen.	
• Muligheder	for	hjælp	til	bearbejdning	af	sorg	og	vrede.	
• Borgeroplysning	i	bygderne	for	børn	og	voksne	omkring	børns	rettigheder,	samt	om	hvor	

man	kan	henvende	sig	i	forskellige	situationer.	Også	om	alkohol	og	dens	skadevirkning,	da	
alkohol	er	et	hverdagsproblem	hos	mange	familier.	

• Forslår,	at	der	laves	en	butik,	hvor	der	kun	kan	købes	alkohol,	væk	fra	alle	børnene.	
• Forslår	at	politiet	1	til	2	gange	om	måneden	tager	stikprøver	i	forhold	til	indsmugling	af	

hash.		
• Forslag	om	flere	forebyggelseskonsulenter.	Man	kunne	i	bygderne	evt.	bruge	pålidelige	

mennesker	til	forskellige	erhverv,	der	har	med	mennesker	at	gøre.		
• Normeringen	på	elevhjemmet	burde	øges.	Der	er	alt	for	få	medarbejdere	til	at	tage	sig	af	

de	unge	mennesker.	Endvidere	sidder	mange	af	de	unge	mennesker	med	store	
udfordringer	og	har	brug	for	omsorgspersoner	-	uddannede	og	ikke	uddannede.	

• Det	foreslås	af	borger,	at	der	bliver	etableret	en	form	for	Livets	skole,	hvor	man	f.eks.	kan	
lære	om	børneopdragelse,	budget,	madlavning	m.m.		
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• Borger	oplever,	at	mange	børn	ikke	laver	deres	lektier,	fordi	der	ikke	bliver	støttet	op	
omkring	dette	derhjemme.	Skole/hjem	samarbejdet	burde	styrkes.	

• Forslag	om	at	der	tages	udgangspunkt	i	befolkningens	styrker	herunder	kultur	og	det	at	
kunne	træde	frem,	for	at	lave	en	holdningsændring	og	tage	ansvar	i	samfundet.	

• Forslag	om	at	der	arbejdes	for	at	man	bliver	bedre	til	at	bruge	og	forankre	den	viden,	der	
kommer	fra	de	rigtigt	mange	kurser,	der	bliver	afholdt.	

 

Informationer	fra	skolerne	
I	forbindelse	med	besøg	på	skolen	i	Tasiilaq	talte	Børnetalsmand	Aviâja	Egede	Lynge	og	
børnekonsulent	Ellen	Bang	Bourup	med	lederen	og	lærere	om	børns	vilkår.	

Ud	fra	skolelærernes	og	ledernes	beretninger	oplever	lærerne	vold	fra	børn.	De	føler	ofte,	at	
skolen	er	en	”socialinstitution”	og	at	der	ofte	ikke	sker	noget,	når	de	underretter	til	kommunen	og	
de	føler	afmagt	over,	at	der	ikke	handles	på	sagerne.	Et	eksempel	er,	hvor	svært	og	langsommeligt	
det	er	gået	med	at	få	hjælp	i	forhold	til	17	piger	fra	7.,	8.	og	10.	klasse,	som	pludselig	stod	frem	
om,	at	de	havde	været	seksuelt	krænkede.	Skolen	føler,	at	de	mangler	professionel	hjælp	i	forhold	
til	de	børn,	som	har	brug	for	hjælp.	De	føler,	at	de	står	i	en	magtesløs	situation.		

Deres	oplevelse	er,	at	socialforvaltningen	har	været	”nede	meget	længe”	og	de	anerkender,	at	
socialforvaltningen	også	er	i	afmagt	over	situationen.		

MIO	har	fået	en	liste	over	underretninger	fra	skolen	for	2015	og	2016,	hvoraf	mange	
underretninger	fra	2016,	angiveligt	ikke	er	blevet	behandlet.	Blandt	grundene	til	underretninger	er	
der	følgende	eksempler: 

• Seksuel	adfærd	overfor	andre	elever	og	mistrivsel	i	biologisk	familie.	
• Mange	med	problematiske	hjemmeforhold	og	mistrivsel.	
• Voldelig	adfærd	i	skolen.	
• Seksuelle	krænkelser	mod	andre	elever	på	skolen.	
• Skolen	ved	ikke,	hvor	en	elev	bor	eller	hvem	der	er	værge.	Eleven	går	rundt	i	byen	uden	

opsyn	og	sover	rundt	omkring.	
• Familiepleje	som	ikke	kan	styre	et	barn.	
• Snifning.	
• Mange	med	alkoholmisbrug	i	hjemmet.	
• Voldelig	adfærd	mod	lærere	og	andre	elever.	
• Kommer	aldrig	i	skole.	
• Seksuelt	krænkede.	
• Truende	adfærd.	
• Cutting.	
• Indbrud,	hærværk.	
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• Voldelig	plejefamilie.	
• Selvmordstanker.	
• Voldtægt	af	en	pige	fra	3.	klasse.	
• Slået	af	sin	mor.	”Underrettet	om	mange	gange.	Afventer	institutionsplads”	

	

Skolen	efterlyser	desuden	større	social-	og	specialpædagogisk	hjælp	i	forhold	til	de	mange	børn,	
som	har	brug	for	hjælp.	Skolens	egen	vurdering	er,	at	der	er	236	elever	ud	af	skolens	446	elever,	
som	har	problemer	(se	bilag	3).	

