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Forord

I medfør af Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om 
Børnetalsmand og Børneråd § 8, stk. 1, nr. 4 skal jeg, ud fra 
bestemmelserne og intentionerne i FN's Konvention om 
Barnets Rettigheder, som Børnetalsmand vurdere de for-
hold børn i Grønland lever under. I denne forbindelse har 
jeg i oktober 2016 været i Kommune Kujalleq for at tale med 
børn og voksne om børns levevilkår.

Jeg mødte mange børn og unge som har det rigtig godt. 
Men jeg mødte desværre også børn og unge som har stærkt 
brug for at blive beskyttet og som mangler den rette hjælp 
og resocialisering fra de voksne for at kunne have et godt liv; 
og et godt liv med de der tilhørende rettigheder. Disse ret-
tigheder, som skal efterleves, handler om børns grundlæg-
gende rettigheder samt børns ret til udvikling, beskyttelse 
og medbestemmelse.

Jeg finder det bekymrende, at foruroligende forhold der 
omhandler børn og unges trivsel, såsom vold, seksuelle 
overgreb og omsorgssvigt af børn og unge endnu er så ta-
buiseret, at flere børn og unge ikke sikres den hjælp de har 
ret til via underretninger til kommunen. Det må således for-
modes, at der foreligger en del mørketal.

Jeg er desuden berørt af, at der er så ulige forhold for børn 
i Sydgrønland. Nogle familier er stærkt mindre bemidlede, 
nogle har god mulighed for at få hjælp, medens andre har 
sværere adgang til hjælp. Generelt har jeg fået det indtryk, 
at desværre ikke alle bosteder i kommunen giver samme 
muligheder for at børns rettigheder efterleves. 

Som børnenes talsmand, viderebringer jeg hermed denne 
rejserapport til de voksne og til Kommune Kujalleq for at 
sikre børnene et godt fundament i livet.

Jeg vil specielt gerne takke alle de børn og voksne, herunder 
fagfolk og politikere, som vi har snakket med; og samtidigt 
anerkende at Kommune Kujalleq har erkendt de udfordrin-
ger der er i forhold til børnenes vilkår. Jeg ved, at forhold 
som omhandler mennesker, kan være svære at tale om. Jeg 
vil derfor opfordre til – for børnenes skyld – at udfordrin-
gerne som beskrives i denne rejserapport, behandles og de-
batteres konstruktivt. Og ikke mindst huske, at det er dem 
– børnene – det handler om.

Det skal bemærkes, at rejsen blev foretaget i oktober 2016. 
Rejserapporten kan derfor indeholde forhold der er under 
forbedring, særligt hvad angår socialforvaltningens virke. 
Jeg vil på trods af dette, alligevel opfordre til, at man bruger 
denne rejserapport som et arbejdsredskab til, at igangsætte 
langsigtede tiltag for at forbedre de generelle vilkår som 
børnene lever under i Sydgrønland.

Sidst vil jeg gerne præcisere, at rejserapporten er baseret 
på indtryk og henvendelser fra navnligt børn, men også for-
ældre, fagpersoner m.fl.

Rejserapporten er hverken et tilsyn, en videnskabelig eller 
en fact finding rapport, eller en afgørelse, men, som beskre-
vet, en indhentning af indtryk fra navnligt børn, men også 
forældre, fagpersoner mv. om hvordan børn har det. Rejse-
rapporten indeholder derfor ikke mange faktuelle oplysnin-
ger, men derimod observationer baseret på samtaler, hen-
vendelser og dokumentation forelagt til Børnetalsmanden.

I tilfælde hvor der været behov for opfølgning i konkrete 
sager, er disse blevet videresendt til rette myndighed. 

Aviâja Egede Lynge

Børnetalsmand

Med venlig hilsen
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FN’s Konvention om Barnets rettigheder blev vedtaget af 
FN’s generalforsamling den 20. november 1989. Konven-
tionen kaldes typisk til dagligt FN’s Konvention om Bar-
nets Rettigheder. FN’s Konvention om Barnets Rettighe-
der er tiltrådt (ratificeret) af 193 lande, herunder Dan-
mark, hvor Grønland hører under i denne sammenhæng. 
Grønland bestemte i 1992, at FN’s Børnekonvention skul-
le gælde for Grønland og har dermed forpligtet sig selv til 
at leve op til artiklerne i konventionen og sikre at den im-
plementeres.

Konventionen er ikke en lov, så lande der har tiltrådt den, 
kan ikke dømmes eller straffes efter konventionen, men 
en komite under FN vurderer regelmæssigt om landene, 
herunder Grønland efterlever konventionen. De grøn-
landske domstole og klageorganer kan anvende konven-

tionen i vurderingen af konkrete sager og herigennem 
også tage stilling om en myndigheds anvendelse af regler 
mv. er strid med konventionen. Selv om konventionen 
ikke er afgørende for det daglige arbejde, så bør alle myn-
digheder sikre, at konventionen efterleves – også i de 
daglige beslutninger.

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder gælder for alle 
børn i verden under 18 år og tager udgangspunkt i bar-
nets bedste. FN’s Konvention om Barnets Rettigheder de-
les typisk op i 4 dele:
• Barnets grundlæggende rettigheder

• Barnets ret til udvikling

• Barnets ret til beskyttelse

• Barnets ret til medbestemmelse
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Børnetalsmanden har et særligt mandat i Grønland til at 
overvåge børns vilkår og sikre deres rettigheder. Ifølge Inat-
sisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand 
og Børneråd skal Børnetalsmanden fremme børns offentli-
ge og private rettigheder og interesser, samt rette fokus på 
og informere om børns vilkår i samfundet. Her skal Børne-
talsmanden særligt yde råd og vejledning om børns rettig-
heder og klageadgang. Derudover skal Børnetalsmanden 
monitorere om lovgivning og praksis er i overensstemmelse 
med de forpligtelser, Grønland har i henhold til FN’s Konven-
tion om Barnets Rettigheder, og vurdere de forhold, børn i 
Grønland lever under ud fra bestemmelserne og intentio-
nerne i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Børnetals-
manden skal desuden formidle information om børn, sætte 
aktuelle spørgsmål til debat, tale børnenes sag i den offent-
lige debat samt arbejde på at give børn bedre muligheder 
for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.