Følgende	blev	desuden	drøftet:	

• For	få	undervisningslokaler.	
• At	det	for	de	fleste	børn	handler	om	basale	behov	og	overlevelse.	
• At	børnene	har	mistillid	til	voksne.	
• Når	der	oprettes	sager	på	nogle	familier,	som	der	er	blevet	lavet	underretninger	på,	flytter	

disse	familier	til	bygderne	(de	spørger:	”følger	sagerne	med	ind	til	bygderne?”).	
• Børnene	er	meget	opmærksomhedssøgende	og	har	meget	vrede	i	sig.	
• Stærk	jalousi	mellem	teenagepiger.	Piger	i	folkeskolealderen,	som	har	kønslig	omgang	med	

en	ældre	mand,	som	de	konkurrerer	om.	
• Mange	ønsker	om	selvmord	blandt	elever.	
• Stort	behov	for	støtte	til	plejebørn;	har	svære	tilknytningsproblemer.	Herunder	hjælp	til	de	

plejebørn,	som	er	blevet	seksuelt	krænkede.	
• Mange	alkoholskadede	børn.	
• Børn	er	ofte	syge.	
• Cutting	blandt	piger.	
• Mange	børn	har	svært	ved	at	følge	med	i	timerne	på	grund	af	deres	tunge	tanker.	
• Den	manglende/langsomme	sagsbehandling	af	underretninger	”føles	som	manglende	

støtte”.	
• I	bygderne	mangler	man	nogen,	man	kan	have	tillid	til	i	forbindelse	med	henvendelser	til	i	

kommunen.	
• Åbenlys	brug	af	alkohol	i	bygderne.	
• Mange	elever	med	forstyrrende	og	bekymrende	adfærd.	
• Kortspil	og	alkoholiserede	hjem.	
• Indlæringsvanskeligheder.	
• Børn	som	ikke	er	udredt.	
• Tidligt	omsorgssvigt.	

 

Skolelederen	gav	desuden	følgende	information:	
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• Der	udøves	ikke	tilsyn	med	skolerne	
• Der	mangler	tilsyn	fra	Misi	i	specialklasserne	
• Hvis	systemet	virkede,	ville	der	være	langt	flere	underretninger.	Man	føler	sig	til	grin,	hvis	

man	underretter.	
	

Skolefeen	oplyste	følgende:	

• Får	ca.	35	henvendelser	ugentligt.	Selvmordstuede	børn,	seksuelt	krænkede	børn	og	
mistrivsel.	Beretter	at	det	er	svært	at	komme	igennem	hos	politiet,	da	der	ofte	mangler	
bevismateriale,	eller	man	”tror”	ikke	på	pigerne.	Skolefeen	er	ofte	livslinen	for	disse	børn	
og	vedkommende	er	ofte	frustreret	over	stilstanden	i	forhold	til	sagerne.	

	

Blandt	de	tiltag,	der	efterlyses	fra	skolens	side,	er	
• Flere	ressourcer	og	ressourcepersoner.		
• Lige	tilførsel	af	ressourcer,	henholdsvis	økonomiske	og	menneskelige	ressourcer,	i	Øst-	og	

Vestgrønland.	
• Højere	løn	til	timelærere	(som	har	god	kontakt	med	børnene	pga.	sproget	og	er	lokalt	

forankrede)	og	brug	af	lokale	ressourcer.	
• En	bedre	skolemadsordning.	
• Få	undersøgt	mørketal	i	forhold	til	graviditetsskader	og	stresstilstande	hos	børn.	
• Børn,	som	har	behov	for	akut	hjælp,	skal	have	hjælp	med	det	samme.		
• Skolen	ønsker	flere	skolefeer,	da	én	skolefe	ikke	kan	stå	alene	med	så	mange	børn,	som	har	

behov	for	støtte	og	skolefeen	ønsker	supervision.		
• At	der	ansættes	en	socialfaglig	person	i	elevhjemmet.	At	der	ligeledes	burde	være	et	

direkte	samarbejde	mellem	socialfagligt	personale	i	skolen	og	i	elevhjemmet.	
• Plejebørn	har	stort	behov	for	omsorg	og	psykisk	hjælp.	Mange	af	dem	savner	deres	familie.	
• Eleverne	på	skolen	skal	tilpasse	sig	de	danske	lærere,	hvilket	kan	resultere	i	vredesudbrud	

og	i	at	børnene	bedømmer	sig	selv	som	uværdige	og	ikke-dygtige.	Nogle	giver	op	ved	
terminsprøverne,	da	de	føler,	at	de	allerede	bedømmes	til	at	være	dårlige	til	dansk.	

• Oplysningsarbejde	i	bygderne	blandt	børn	og	voksne.	
• ”Problemerne	må	frem	i	lyset,	hvis	der	skal	ske	nogle	ændringer”.	
• Personlig	udvikling	for	voksne.	
• Alle	bygder	skal	nås	ved	at	tage	ud	til	dem.	De	kender	ikke	deres	rettigheder.	
• En	central	og	anonym	underretningsenhed	og	vejledning	for	borgere.	

 

Elevhjemmet	
Børnetalsmand	Aviâja	Egede	Lynge	og	børnekonsulent	Ellen	Bang	Bourup	besøgte	også	
elevhjemmet,	hvor	en	række	problemer	blev	italesat	af	børnene	(der	henvises	til	afsnit	om	
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elevhjem	under	afsnittet	om	Børnenes	budskaber	i	del	1)	samt	af	personalet.	Børnenes	vilkår	på	
elevhjemmet	blev	også	drøftet	i	forbindelse	med	samtaler	med	skoleledere	og	lærere	på	skolerne.	

Børnene,	som	bor	på	elevhjemmet,	er	mellem	13-16	år	gamle.	Da	skoleåret	2015/16	startede,	var	
der	45	elever.	Ved	udgangen	af	skoleåret	er	der	kun	25	elever	tilbage.	Der	er	8	faste	personaler	–	1	
leder	og	7	medarbejdere,	rengøringspersonale	og	2	nattevagter,	som	først	er	startet	i	maj	2016.	
Der	er	faste	hjemmetider	og	1	times	lektiehjælp	alle	hverdage.	Det	oplyses	af	personalet,	at	
eleverne,	som	kommer	på	elevhjemmet,	ofte	har	en	tung	bagage	med	sig.	Deres	baggrund	er	
forskellig,	hvoraf	nogen	er	plejebørn,	medens	andre	er	opvokset	hos	deres	bedsteforældre.	Der	er	
meget	uro	blandt	dem	og	de	kender	ofte	ikke	deres	grænser	(omkring	halvdelen).		

Derudover	oplyses	det	på	elevhjemmet:	

• Eleverne	fra	en	bestemt	bygd	bliver	ofte	sendt	hjem,	fordi	de	ikke	kan	styre	dem.	
• Mange	selvmordsforsøg	blandt	eleverne.	
• De	modtager	hvert	år	elever,	som	har	været	seksuelt	krænkede	og	omsorgssvigtede.	Der	er	

langsom	sagsbehandling	af	underretningerne.	
• Eleverne	har	brug	for	psykologisk	hjælp	og	de	ansatte	er	uuddannede	og	er	ikke	

uddannede	til	at	tage	sig	af	eleverne.	Derudover	får	personalet	ikke	mulighed	for	samtaler	
eller	rådgivning	i	forbindelse	med	deres	arbejde	med	eleverne,	og	siger	derfor,	at	det	er	et	
psykisk	hårdt	arbejde.	De	siger	også,	at	de	ofte	må	agere	som	”opdragere”,	selvom	de	kun	
er	”tilsynspersonale”.	

• På	elevhjemmet	er	der	ingen	hjemlige	fællesaktiviteter	og	pligter.	
• Mangel	på	voksen	omsorg.	
• Cutting.	
• Eleverne	mangler	tøj	(mange	forældre	er	på	sociale	ydelser	eller	har	en	eller	anden	form	

for	misbrug	–	ludomani,	alkohol).	
• Personalet	ønsker	uddannet	personale;	rådgivning,	kurser	og	psykologhjælp.	
• De	ønsker,	at	MIO	kommer	hvert	år.	
• Nogle	af	eleverne	er	endnu	umodne,	når	de	kommer	til	elevhjemmet.	

	

Skolens	oplysninger	ift.	elevhjemmet:	

• Børnene	på	elevhjemmet	har	tidligere	været	uden	tilsyn	mellem	kl.	23.00-07.00.	Der	er	nu	
kommet	tilsyn	om	natten.	

• Mange	af	eleverne	kommer	med	svære	sociale	baggrunde;	herunder	omsorgssvigt	og	
seksuelle	krænkelser.	Disse	oplevelser	kommer	op	i	børnene,	når	de	kommer	væk	
hjemmefra	og	flytter	ind	til	elevhjemmet.		
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• Stort	problem	at	elever,	som	i	virkeligheden	har	brug	for	hjælp,	sendes	hjem	til	bygderne.	
Tab	af	familie	(savn,	sorg),	manglende	hjælp	til	psykiske	problemer	og	nederlag	ved	at	blive	
sendt	hjem.	Børnene	får	ikke	uddannelse.	

• Manglende	omsorg.	
• Krænker/krænkede	som	bor	sammen.	
• Elevhjemmets	størrelse	passer	ikke	sammen	med	behovet	(antal	kommende	elever	fra	

bygderne).	
• Mangel	på	socialfagligt	uddannet	personale.	

 

	
	

Generelle	forhold	i	Kuummiut	
Børnetalsmanden	og	børnekonsulenten	havde	primært	samtaler	med	lærerne	i	Kuummiut	i	
forhold	til	børns	vilkår.		

Lærere	og	andre	ressourcepersoner	i	bygden	føler	ofte,	at	”de	ikke	bliver	lyttet	til”	og	ønsker	at	
blive	hørt.	Det	blev	sagt,	at	de	ellers	”råber	op”	i	forhold	til	generelle	levevilkår	for	børn	og	f.eks.	
seksuelle	krænkelser.	De	udtrykte	et	stærkt	ønske	om	at	kunne	få	rådgivning	fra	nogle,	som	forstår	
levemåden	og	kulturen	i	bygden.	Lærerne	synes,	at	der	efter	kommunesammenlægningen	er	
blevet	for	få	rådgivere	og	at	det	er	problem,	at	de	oftest	befinder	sig	i	Nuuk.	De	efterspørger	
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derfor	lokale	rådgivere.	De	udtrykker,	at	de	er	åbne	overfor	andre	former	for	rådgivning	end	f.eks.	
uddannede	socialrådgivere.	De	nævnte	desuden,	at	de,	som	kommer	i	misbrugsbehandling,	ofte	
falder	i	og	at	der	også	i	den	forbindelse	mangler	rådgivere.		

En	af	lærerne	gav	et	eksempel	på,	at	de	har	henvendt	sig	til	kommunen	i	forhold	til	et	handicappet	
barn,	men	at	der	først	er	sket	noget	efter	3	år.		

Der	blevet	givet	udtryk	for,	at	problemet	med	omsorgssvigt,	alkoholmisbrug	og	arbejdsløshed	er	
stort	i	bygden	og	at	selvmord	blandt	unge	også	er	et	stort	problem.	

Blandt	andre	ting,	som	lærerne	i	Kuummiut	oplyste	om,	er	f.eks.	manglende	handling	ved	
underretninger	og	at	man	mangler	det	opsøgende	arbejde.		En	af	lærerne	kom	med	et	ønske	om,	
at	man	kunne	begynde	at	give	ens	børnebidrag	(uanset	løn)	for	at	give	lige	forhold	for	familier	
med	børn.	

Der	blev	udtrykt	ønske	om,	at	politikerne	i	højere	grad	skal	besøge	bygden	for	at	undersøge	
forholdene	og	for	at	lytte	til,	hvad	borgerne	har	at	sige.	

Lærerne	mener,	at	der	bør	ske	en	særlig	indsats	overfor	børnene	på	elevhjemmet	i	Tasiilaq.	
Mange	af	børnene,	som	kommer	på	elevhjemmet,	har	traumer	med	sig,	f.eks.	omsorgsvigt	og	
seksuelle	krænkelser.	Disse	forhold	er	stærkt	tabubelagte	og	de	svære	oplevelser	kommer	ofte	op	
i	børnenes	bevidsthed,	når	de	kommer	på	elevhjemmet.		