Formålet med Børnetalsmandens rejse til Sydgrønland var 
at inddrage børn og høre dem i forhold til, hvad de mener 
om deres levevilkår. På samme måde har det været menin-
gen 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 bestemmel-
serne i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Resulta-
terne fra rejsen videregives i denne rejserapport baseret på 
informationer fra voksne og i en særskilt rapport med bud-
skaber fra børn i Sydgrønland til de voksne, som skal sikre 
dem et godt børneliv.

Med denne rejserapport og den særskilte rapport med 
børns budskaber til de voksne ønsker Børnetalsmanden at 
formidle information om børnenes vilkår i Sydgrønland, 
sætte den aktuelle situation, som den opleves, til drøftelse 
og tale deres sag i den offentlige debat, der pt. er om deres 
vilkår, og på denne måde sikre, at deres egne stemmer bli-
ver inddraget og hørt.

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 forskel-
lige dele af landet for at tale med børn og unge om deres 
vilkår. På disse rejser rådgives og vejledes der om børns ret-
tigheder, samtidigt med at der indsamles information om 
deres vilkår. Der indsamles desuden information fra voksne, 
forældre og børneprofessionelle. MIO gør derfor opmærk-
som på, at rapporten ikke er en tilsynsrapport og er ligele-
des ikke en videnskabelig eller en fact finding rapport, men 
giver en billede af børns og borgeres syn på børns vilkår.

Rejsen til Sydgrønland blev foretaget af Børnetalsmand 
Aviâja Egede Lynge og børnekonsulent Ellen Bang Bourup i 
perioden 15.-29. oktober 2016. Der blev rejst til følgende 
steder: Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik, Aappilattoq og Qas-
siarsuk. På grund af vejret måtte planerne om at komme til 
Alluitsup Paa stoppes. 

Det var oprindeligt planlagt, at MIO skulle rejse til Sydgrøn-
land i foråret 2016. MIO havde fået mulighed for at sejle 
med politikutteren sammen med PISIU, men rejsen måtte 
udsættes på grund af storis. Rejsen skulle efterfølgende 
foretages hen imod sommeren, men på grund af manglende 
besætning på politikutteren blev også denne rejse aflyst. 

indledning og Formål
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MIO var i 2016 afhængig af økonomisk støtte for at gennem-
føre turen og fik efterfølgende rejst pengene gennem spon-
sorater og kunne gennemføre rejsen i oktober. 

Der har været i alt 140 borgerhenvendelser fra børn og 
voksne. 49 fra voksne og 91 fra børn. Der udover har MIO 
talt med 48 fagfolk, to skolebestyrelsesmedlemmer og fire 
politikere. MIO har der udover lavet aktiviteter sammen 
med 160 elever inklusiv børn på elevhjem, og indsamlet op-
lysninger om deres vilkår.

Da hovedformålet med rejsen var at lave en høring af børn 
om børns vilkår, er der blevet lagt vægt på at møde så man-
ge børn og borgere som muligt, uafhængigt af de offentlige 
myndigheder. MIO anerkender, at der allerede er et samar-
bejde mellem kommunen og Selvstyret om at forbedre for-
holdene og kommunen er pt. i gang med generelle forbed-
ringer indenfor børneområdet. 

Kommune Kujalleq blev før rejsen orienteret om MIO’s rej-
se. Herefter er der afholdt et møde med borgmesteren 
samt Socialudvalgsformanden og Børne- & Kulturudvalgs-
formanden. Denne rapport, samt den særskilte rapport 
med børns budskaber indeholdende børns og borgeres me-
ninger om børns vilkår, er blevet videregivet til Kommune 
Kujalleq, som således har fået rapporten før den officielle 
offentliggørelse. MIO er herefter rejst til Qaqortoq for at af-
holde et møde med kommunen. Her har MIO haft mulighed 
for at fremlægge rejserapporten, og har givet kommunen 
mulighed for at stille spørgsmål til rejserapportens indhold.

Det skal bemærkes, at Børnetalsmanden og børnekonsulen-
ten i forbindelse med rejsen har underrettet om 27 sager, 
der vedrører 32 børn. 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, lige-
som der har været tilfælde, hvor MIO var nødt til at lave 
underretninger.
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Drøftelser med lokalpolitikere

På rejsen har Børnetalsmanden og børnekonsulenten haft 
møder med forskellige politikere, bl.a. kommunalbestyrel-
sesmedlemmer, Socialudvalgsformand og Børne- og Kultur-
udvalgsformanden.

På disse møder har Børnetalsmanden oplevet, at blive mødt 
af en erkendelse af problemerne med at sikre børns rettig-
heder og trivsel; og med synspunkter som ærgrelse over 
hvad mange oplever som en mangel på arbejdskraft i social-
forvaltningen, der har betydning for, hvor hurtigst der rea-
geres på viden om, at børn mistrives eller har behov for en 
indsats eller støtte. 

Børnetalsmanden har endvidere oplevet en erkendelse af, 
at tingene går for langsomt og det begrundes med, at det er 
et problem, at alting foregår i Qaqortoq. Det oplyses at man 
nu er i en proces henimod implementering af en ny organi-
sering, som gør, at opgaverne bliver lagt ud til byerne igen 
og som skal øge det tværfaglige samarbejde. Der arbejdes 
bl.a. på, at det lovpligtige tværfaglige samarbejdsudvalg 
(TFU) kommer til at fungerer igen. Centraliseringen i Qaqor-
toq ses også som et problem, fordi nogle fagfolk har konsta-
teret, at nogle borgere ikke underretter om børn, som 
mistrives, fordi der er langt til Qaqortoq.