 

Afsluttende	bemærkninger	
MIO	har	efter	rejsen	til	Tasiilaq	og	Kuummiut	lavet	17	underretninger	til	Kommuneqarfik	
Sermersooq	på	baggrund	af	henvendelser	fra	børn	og	voksne.	Kommunen	har	kvitteret	for	
modtagelse	af	underretningerne.	
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BILAG	1	Invitation	
 
Qaaqqusissut	
Invitation	
 
 

Mertserdi	alingaad	pisinnaalilaappiaddi	piddungu	Mertserdi	Iddertsuisua	MIO-lu	oralivaraleerngaarderniakki.		

Mertserdini	Iddertsuisup	MIO-lu	tsulinerminni	tsiunerdaasa	ilaavaad,	mertserdi	alingaad	miitsitsaddungid.	Daddiva	
dunngaliddungu	MIO	Tasiilamu	Kuummiiniddi	angalatsaor.	

Mertserdi	Iddertsuisuad	MIO-lu,	mertserdi	inertsimasuddu	uitsalaaninngaaniid,	mertserdi	alingaad	piddungu	
paasilararngusupppor.	Daamaammad	mertserdid,	inuusuddud	inertsimasuddu	qaaqquarpud,	mertserdini	
alingatsarngililaasud	piddungu	oralidduaqquddungi.	Daadduma	tsaniasingi	mertserdid	pisinnaalilaappiad	piddungu	
tsiunnertsuiloratsaor.	Tsumiippitsami	pippitsamiddi	uguaninnga	naapinnerartsinnaatsauu:	

Kuummiut	 Alaasinngorner									uddor	13.	juni	nal.	13.30-17.00							Kuummiini	Alivarpimmi	

Tasiilaq		 Pingasunngornermi	uddor	15.	juni	nal.	10.00-17.00							Tasiilami	Alivarpimmi	

Tasiilaq	 Tsiamanngorner							uddor		16.	juni	nal.	10.00-17.00						Tasiilami	Alivarpimmi	

	

Kom	og	tal	med	Børnetalsmanden	og	MIO	om	børns	vilkår	og	rettigheder.	

Et	af	Børnetalsmandens	og	MIO’s	formål	er	at	monitorere	børns	vilkår	i	Grønland.	I	denne	forbindelse	foretager	
MIO	rejse	til	Tasiilaq	og	Kuummiut.		

Børnetalsmanden	og	MIO	ønsker	viden	om	børns	vilkår,	set	ud	fra	børns	og	voksnes	øjne.	Børnetalsmanden	
inviterer	derfor	børn,	unge	og	voksne	til	at	komme	og	fortælle	om	forholdene	for	børn.	Der	vil	ligeledes	blive	givet	
råd	og	vejledning	om	børns	rettigheder.	Kom	og	snak	med	Børnetalsmanden	og	MIO	på	følgende	steder	og	
tidspunkter:	

Kuummiut		 Mandag	den	13.	juni	kl.	13.30-17.00								Kuumiuni	Alivarpik	

Tasiilaq	 Onsdag	den	15.	juni		kl.	10.00-17.00								Tasiilami	Alivarpik	

Tasiilaq	 Torsdag	den	16.	juni	kl.	10.00-17.00								Tasiilami	Alivarpik	

 
 
	
Inussiarnersumik	inuulluaqqusillunga/Med	venlig	hilsen	

	
Aviâja	Egede	Lynge	
Mertserdi	Iddertsuisua/Meeqqat	Illersuisuat/Børnetalsmand	 	
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BILAG	2	Børnenes	udsagn	
Børns	udsagn	-	indsamlet	data	i	Kuummiut	og	Tasiilaq	på	skolen	og	elevhjemmet.	

	

Kuummiut	

Om	børns	vilkår		

Pige,	11	år:	 ”a)	Uagutsinnu	toqqissisimaneq	nuannaraara	kaanneq	ajorpunga	ilaatigu.	
b)	Ajorpallaanngilaq	ilaatigu	nuannaarneq	ajorpunga		
c)	Asuli	uninngasarpunga	ilaatigu	iluarsaasisarpunga		

a) Anaanaga	imeraanga	nuannaarneq	ajorpunga	ilaanni	uagutsinniittoqarpa	
nuannaarparpunga	aamma	torruttaattarpugut.	

b) Aappi	ilaatiguinnaq	
c) Ikiorneqartarpunga.	Meeqqat	pulaarsimasoq	ikiortarpaanga	iluarsaasisarpugut	aamma	

erruisarpunga		
Ilaatigut	misigisarpunga	nuannaarnanga	anaanaga	aalakoortoq	uanga	kisimiittarpunga		
qatanngutikka	asaqaakkat.		

Pige,	14	år:		 ”Ilaatigu	misigisarpunga	nuannaarnanga.	Misigisarpakka	anaanakku	ataatangalu	
aalakkuttu	uanga	sumiippissaarutarpunga	qatanngutikka	asaqaakka	xx-kunni	
eerinartiikkunni	angerlaatitarpakka	uanga	sumiippisaarutarpunga	ilaatigu	xx-kkunni	
sinitarpunga	xx		ilagigaangakku	nuannaraara	kammannguara	anaanakku	aalakooriaraanga	
kaatarpunga.”		

Pige,	14	år:		 ”a)	Nuannersuuvoq	kaanneq	ajorpunga	nerisassa	piareersimasarput	nuannaraakka		
b)	Ajorpallaanngilaq	ilaanni	nuannaartarpunga	ilaatigu	aliasuttaqaanga	
c)	Asuli	uninngasarpunga	ilaatigu	iluarsaatisarpunga		

a) Anaananga	ataatangalu	imerangami	nuannaarneq	ajorpunga	tujormisaqaanga	
qatanngutikka	Ilagisarpakka	ilaanni	uangu	sumiipissarutarpunga	

b) Ilaatigu	ikiorneqartarpunga	ilaatiguk!	Naamik!		
c) Anaanakku	imeraangata	nuannaarneq	ajorpunga	ikiorneqarsinnaavunga	

qataanngutikkalu		
	

Pige,	9	år:		 ”Nuannarivara	naluttarffik”	

Dreng,	11	år:		 ”Nuannertoq,	aneersualersut,	pisiniarfimmi	nerisassanik	pisiniarlutik	angerlarlutik	nerisut”		

Pige,	15	år:		 ”Nuannarisara	naluttarfik”		

Pige,	11	år:		 ”Eqqissisimasoq	nuannersoq		
Asaneqarneq	nerisassaqarneq	atisassaqarneq	
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Aap		
Toqqissisimasuuvog	nuannersoq	kialaartoq”	

Pige,	12	år:		 ”Nerineq		
Asanninneq		
Torpisimaneq	
Ikiorneqarneq		
Mianersorneq”		

Pige,	13	år:		 ”1)	Eqqissisimasoq		
a)	Angajoqqaat	toqqissisimasut	atsisaqarluni	nerilluni		
b)	aap		
c)		
Asannittoq		
Nerineq		
Angajoqqaat”	

Dreng,	12	år:		 ”Uanga	meeraarallarama	naunartuaanaraluarpunga	kisianni	alligama	ataataga	
anaanangalu	Tallimanngorneq	Arfininngornillu	ullut	tamaasa	aalukoortuaanarput	sulimut	
taamatuaannarput.”		

Dreng,	12	år:		 ”Angerlarsimaffik	toqqissisimananngitsoq.	Anaana	ataata	kamaattut.	Uanga	qiasoq.”		

Pige,	12	år:		 ”1)	Angerlarsimaffik	toqqisisimasarpoq	Nuannertarpoq	ikioqatigiittarpugut		
Aap,	taamaappoq	Aliasuttarpunga	oqalogateqartarpunga	susassaleqisarpunga		
2)	Qiimasarpunga	illartarpunga	oqaluasaakkaangatta	nuannersuni	allartarpugut	
nuannisartarpugut	
3)	Anersinneqaraangama	Aliasuttarpunga	taav	anaananni	oqaraagama	oqartarpoq	
soqutigissanngilatit		
4)	Akisinnaanngilara?”	

Pige,	12	år:		 ”1)	Angerlarsimaffik	toqqissisimavoq	nuannerpoq	ikioqatigiittarpugut	ajunngitsumillu	
ingerlavugut	Aap,	ilaanni	nikallortarpunga	nuanniitsoqartarpoq	ilaannikkut	qiasarpunga	
oqaloqatseqartarpungalu		
2)	Qiimasarpunga	illaqatseqartarpunga	ajunngitsumik	ikiorneqarusuppunga	kisianni	iluamik	
ikiorneqarpunga		
3)	Annertinneqaraangama	misigilertarpunga	nuanniillisarpoq	ilaannikkut	qiaqqartarpunga	
taava	qiareeruma	nuannaaqqilertarpunga	illaqqilertarpunga”	

Dreng,	9	år:		 ”Suuffa	
b.	aap	nerisassat		
c.	ajunngilaq	siniffik		
Nuanniitsoq	angajoqqaat	imertut”	
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Dreng:	 ”Ajunngilaq	Nerisasat		
B.	Aap		
C.	Ajunngitsumi”	

Dreng,	11	år:	 ”1)	Nerisisassaqassaaq,	siniffiqassaaq,	angajoqaaqassaaq	nuannennerussaaq	
1.a	angajoqqaat	imerneq	ajorpatat		
1.b	aap		
1.c	angajoqqaat	imeraangata	aliasuttarpunga	
2.	angajoqqaat	asanninnerat	nuannerpoq		
2.a	nuannitsumik	angajoqqat	kamaattut		
2.b	aanaakkut	aataalu		
2.c	ikiorlunga	asallunga		
3.	qimaallunga	ikiortissarsiorlunga		
4.	Ilaqutamut	ilinniartitsisumut”	

Pige,	11	år:		 ”1.	Angerlarsimaffik	toqqissisimasoq	qanoq	ittuua?		
ajunngilaq	nuannerpoq	ilaannikkut	qungujuttarpunga		
a)	nuannaarneq	kaannanik	kiserliornani		
b)	angerlarsimaffippuk	nuannersuuvoq		
c)	uanga	angerlarsimaffiga	toqqissisimasuuvoq		
2.	nuanniitsoq	misigigaanni	kisimiikkusuttarpunga	qiasarpunga		
2.	nuannaaraangama	qungujulaartarpunga		
a)	nuannaaraangama	qungujullunga	pisarpunga		
b)	ikiorneqartarpunga		
c)	Ilinniartitsisumik	ikiorneqartarpunga		
3.	Naamik		
4.	meeqqa	illerluisuanni”	

Dreng,	12	år:	 ”1.	Spilertarpunga		
A.	isiginaatapunga		
B.	Toqutatapugu		
C.	nerisarpugu/	aamma	ilaani	kaatapunga		
2.	A.	kaimideerngiungaangama	pinguattarpunga	kaimideerngiangkaangama	qiasarpunga		
B.	ikiorneqartarpunga		
C.	sullineqarlunga	
3.	A	oqafigineqartapunga/	oqaaqissaneqartappunga”	

Dreng,	11	år:		 ”1.	Spilertarpunga		
a	pinguartarpunga	
B	isiginartarpunga		
C	toqortaatapuu		
aniillaarpuu/	aamma	katapua		
2.A.	kaemiitetarpua	pinguartarpua	
B	Kaidengangangama	qialarpua		
C.	igiorneqtarpunga”	
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Dreng,	11	år:		 ”1)	Nerisassaqassaq	siniffeq	angajoqaat	nuanernerusaq		
a)	angajoqaat	imerneq	ilaaniku	qiasarpunga		
b)	ja		
c)	ilaanikut	aanaakunitarpung	
2)	Angajoqat	Asaqatigiikangata	Nuanerusapoq	
a)	Nuannitsunik	angajoqaat	kamaakangta	qiasarpunga		
b)	Aataakkut	aanaaku		
c)	oqaloqatigiilluta	Nuaneqarpoq”																																																																																																																			
3)	qimaallunga	ikiortisasiolluta		
4)	aanaanut	qimaasariaqapunga”	