Samtidigt italesættes det som et problem, at så mange for-
ældre ikke tager ansvar for deres børn og at det er tabube-
lagt at underrette. Det er f.eks. ikke et særsyn at mindre 

børn færdes alene. Endeligt er der en erkendelse af at der 
lokalt er særlige problemer med betydning for børns trivsel. 
Som eksempel nævnes, at der er et omfattende problem 
med hashmisbrug – også blandt de større børn og at det 
forekommer, at forældre og børn ryger hash sammen. Hash-
misbruget er blevet noget, som man bare accepterer.

Mulige tiltag er blevet drøftet på møderne med politikerne 
og der har været bred enighed om, at der er behov for at 
der sættes et større oplysningsarbejde i gang; gerne som et 
samarbejde mellem kommunen, MIO og Selvstyret. Der ses 
et behov for kampagner om børns basale behov, underret-
ning, grænser og krænkelser, så også de, der ikke er fagper-
soner, får den nødvendige viden. 

Især i forhold til forældre og kommende forældre er der ita-
lesat et behov for en generel forebyggende indsats, hvilket 
vil kræve flere personalemæssige ressourcer. For at nå ud til 
forældrene må der tænkes alternativt, så man også når ud 
til de forældre, som i dag ikke er så synlige, når der f.eks. 
bliver afholdt arrangementer eller oplysning om f.eks. for-
ældreansvar. Der skal tænkes nyt, for at man kan forebygge 
den sociale arv.

Andre konkrete tiltag, der blev drøftet var, et større CSR-
samarbejde med henblik på at sprede ansvaret og skabe 
større ejerskab.

Det blev drøftet at der på et overordnet plan er behov for 
handling for at der tages fælles ansvar og der kunne med 
fordel laves en strategi for de næste 5-10 år.



10

I det følgende redegøres der kort for rejserapportens op-
bygning og indhold. Nedenfor beskrives i afsnittet ”Metode 
og aktiviteter” den metode, der er benyttet til indsamling af 
informationer fra både børn, voksne, fagpersoner og an-
svarshavere. Dette følges af et kort afsnit om de budskaber, 
der er indsamlet fra børn og unge i Sydgrønland og formid-
lingen og formål med disse.

I afsnittet ”Børnenes vilkår i Sydgrønland i forhold til FN’s 
Konvention om Barnets Rettigheder” gennemgås vilkårene 
på baggrund af samtaler, henvendelser og observationer i 
forhold til relevante artikler fra FN’s Konvention om Barnets 
Rettigheder og der vurderes i forhold til, hvor der kan være 
udfordringer med at leve op til konventionen, ligesom der 
gives anbefalinger ift. hvor der kan sættes ind for at forbed-
re vilkårene for børn og unge.

I afsnittet ”Generelle forhold i forhold til FN’s Konvention 
om Barnets Rettigheder” samles der op på en række gene-
relle forhold som er blevet italesat i forbindelse med Børne-
talsmandens rejse og som vil kunne danne grundlag for en 
vurdering af hvor der er behov for en indsats og hvor der er 
behov for allokering af ressourcer. 

Endeligt indeholder rejserapporten et særligt afsnit om de 
observerede forhold i bygder, hvor der er specifikke pro-
blemstillinger som gør sig gældende. Afsluttende samles der 
op, vurderes i forhold til FN’s Konvention om Barnets Ret-
tigheder og gives overordnede anbefalinger ift. børns vilkår 

og rettigheder set i forhold til børns vilkår i Sydgrønland.

Rejserapportens indhold om børns vilkår er generaliseret. 
Ligeledes har MIO imødekommet ønsket om anonymitet 
hos børn og voksne samt undgået at fremhæve enkelte byer 
og bygder, for at undgå uhensigtsmæssig negativ omtale af 
de enkelte steder og de folk som folk kender hinanden. Dog 
vil viden, som er nødvendig for at der kan handles på grund 
af barnets tarv og velfærd, men som er personfølsom, blive 
formidlet til kommunen og Selvstyret.

Børnenes budskaber

De mange informationer om problemer og forslag til løsnin-
ger, som Børnetalsmanden og børnekonsulenten har fået 
direkte fra børn og unge i Sydgrønland offentliggøres i en 
separat børnerapport med direkte udsagn fra børn og unge. 
Dette er en kilde til forståelse af hvor børnene ser og ople-
ver de største problemer og hvor de ser, at de voksne an-
svarshavere bør sætte ind med en indsats eller ændret ad-
færd. Børnerapporten indeholder således vigtigt viden for 
forældre, fagpersoner og politikere.

rejserapportens opBygning
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I høringen af børn og voksne om børns vilkår i Kommune 
Kujalleq har Børnetalsmanden og Børnekonsulenten lavet 
forskellige aktiviteter, som også har givet mulighed for både 
at rådgive og vejlede om børns rettigheder samt indhente 
information. Der har desuden været dialog med skoleelever 
og der er indhentet skriftlige udsagn fra disse. Børn og voks-
ne har haft mulighed for at komme med individuelle borger-
henvendelser. Der er desuden blevet afholdt møder med 
Kommune Kujalleqs borgmester, socialudvalgsformanden, 
børne- & kultureudvalgsformanden, skoleledelsen på de 
forskellige skoler, elevhjemmet i Nanortalik og Qassiarsuk, 
ligesom specialskolen Tungujortuaraq i Qaqortoq er blevet 
besøgt. Der udover har forskellige fagfolk haft mulighed for 
at tale med Børnetalsmanden og børnekonsulenten.

Børnetalsmanden har 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. I det følgende beskrives de 
metoder, der er benyttet til at indsamle viden.

Dialog, aktiviteter og indsamling  
af information med elever

På skolerne havde Børnetalsmanden og Børnekonsulenten 
dialog og aktiviteter med 9.- og 10. klasser i Nanortalik, 9. og 
10. klasserne i Narsaq, 9. klasserne i Qaqortoq, 4.- 7. klassen 
i Aappilattoq og 1.-8. klassen i Qassiarsuk.

Der deltog i alt 160 børn i alderen 7 til 15 år.

Ved indsamlingen af informationen fra børnene blev der fra 
Børnetalsmandens side lagt fokus på: Retten til beskyttelse, 
retten til at få hjælp og have et trygt hjem.

Ud fra fokusoverskriften havde børnene 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 indi-
viduelle skriftlige besvarelser. Nogle børn valgte at arbejde 
alene. De børn, som bedst kunne udtrykke sig ved at tegne, 
afleverede tegninger. 

Borgerhenvendelser

I henhold tilBørnetalsmandens rådgivningsforpligtigelse 
blev der givet mulighed for individuelle samtaler med bor-
gerne for at rådgive og vejlede omkring børns rettigheder. 
Dette har desuden givet en del information vedrørende 
børns vilkår generelt. Der er blevet lagt vægt på, at det er 
trygt at henvende sig, da der ofte er tabu om emnerne og 
alle kender hinanden. Borgerne blev gennem radiomedde-
lelser og opslag rundt i byerne og bygderne 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 henvende 
sig individuelt til MIO på følgende dage:
Qaqortoq:  18. oktober kl. 1000 - 1700

Qaqortoq:  19. oktober kl. 1000 - 1700

Narsaq:  22. oktober kl. 1000 - 1600

Nanortalik:  24. oktober kl. 1000 - 1700

Aappilattoq:  26. oktober kl. 1400 - 1700

Qassiarsuk:  28. oktober kl. 1400 - 1600

I løbet af de forskellige dage benyttede 140 børn og voksne 
borgere sig af muligheden. Det skal bemærkes, at der blandt 
henvendelserne var børn, som henvendte sig uden følge 
med voksne. 

Det skal bemærkes at de informationer der har dannet bag-
grund for rejserapporten afspejler den viden Børnetalsman-
den har fået i forbindelse med de børn og voksne der er 
blevet talt med.

metode og aKtiviteter
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I det følgende behandles først kort Grønlands forpligtelser 
til at sikre børns rettigheder i henhold til FN’s Konvention 
om Barnets Rettigheder og dernæst gennemgås relevante 
artikler i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, hvor Bør-
netalsmand mener Kommune Kujalleq har problemer med 
at leve op til forpligtelser ift. denne. Hver artikel forklares og 
underbygges af udsagn og fortællinger om forhold fra bor-
gere – børn og voksne.

Grønlands forpligtelser i forhold  
til FN’s Børnekonvention

Grønland er forpligtet til at følge FN ś Konvention om Bar-
nets Rettigheder. Af konventionens artikel 3.1. fremgår:

”Deltagerstaterne påtager sig at sikre barnet den beskyt-
telse 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 pas-
sende lovgivningsmæssige og administrative forholdsreg-
ler”.

Det betyder, at Grønland for børn under 18 år, herunder i 
denne sammenhæng for børnene i Sydgrønland, skal sikre, 
at de får den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig, for 
at de trives, og at indsatsen skal være effektiv 

Med FN’s Konvention om Barnets Rettigheder er Grønland 
også forpligtet til at høre børnene både individuelt og som 
gruppe i forhold til de anliggender, som vedrører dem:

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

Børnetalsmandens rejse til Sydgrønland har haft til formål at 
høre børnene i forhold til deres levevilkår. På den baggrund 
og på vegne af børnene fremsættes her Børnetalsmandens 
vurdering af deres vilkår i forhold til FN’s Konvention om 
Barnets Rettigheder.

Ud fra de indhentede oplysninger om børns levevilkår i Syd-
grønland, vurderer Børnetalsmanden, at følgende punkter 
navnlig skal italesættes for ikke at leve op til FN’s Konvention 
om Barnets Rettigheder:
• Barnet ret til beskyttelse

• Barnets ret til udvikling

• Barnets ret til resocialisering

•  Ulige adgang i forhold til FN’s Konvention om  
Barnets Rettigheder

De nævnte punkter underbygges i det efterfølgende.

Børnenes vilKår i sydgrønland i Forhold til 
Fn’s Konvention om Barnets rettigheder
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Artikel 7 – Tilhørsforhold

Artikel 7 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhand-
ler børns ret til et navn og et statsborgerskab. Børn skal, ef-
ter grønlandsk lovgivning, umiddelbart efter fødsel registre-
res med navn og statsborgerskab. Børn har – så vidt det er 
muligt – også ret til at kende og blive passet af sine foræl-
dre.

oB s e r vat ione r

Børnetalsmanden er i forbindelse med rejsen til Sydgrøn-
land mødt med eksempler på, at forhold vedrørende regi-
strering af børn i folkeregistret og attester i forbindelse med 
dåb af børn ikke altid er i orden. 

Dette har angiveligt haft betydning for, at enlige forældre 
eller bedsteforældre, som uofficielt har overtaget ansvaret 
for deres børnebørn, ikke har fået den økonomiske støtte, 
som de er berettiget til. De pågældende familier, som har 
henvendt sig til Børnetalsmanden, er økonomisk mindrebe-
midlede og har svært ved at brødføde børnene og sikre dem 
passende tøj m.v.