Pige,	15	år:		 ”1)	Nuannerpoq	nerisassat	sinifirarpoq	Asannineqarpoq	pujordnneq	inerteqqutaavoq		
B)	iili		
c)	Oqiuteqarnani	pellerluni	Nuanninngitoq		
2)	Aliassitarpugut.	Nuaniitumik	misigisarpugut	Maqaasisaqqartarpugut		
A)	Nikalunganeq.	Nuannaarneq	imenneq.	Pujortanneq”	

Pige,	11	år:		 ”1.a)	Nuannerpoq	Nerisassat	siniffik	Asanninneq	Pujortartoqarneq	ajortoq		
b.	Aap	Taamaappoq		
c.	ooriuteqarnani	Kaalluni	Nuannginngitsoq		
2.	Kipilluni	Aliasuttarluni	misinnartarpoq	Ilaannikkut	nuannertarpoq	ilaannikkullu	
Maqaasisarpugut		
a.	Nuanninngitsoq	Nuannersoq	Taakku	misiginikuuakka”	

Pige,	10	år:		 ”Anaanaa,	parinnga,	sugamami	taamaapinga		
alarnanga	Paaringa”	

Dreng,	13	år:		 ”Ataatsimoorlutik	nuannaartut”	

Elev:	 ”Qaqqami	nerisut”	

	

Tasiilaq		

Om	børns	vilkår:	9.klasse	og	specialklasse		

Dreng,	14	år:		 ”angajoqqaat	ilagalugit	toqqissisimasumik	angerlarsimappat,	imerneq	ajorpat.		
angajoqaat	sammisaruninga,	oqaluttuuttaruninga	siunissamik	pillugu		

	 Angajoqqaakka	najorusuppakka	meerarsiaarusunngilanga	kisianni	anaanaga	toqunikuulluni	
allatut	ajornaqqaaq	nammineq	ikiotariaqattariaqarounga	ataataga	aperinikkuvara	
najorsinnaallugu	kisianni	oqarpoq	najorsinnaarsilaanga	imerajullunilu	kisianni	anstalt-
timittoq”	

Dreng,	14	år:		 ”1.a)	Renlighed,	toelet	med	skyl,	en	seng,	Varme	i	vinteren,	tag	over	hovedet,	mad		
b.	ja		
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2.a.	at	blive	mobbet		
b.	ikke	altid		
c.	ved	at	blive	taget	væk	fra	mobberne		
3.	beder	personen	om	at	stoppe	(hvis	ikke	virker)	begynde	at	gå/løbe	fra	personen		
4.	ens	lære	og	forældre	og	ved	at	sige	”ham/hende	der	har	f.eks.	mobbet	mig”		

Dreng,	14	år:		 ”Angerlarsimfik	torqisisimasoq	angajoqaat	imerneq	arjortut.		
Angajoqat	samillugit	oqaluqtigalugit	siunissamut	oqalutullunga”	

Dreng,	15	år:	”Jeg	er	glad		
jeg	er	frisk		
jeg	har	det	godt”	

Dreng,	12	år:	”Jeg	er	glad		
jeg	er	frisk		
jeg	har	det	godt”	

Dreng,	15	år:	 ”Angajoqqakka	najorusuppakka	meerarsiaarusunngilanga!!!		
Kisia	illatigu.	Nuannetarpoq	umiatsiaranni.	Assut	Anaanaga	najorussupara	assut!!!!!	
Anaanaga	assut	asagakku”	

Dreng,	14	år:		 ”Angajoqqaakka	najorusuppakka	meerarsiaarusunngilanga!!!”	

Dreng,	14	år:		 ”Jeg	er	glad		
Jeg	er	frisk		
Jeg	er	det	godt”		

Skoleelev	9.kl.:	”Angajoqaat	parssilluarnissaat	eqqissisimangaasummik	inuuneqannissaat,	meeqqat	
elluqissanngilaq.		
Qujanaq.	Ajunngilaq.”	

Skoleelev	9.kl:	”vand”		

Dreng,	15	år:		 ”Angerlarsimaffik		
Angerlasimaff	toqqissisimasoq		
Tassaavoq	eqqissisimasoq”	

Skoleelev	9.kl:	”1)	Angerlarsimaffik	toqqissisimasoq	angajoqqaat	aalakoorneq	ajortut	pujortarneq	ajortut”	

Dreng,	14	år:		 ”1.a)	Toqqissisimasoq	nuannersoq	angerlarsimaffigissagaanni	uku	Pisariaqarput	!	
Toqersumik	angerlarsimaffeqarneq,	nerisassaqarluarneq,	susassaqarluarneq	soorlu	!	
pinnguat	allallu”	

Dreng,	14	år:		 ”1.a)	Toqqissisimasoq	angerlarsimaffik	nuannersoq	angerlarsimaffik	pitsaasoq		
2.b)	aap	ikiorneqarpunga	qujanartumik		
3.	naluara”	
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Skoleelev	9.kl:	”Angerlarsimaffik	Toqqissisimasoq	Tassaavoq	eqqissisimasoq	toressoq	angajoqqaat	
asannuttutut	nipilik	eqqissisimasoq”	

Skoleelev	9.kl:	”Angerlarsimaffik	toqqissisimasoq	
-	Asanninnermi	ilivami	paarnginnerardiuni	
-	kaanginnitsara	
-	uuluularnali	
-	Eqqitsisimanner”	

Pige,	14	år:		 ”Angerlarsimaffik	toqqissisimasoq	
-	eerdassimappi	duganngitser	
-	eqqitsisimaardi	angajoqqaa		
-	Niilatsarardinnerardi	merterdi		
-	Asanninnermi	amigaalerarnani”	

Dreng,	15	år:		 ”	Atuartariaqarpoq	Aamma	suliffeqartariaqarpoq”	

Pige,	15	år:		 ”-	Angerlarsimaffimmi	dukanngitsoq	
-	Suna	damaa	oqaloqatigalugu		
-	Angerlarsimaffik	eqqissisimasoq”	

	

”Hvis	du	var	børnetalsmand”	