Det skal bemærkes, at ovenstående er baseret på få kon-
krete henvendelser, og der kan således i denne rejserapport 
ikke siges at være tale en generel problemstilling.

v ur de r ing i  F or hol d t i l  F n ’ s  Kon v e n t ion  
om B a r ne t s  r e t t ighe de r

Informationer indhentet ved borgersamtaler tyder på, at 
der til tider kan være visse uregelmæssigheder i forhold til 
at sikre barnets ret til at blive folkeregisteret eller få en 
dåbsattest. Dette kan være et problem i forhold til konven-
tionens artikel 7. 

a nBe Fa l ing

•  I de konkrete henvendelser har der været tale om 
familier med få økonomiske og menneskelige ressourcer 
og det anbefales derfor, at der er ekstra fokus og 
procedurer, som sikrer, at forhold vedr. registrering og 
dåbsattester er i orden i sådanne tilfælde (jf. Landstings-
forordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og 
unge, § 20).
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Artikel 9 – Kontakt til forældre

Artikel 9 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhand-
ler børns ret til kontakt med sine forældre. Grønland skal 
sikre, at børn ikke adskilles fra eller mister kontakten til sine 
forældre med mindre adskillelsen er nødvendig af hensyn til 
barnets tarv. Dette kan f.eks. være pga. misbrug eller van-
røgt.

oB s e r vat ione r

Børnetalsmanden har i flere tilfælde haft henvendelser, som 
har drejet sig om anbringelse af et barn i en anden by eller 
bygd end stedet, hvor forældre eller nærmeste familie bor, 
imod barnet eller familiens ønske. Borgerne føler sig ikke 
hørt af kommunen ift. deres ønsker. Børnetalsmanden er 
ikke bekendt med detaljerne i de konkrete sager og er be-
vidst om, at der kan være tilfælde, hvor der er gode grunde 
til at anbringe et barn væk fra hjemmemiljøet, men det er 
uvist, hvad der har været bevæggrunden i de konkrete til-
fælde. 

Der er endvidere informationer om problemer ift. koordine-
ring af rejser og ferier, hvilket vanskeliggør samvær med fa-
milien. Andre henvendelser har handlet om manglende 
samvær med forældre efter skilsmisse eller mangel på råd-
givning og inddragelse af børnene i den forbindelse.

v ur de r inge r i  F or hol d t i l  F n ’ s  
Kon v e n t ion om B a r ne t s  r e t t ighe de r

På baggrund af informationer indhentet i forbindelse med 
borgersamtaler i Sydgrønland og de nævnte observationer, 
synes der at være udfordringer i forhold til at efterleve kon-

ventionens bestemmelse om at sikre anbragte børns kon-
takt med forældre og familie under anbringelsen, samt 
mangel på rådgivning om samvær efter skilsmisse.

a nBe Fa l ing

•  At det i alle tilfælde, hvor særlige forhold f.eks. mistanke 
om overgreb ikke gør sig gældende, sikres med en 
handleplan, at anbragte børns lovsikrede ret til 
kontinuerlig kontakt til deres familie og at forældre og 
børn høres og inddrages ift. planlægning af anbringelses-
sted og samvær (jf. Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 
2003 om hjælp til børn og unge, § 14).

•  At kommunen sikrer, tydelige procedurer og 
retningslinjer for anbringelser af børn udenfor hjemmet. 
Procedurer og retningslinjer der er konkrete og 
forståelige for både voksne og børn.

•  At der sikres aftaler om telefonisk og/eller anden 
elektronisk kontakt mellem anbragte børn og deres 
forældre i perioderne mellem besøgene.

•  At børnene sikres ret til at afstå fra kontakt med 
forældre, som de er bange for, eller at det sikres, at  
der er en neutral 3. person tilstede til at sikre barnet 
imod overgreb under samvær.

•  At der sikres inddragelse af børn i forbindelse med 
stillingtagen til samvær efter skilsmisse, samt  
rådgivning til forældrene herom.

•  At børnenes behov sikres, gennem  
støtte til anbringelsesstedet.

•  At kommunens ansvar, at sikrer en god kontinuerligt 
kontakt og samarbejde med anbringelsesstedet. 
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Artikel 18 – Forældreansvar

Artikel 18 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder om-
handler forældres hovedansvar for børns opdragelse og ud-
vikling. Grønland skal yde passende bistand til forældre og 
værger, så de kan udføre deres pligter som opdragere af 
børn, og i øvrigt sikre udviklingen af institutioner, ordninger 
og tjenesteydelser til omsorg for børn 

oB s e r vat ione r

Det er i flere tilfælde italesat, at forældre har svært ved at 
tage ansvar for børnenes trivsel, sætte grænser for deres 
børn, er svære at engagere i samarbejde om børnene både 
som enkeltindivider og som gruppe. Det beskrives, at en del 
af disse forældre selv har haft en opvækst med overgreb 
eller svigt og at de bringer den sociale arv videre til deres 
egne børn, som så klarer sig dårligt i skolen fagligt og socialt. 
Det beskrives, at forældrene ofte er uvidende eller magtes-
løse i forhold til hvad de skal stille op.

Som eksempler på konsekvenser nævnes, at børn kommer i 
skole for sent, uden madpakke, møder usoignerede – dårligt 
klædt og uden hygiejne – eller møder uden skoletaske og 
skriveredskaber. En del af disse børn mangler desuden 
grænser og respekt for andre. Ligesom børn selv udtrykker 
ønske om klare grænsesætninger fra de voksne. Fra skoler-
ne beskrives det desuden, at forældre ikke selv tager ansvar 
for opdragelse af børnene, men i stedet forventer at skolen 
klarer dette.

Vejledning til forældre
Især fra fagpersoner efterlyses forældrekurser som kan 
klæde forældrene på til forældrerollen, lære dem om børns 

udvikling, børns følelser og styrke selvværd hos børn og 
voksne. Der beskrives endvidere et stort problem med at få 
forældre til at møde op i forbindelse med forældremøder, 
oplæg og forebyggende arbejde. Det er de ressourcestærke 
forældre, som kommer, mens de, som har det største behov 
for støtte og vejledning i forhold til deres børn, sjældent 
kommer til sådanne arrangementer, selv om de er invitere-
de.

Handling i forhold til mistrivsel
Der er på baggrund af borgersamtaler og samtaler med fag-
personer italesat en træghed både i forhold til sagsbehand-
ling i socialforvaltningen og i samarbejdet med denne, hvil-
ket har betydning for børnene, som ”glemmes” af systemet, 
f.eks. når der ikke handles på underretninger. Hyppige sags-
behandlerskift nævnes også som en årsag til manglende 
handling eller dårligt samarbejde. Det skal dog tilføjes, at 
enkelte har nævnt en bedring/udvikling i socialforvaltnin-
gen, som har betydet at der er kommet mere handling.

Tavshedspligten har været italesat som et problem ift. et 
øget samarbejde mellem forskellige faggrupper om barnet, 
og mellem forskellige forvaltninger. Som eksempel nævnes, 
at såfremt skolen kunne få feedback omkring beslutninger 
for børnene og deres handlingsplaner, kunne man samar-
bejde om børnene. Dette er svært på nuværende tidspunkt. 
Som et konkret eksempel nævnes, at hvis skolen ikke har 
viden om alvorlige ting, som er sket i barnets hjem i weeken-
den, så er det svært at vide, hvordan de skal være der for 
barnet.

Der har været flere konkrete henvendelser til Børnetals-
manden om langsommelighed eller manglende handling ift. 
specifikke børn, hvilket bl.a. har haft betydning for om bar-
nets aktuelle omsorgsgivere f.eks. bedsteforældre kan øko-
nomisk støtte til at forsørge barnet. Konkret beskrives til-
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fælde, hvor barnet således ikke får passende varmt tøj, fordi 
omsorgsgiveren selv er meget økonomisk trængt og ikke 
har råd til at købe det til barnet.

I et enkelt tilfælde har der været henvendelse om at der ikke 
var klarhed over hvem, der var forældremyndighedsindeha-
ver for et barn, som havde været i pleje, siden det var lille. 
Barnets omsorgsgivere havde ikke plejetilladelse og fik såle-
des ikke plejevederlag, på trods af henvendelser for at få 
forholdene på plads. Hverken de eller de biologiske foræl-
dre vidste, hvem der har forældremyndigheden over bar-
net. MIO undersøgte sagen og fandt ud at, at de biologiske 
forældre havde fælles forældremyndighed og at papirerne 
til plejetilladelsen var ”strandet” på sygehuset. 

Børn om forældreansvar:
Børnetalsmanden fik en del henvendelser fra børn som kom 
enten individuelt eller i grupper for at fortælle om, hvordan 
de oplevede at være barn i Sydgrønland. En del af disse børn 
fortalte om deres ønsker til forældre. Nogle unge efterlyste 
en voksen som kunne arbejde med børns udvikling og un-
dervise de voksne om børns følelser. De fortalte, at der er 
alt for mange børn som er omsorgssvigtede og at mange 
unge som tvinges til at passe deres mindre søskende og at 
småbørn er ude om natten. ”Jeg føler at udviklingen i vores 
by bliver værre og værre”, sagde en af de unge. Læs mere 
om børn og unges henvendelser i børnerapporten.

v ur de r inge r i  F or hol d F n ’ s  Kon v e n t ion  
om B a r ne t s  r e t t ighe de r

Børnetalsmanden vurderer, at flere forældre har svært ved 
at leve op til deres hovedansvar for børns opdragelse og ud-
vikling.

Myndighederne, herunder kommunen, har ifølge konventi-
onen en forpligtelse til at vejlede og støtte forældre i at ud-
føre deres forældreansvar. På baggrund af de ovenfor 
nævnte observationer, herunder om de vanskeligheder der 
synes at være oplevet i forhold til kommunens arbejde med 
at understøtte forældrene og få dem til at agere, tyder det 
på, at der kan være udfordringer med at efterleve konven-
tionens bestemmelser.

a nBe Fa l ing

•  At kommunen målretter en indsats for at styrke foræl-
drene i deres forældreansvar – dette både målrettet en-
kelte forældre, som konkret har behov for støtte i forhold 
til at sikre omsorg og opdragelse af deres børn og en mere 
bred indsats rettet mod alle forældre med generel infor-
mation om børns behov og udvikling, samt muligheder  
for at få vejledning og støtte, hvis der er behov for det.

•  At, der arbejdes tværfagligt sammen vedr.  
børn der mistrives.

•  At, der oprettes tydeligere procedurer for  
plejetilladelser og -vederlag.

•  At kommunen udarbejder vejledninger og retningslinjer 
til alternative omsorgsgivere (andre end forældre) 
omhandlende støtte af børns behov.
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Artikel 19 – Beskyttelse

Artikel 19 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder om-
handler børns ret til at blive beskyttet mod alle former for 
fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller 
forsømmelig behandling, mishandling og udnyttelse, samt 
seksuel misbrug/overgreb. Beskyttelse handler også om, at 
yde den nødvendige støtte til barnet og dem der har ansva-
ret for barnet. Bestemmelsen suppleres også af artikel 39 
om ret til fysisk og psykisk helbredelse og resocialisering.

Alle former for vold har katastrofale konsekvenser mod 
børn. De kort- og langsigtede konsekvenser af vold kan 
være: dødelig skade, ikke-dødelig skade, fysiske helbreds-
problemer, kognitiv svækkelse, psykologiske og følelses-
mæssige konsekvenser, tilknytningsforstyrrelser, traumer, 
frygt, angst, usikkerhed og lavt selvværd, psykiske proble-
mer, depressive lidelser, selvmords forsøg og sundheds-
mæssig risikoadfærd. Derudover kan der opstå udviklings-
mæssige, sociale og adfærdsmæssige konsekvenser, såsom 
udeblivelse fra skole, aggressiv, asocial og selvdestruktivt 
adfærd, som kan medføre en forringelse af relationer, ude-
lukkelse af skole samt konflikt med loven.

oB s e r vat ione r

Seksuelle overgreb
En del af henvendelserne til Børnetalsmanden har handlet 
om seksuelle overgreb mod børn. Henvendelserne har både 
handlet om krænkelser som et stort og tabuiseret problem 
forbundet med meget skam både for den enkelte familie og 
for samfundet; og om konkrete krænkede børn, hvor der 
ikke er handlet adækvat for at hjælpe disse. Der er ikke ty-
delige mønstre i, hvor overgrebene især finder sted idet 
nogle taler om mange overgreb i bygder og yderdistrikter, 
mens andre henvendelser beskriver mange overgreb i by-
erne. Det beskrives desuden, at seksuelle overgreb kommer 
frem i bølger.