9.klasse	+	specialklasse	(Tasiilaq)		

Pige,	14	år:	”Jeg	har	ikke	boet	min	mor	siden	jeg	var	seks	år	og	nu	er	jeg	14	år	og	stadig	boet	ikke	min	mor.		
Og	de	er	ikke	sjov	at	ikke	boet	hos	Forældrene.	Jeg	kan	huske	da	min	mor	pakkede	mine	ting.		
Jeg	har	altid	tænke	at	dræbe	mig	selv,	jeg	har	næsten	dræbe	mig	selv.	Stadig	tænke	at	dræbe	
mig.	De	er	ikke	spor	sjov		
SÅ	VÅGN	DOG	OP	OG	STOP	DRIKKER”	

Dreng,	specialklasse:	”mor	jeg	ønsker	du	skal	ikke	drikke	øl		
Jeg	ønsker	at	komme	i	8.klasse”	

Dreng,	15	år:	 ”immaqa	pittaanesaaq	naluttarfeqarpat	f.eks.	kammalaatiga	imertarpoq	taava	
angajoqqaaga	imertsinneq	ajorpaanga	taava	kammalaatiga	imerusulluni	oqarfigivaanga	
taava	uanga	oqarpunga	anigaasaq	aalakoornartumik	akiinagu	naluttarfimmut	atoruttigut	
immaqa	nuannerneruvoq.		
Taava	ajunnginneruvoq	naluttarfitaarutta”	

Dreng,	15	år:		 ”Inuk	angerlarsimaffimmik	ajornartorsiuteqarpat	angerlarsimaffimminngaanniit	
annilaagasarpat	aneerunik	angerlarusunnginnarunik	aamma	annilaagalluni	ineq	
angajoqqaava	pisuullunik	naveeqqillugu	kisianni	inuk	oqarusunnanik	taava	
ajornartorsiutsinik	oqaatsiginagut	taava	naalangisseruusuarsaaq”	
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Skoleelev	9.kl:		”mere	hus	
flyvemaskine”		

Skoleelev	9.kl:	”Imerdarnani	oralivaraliidderngu	

Arsartarfik	græs’eqarnissaat		
Atuarfimmi	illoqarfimmiluunniit	biograf’eqarnissaat	
Illorsaarsuit		
Tasiilami	mittarfik	
Naluttarfitaarnissat	Tasiilami	
Tasiilami	centeritaarnissaat		
Fifartarfik”	

Skoleelev	9.kl:	”Cykelbane		
	 aamma	cykelit	amerlatseqqillugu”	

Skoleelev	9.kl:	”svømmehal	
	 cykelbane		
	 Grasbane	
	 mittarfik	
	 mere	hus		
	 mere	butik		

	 Puumittarfeqartillugu		
	 cykelbaneqartsillugu		

Soorlu	inuk	imeqartaartarluk	sorlu	inuk	oqarpoq	imerusulluni	kisianni	kammalaataa	oqarpoq	
naamik	puumittarfeqarpoq	puumittarfiliaanarta	imigassanut	atornagut”	

Skoleelev	9.kl:	”Tasiilami	amingaaliu!	
	 Arsartarfik,	biograf,	svømmehallen,”	

Skoleelev	9.kl:	”Ullumi	takugama	kalaaleq	uniformilik”		

Skoleelev	9.kl:	”kunstgræsbanetaarusuppugut.		

Ilinniartitsisut	utoqqaavallaarput.		
Ilinniartitsisut	qallunaat	amerlavallaarput		
Niuertarfiup	eqqaani	imertartut	amerlavallaarput.	
Rappertartut	tunumi	amerlanngivallaarput”	

Skoleelev	9.kl:	”Uanga	oqassagaluarpunga	inersimasumut.		
	 -	Naluttarfilaarnissaani	Tasiilaq	taanna	amigaatingivara	
	 -	Biograf-eqalernissaa	kissaatigaarpu	
	 -	Tasiilami	nujalerisaqalernissaa	piumagaarpu.		
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Dreng,	specialklasse:	”meeqqasi	issumagigallugu	illinnartsitssuginnarllugu.	Qallunnaat.	Nalunguartarfik.	
	 sikilledarfik	
	 innisaqarlugit.	Meeqqat.		
	 Ajunngilaq.	Qujanaq.”	

Skoleelev	9.kl:	”Imerdarnani	oralivaraliiddungu		

Meeqqat	illorsorlugit		
	 Arsartarfik	græs’eqarnissaat		
	 Atuarfimmi	illoqarfimmiluunniit	biograf’eqarnissaat		
	 Illorsaarsuit	
	 Tasiilami	mittarfik	
	 Naluttarfik	
	 Tasiilaq	center	
	 Fifartarfik”	

Skoleelev	9.kl:	”Tasiilami	amingaarerput:		
	 Arsartarfik,	svøemmehallen,	Biograf,	Neriniartarfik,	Atsisaarniarfik,	Bus”	

Skoleelev	9.kl:	”Assigiinngitsorpassuarni	Tasiilami	amingaateqarpugut.	Soorlu	makkua	biograf,	
	 arsartarfik,	naluttarfik,	mcdonald´s,	mittarfik”	

Skoleelev	9.kl:	”Uanga	oqassagaluarpunga	inersimasumut.		
	 -	Naluttarfilaarnissaani	Tasiilami	taanna	amigaatigivara		
	 -	Biograf-eqalernissaa	kissaatigaarpu	
	 -	Tasiilami	nujalerisoqarnissaa	piumagaarput”		

Dreng,	15	år		 ”-	15-inik	ukioqarluni	piniarnermut	allagartartaartoqassagaluarpoq	
	 piniartunngussagaluarpunga	taava.	
	 -	cykelbane”	

Skoleelev	9.kl:	”Atuarfik	
	 kollegia	allinissaa”	

		”Uanga	kaaimiingilanga	potataajaavi	alaala	aamma	angajoqqaakka	imertanenga		
	 aamma	unangaa	iluammi	imitsaapala	Neriupua	imitsaatsiisi	aamma	portatsaatsili		
	 kaiminaqeeraa	daanna	alerngaluappa	Tasiilami	svømmehal	amingaalaraa”		

Skoleelev	9.kl:	”mor	far	i	skal	ikke	drikke	mere”		

Skoleelev	9.kl:	”piseniarbiturmi	imioranise	qiminelarna	tunirane	imitrunesi	unititunu”	

Skoleelev	9.kl:	”Atuarfik	alisinnisaa”		

Skoleelev	9.kl:	”Meeqqasi	pingaartissigit	Imerunnaarlusi	meeqqat	tamaavimmi	qanoq	
	 ikkaluarpaluunniit	pisinnaatitaaffeqarput.	
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	 meeqq	tujormitinneqassanngillat	illersorneqassapput,	ikiorneqassapput,		
	 peqataatinneqassapput	

Meeqqat	pisinnaatitaaffiit”		

Skoleelev	9.kl:	”Angajoqqaa	aalagoordarnasi	aalaguunngikkalivardinni	aamma	ainngilar	
	 Igiaroordarnasi.		
	 Angajoqqaa	qilernasi	aernardortsuulaanni	oralivaraliilarniartsii”		

Skoleelev	9.kl:	”Qilernasi	uumitserdarngangi		
	 Asanninnermi	amingaalerardiddarnangi		
	 Naddugardardarna	qilernali	eqqartaaliiluunniiakki	kaanginnitsaa!		
	 Qilernali	kaaddinnangi!		

Dreng,	9.kl.:	”Take	care	of	your	children	
	 Stop	drinking	
	 pleas	
	 tak	for	de	du	lytter		
	 have	a	nice	day”		

Skoleelev	9.kl:	”Meeqqasi	pingaartissigit		
	 Imerunnaartusi	meeqqat	tamaavimmi	qanoq	ikkaluarpalluunniit	pisinnaatitaaffeqarput	
	 meeqqat	tujormitinneqassanngillat	illersunneqassapput,	ikiorneqassapput		
	 peqataasinneqassapput		
	 Meeqqat	pisinnaatitaaffiit”	

Dreng,	9.kl.:	”Stop	mobning	Jeg	blev	selv	mobbet	fra	3.	til	8.	årgang	hvor	politiet	blev	involveret	i		
	 8.årgang	
	 Fjern	skrald	fra	byen/naturen”	

Dreng,	9.kl.:	”Mêqqasi	pingârtisigit		
Aarsartaarfitarusupugut	ivingaraik		
iliniartitisut	kallingorli	
cykelertarfitarli		
Pisiassat	kigillilik		

	
Skoleelev	9.kl:	”Tasiilami	alisaarniarperalernitsaa	alisa	addaaluulu”		
	
Skoleelev	9.kl:	”neriniartarfik	
	 Svømmehal	
	 Puumittarfik	neriniartarfeqartoq”	
	
Skoleelev	9.kl:	”Kunstgræsbane”	
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Børn	fra	elevhjemmet	om	børns	rettigheder	

	
• ”Qitornatit	paarissavatit	qitornavit	ajunngitsumik	pissavaatit	immiaaraq	tunullugu	

qitornat	paariu	asajuk	erligijuk	perorsaruk	ajunngitumik	pisarniaruk	atuarnerut	tungaanut
	 ingerlateqqiuk	perorsaruk.	Qujanaq!”	
	

• ”Meeqqatit	paarilluarlugit		
Meeqqatit	oqaluttuuttarlugit	ilumut	perorsarlugu		
kinaagaluarpaluunniit	ikiortarlugit”	

	
• ”Oqaloqatissaqalluni	angajoqqaat	ilagalugit.	Imigassaq	unitillugu	meeqqat	saallugu	

meeqqatit	nerisassaqqartillugit”		
	

• ”Qitornatit	asassavatit	imigassamik	atornerluinat	qitornatit	asallugit	pigukkit	
pissaanerusumik	inuuneqalissaaq.	
Kollegiarmiuulluni	nuannerpianngilaq”	

	
• ”Anaanaga	ilagerusuppara	aamma	Kollegie	eriangivarnga	iddorarpimmu	

noorngusuppua	alaarlanga	ilaanni	ilaarngusuddarpanga	
inersimasumik	oqaloqateqarneq		
kaassanngilagut		
pujortaqqusaanngilagut	(kisianni	uanga	pujortartarpunga)	
Paajaq	unitsilaarlugit!”	

	
• ”Meeqqasi	asallugit	

Imigassat	unitsillugit		
ikiaroorneq	unitsillugu	
aamma	meeqqasi	oqaloqatsigisarlugit	aammalu	paarilluarlugit”		

	
• ”Kollekiaani	inatisi	sakotoqa	taava	ngalangeselunga.	

Allaa	anikalalunga”		
	

• ”Atuarfik	
Sulisut	qaffannisaat	
aamma		
sulisut	amerllisinnisaat”	

	
• ”Kollegiet’ni	oqaloqatissaqarneq	ajorpugut,	angajoqqaat	perorsaasiat	

maqaasisarpavut,	kollegiet	angerlarsimaffitut	isigigaanni	pissutsi	allaanerusarpoq,	ilaanni	
oqaloqatissaqarnissarput	utaqqisarparput,	nuannaanngikkaangatta	
qiimmassarneqartarpugut”		











	



 
OVERSTREGET TEKST UNDTAGET AF 
AKTINDSIGT JF. OFFENTLIGHEDSLOVENS 
§ 13, NR. 6. 

Bilag	3:	
Opgørelse	fra	skolen	

Bilag 3: 
Opgørelse fra skolen
OVERSTREGET TEKST UNDTAGET AF AKTINDSIGT JF. OFFENTLIGHEDSLOVENS § 13, NR. 6.





















 
 

I alt:  
 
236 elever ud af 446 har problemer 



Bilag 4: 
Liste over underretninger fra skolen
OVERSTREGET TEKST UNDTAGET AF AKTINDSIGT JF. OFFENTLIGHEDSLOVENS § 12, NR. 1.
