Børnetalsmanden er også mødt med generelle fortællinger 
af, at mange krænkelser aldrig kommer frem i lyset, og at 
børnene derfor ikke for hjælp, grundet den tavshed som 
omgærder emnet. Der må således forventes at være mørke-
tal, hvilket bl.a. begrundes med, at folk mangler et trygt sted 
at henvende sig om overgreb. Det beskrives endvidere, at 
mange af de som henvender sig om overgreb, oplever at der 
ikke handles. 

I flere tilfælde har der været henvendelser til Børnetalsman-
den om børn, som har været udsat for krænkelser, hvor so-
cialforvaltningen er underrettet, der er lavet handleplaner 
og igangsat hjælp f.eks. i form af at barnet får tilknyttet en 
miljøarbejder eller behandles i familiecenterregi. Hjælpen 
opleves ikke som omfattende nok og ikke som den hjælp 
børnene har behov for. Der beskrives et behov for hjælp og 
samtaler fra fagligt uddannet personale1, som kan støtte 
barnet og familierne ift. de problemer de har.

I få tilfælde har Børnetalsmanden fået fortalt, at overgre-
bene er meldt, men der ingen handling sker i forhold til at 
hjælpe børnene. I et enkelt tilfælde er der en mindre søster 
i hjemmet, som viser tegn på seksuel adfærd, hvor der såle-
des også er mistanke om overgreb. I andre tilfælde har der 
været igangsat psykologbehandling, som ikke opleves som 
tilstrækkelig hverken af de konkrete unge eller psykologer 
på Dronning Ingrids Hospital, men der er ikke sket yderligere 
i sagen og de krænkede føler sig svigtet af socialforvaltnin-
gen, sygehuset og politiet.

Det skal understreges, at MIO har underrettet om sagerne i 
de tilfælde, hvor der tilsyneladende ikke er sket eller der 
ikke er handlet på tidligere underretninger, ligesom MIO i et 
enkelt tilfælde har kontaktet politiet. 

Misbrugsproblematikker
Børnetalsmanden har under rejsen på baggrund af mange 
af henvendelserne fået belyst et omfattende problem med 
misbrug og det er både blandt børn og voksne. Der beskri-
ves et generelt problem med et stor misbrug af alkohol og 
hash blandt forældre og det fremgår også af henvendelser-
ne, at en del børn følger det samme mønster og misbruger 
f.eks. hash. Der tales om børn ned til 9-års alderen. Der har 
desuden været henvendelser som peger på, at enkelte læ-
rere selv er misbrugere af alkohol, og derfor ikke er rollemo-
deller for børnene.

I forhold til misbruget blandt børn nævnes forskellige kon-
krete tiltag, som er iværksat eller kunne iværksættes. Det 
kunne f.eks. handle om at uddanne nogle voksne til at tage 
sig af børn, som ikke er trygge i deres hjem pga. forældrenes 
misbrug og skabe døgnåbne steder, hvor de kan være.

Der peges desuden på behov for fritidsaktiviteter for børn 
og unge – i alle byer og bygder, og til alle aldersgrupper – 
som et tiltag, der vil kunne virke forebyggende for misbrug 
blandt børn og unge. Fritidsaktiviteter og klubber vil des-
uden kunne virke som et trygt tilflugtssted og en ”pause” 
for dem, som oplever misbrug i hjemmet.

1   Fagpersonale der varetager støtte til børn og familier bør være  
særligt uddannet til, at arbejde med udsatte børn og familier.
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Flere børn italesætter de voksnes misbrug og er bevidste 
om, at deres forældre er alkoholikere og at det har konse-
kvenser. De siger f.eks.:
•  De voksne skal prøve at lade være med at  

drikke sig for fulde

•  De voksne efterlader bare børnene og  
tager til bingo og børnene bliver bange

•  De voksne skal holde op med at drikke

•  Værtshusene skulle holde op med at være åbne i 
hverdagene og om søndagen, fordi børn er ude om 
natten, når de voksne drikker. Børnene ville derfor 
begynde at blive passet.

•  De voksne bliver irriterende; de begynder at vælte og  
de skændes også og man får det skidt i kroppen, så  
man må gå en tur for at prøve at glemme det. 

•  Vi plejer ikke at have så meget nu.  
Der plejer at være franskbrød.

Snifning beskrives som et problem, som kommer i bølger og 
er meget tydeligt, når det er der. Som en anden form for 
misbrug nævner flere børn, at alt for mange børn ryger og 
at der er tale om børn helt ned til 7-årsalderen.

Misbrug hos forældre får stor betydning for børnenes triv-
sel. Som det fremgår ovenfor, har en del af de børn, som har 
talt med Børnetalsmanden eller Børnekonsulenten, misbrug 
tæt inde på livet og det er en del af deres hverdag. Det be-
tyder, at de føler sig utrygge, forlader hjemmet nogle gange 
og går rundt uden et trygt sted at være eller lider afsavn 
både i form af basale fornødenheder som mad og omsorg. 
Flere henvendelser har netop handlet om bekymring for 
børn af familier med misbrug, som er alene ude om natten 
eller opholder sig opgange eller lignende, fordi de ikke har 
et sted at være. Skolerne beskrives at fungere som ”varme-
stuer” for mange børn. Bingo nævnes også som et stort og 
udbredt problem – også af børnene selv – samt kilde til om-
sorgssvigt og i forlængelse herfra er det kommenteret som 
et problem, at driften af forsamlingshuset nogle steder er 
finansieret af bingospil.

Der har også været henvendelser om bekymringer for børn, 
hvis forælder er misbrugere af hash eller alkohol, hvor det 
f.eks. har konsekvenser i form af at familien bliver ofte smidt 
ud af deres hjem og må bo hos andre mens børnene splittes 
og bor andre familiemedlemmer, må passe sig selv om nat-
ten eller børn som bliver grænseløse pga. forældrenes 
manglende ansvarstagen. 

Vold

Vold i hjemmene er et omfattende problem, som har været 
italesat flere gange i forbindelse med møder og borgerhen-
vendelser fra både voksne og børn. Vold ses ofte forbundet 
med misbrug. I 2015 har der i Kommune Kujalleq været ca. 
50-60 såkaldte husspektakler2, hvor børn er involveret (Po-
litiet Kommune Kujalleq, okt. 2016). Det kan være tilfælde, 
hvor f.eks. mor eller barn er udsat for fysisk og/eller psykisk 
vold eller husspektakler hvor børn er involverede. Børne-
talsmanden finder det i øjefaldende, at borgere fortæller, at 
antallet af husspektakler falder når der er hash i byerne. 

Læs ydermere om børn og unges oplevelser af vold i bør-
nerapporten.

Manglende opholdssteder
Flere steder har børn og unge samt fagfolk givet udtryk for, 
at de mangler steder hvor de kan lave aktiviteter i fritiden. 
Dette kunne f.eks. være juniorklubber el. lign. Ligesom nog-
le børn fortæller, at de ikke har noget trygt opholdssted, 
hvor de kan tale med en voksen om hvordan de har det; el-
ler et trygt sted de kan være, når deres forældre er fulde.

Mobning
Mobning er psykisk vold, og børn har også ret til at blive 
beskyttet mod mobning. Det er de voksnes ansvar at gribe 
ind, hvis børn bliver udsat for mobning og derfor kan det 
være en god ide, at man på alle skoler har en mobbepolitik 
og en plan for, hvad man gør, hvis børn udsættes for mob-
ning.

På Børnetalsmandens rejse i Sydgrønland henvendte både 
børn og bekymrede voksne sig for at tale om mobning eller 
komme med budskaber til de ansvarlige. Flere af henvendel-
serne drejede sig om konkrete børn, der oplever alvorlig 
mobning i og udenfor skolen og flere fortæller, at mobning 
er meget almindelig. Der er både tale om verbal mobning og 
fysisk vold, hvor de bliver slået eller der bliver kastet ting 
efter dem. I et enkelt tilfælde har mobningen været så vold-
som, så et barn har været nødt til at flytte til en anden by. 
Nogle af børnene fortæller desuden, at de har det dårligt 
med vanen, hvor børn tager andre børn i skridtet. Børnenes 
budskab er, at de voksne skal stoppe mobningen. De efterly-
ser også mere respekt for lærerne. Voksne har fortalt Bør-
netalsmanden, at der også er meget mobning blandt unge 
mennesker og at det ofte handler om påklædning.

Mobning kan have mange konsekvenser for dem, det går ud 
over, både på det tidspunkt, hvor de oplever mobning og på  
 

2   Det samlede antal husspektakler for 2016 i byerne  
Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq er 97 (Politiet, 2016).
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længere sigt. Det kan betyde, at dem det går ud over mistri-
ves, ikke har lyst til at komme i skole, får psykosomatiske 
symptomer som ondt i maven og hovedet og det kan have 
betydning for hvordan de klarer sig i skolen og for deres 
selvværd på sigt.

Flere af henvendelserne har handlet om, at mobning ikke 
bliver taget alvorligt i skolen, at der ikke bliver gjort noget 
ved det og at der ikke er mobbepolitik på skolen. Det fortæl-
les, at der ingen konsekvenser er ved at mobbe. Andre itale-
sætter en generel grænseløshed blandt børnene grundet 
manglende omsorg fra deres forældre eller omsorgsgivere.

Mobning  er psykisk vold

Generel beskyttelse og samarbejde med kommunen
Der er i møder med fagpersoner talt en del om samarbejde 
med kommunen og behov for øgede indsatser for at støtte 
udsatte børn, som har det svært i hjemmet eller personligt. 
Der er bl.a. peget på behov for en socialrådgiver på skolerne 
til at tale med børn og unge med forskellige udfordringer, og 
som kan være med til at forbedre børns trivsel og hverdag. 
Det beskrives, at det påvirker hele klassen, når et barn har 
det svært derhjemme, er berørt af situationen og prøver at 
få opmærksomhed. Det nævnes desuden, at der nogle gan-
ge ikke handles på underretninger og en fagperson udtaler i 
den forbindelse: ”Det er ligesom at være med til selv at om-
sorgssvigte”.

Der har desuden været henvendelser fra borgere med be-
kymring for specifikke børn, hvor der opleves en manglende 
handling fra kommunens side. De har f.eks. handlet om 
manglede hjælp til at bearbejde traumer og deraf følgende 
adfærdsændringer efter en ulykke og mistrivsel hos et min-
dre anbragt barn, som ikke kan indgå i sociale sammenhæn-
ge og derfor ikke kan følge almindelig skolegang og som er 
udadreagerende, hashmisbruger og bliver ude om natten 
uden opsyn.

v ur de r inge r i  F or hol d t i l  Kon v e n t ione n

På baggrund af de mange henvendelser og samtaler med 
børn, hvor omdrejningspunktet har været en opfattelse af, 
at børn ikke får den tilstrækkelige beskyttelse mod mobning, 
vold (fysisk og psykisk), seksuelle overgreb og omsorgssvigt 
vurderer Børnetalsmanden, at der er en væsentlig risiko for, 
at Grønland, herunder de ansvarlige myndigheder, ikke lever 
effektivt op til sine forpligtelser som disse er formuleret i 
FN’s Konvention om Barnets Rettigheders artikel 19.

De menneskelige, sociale og økonomiske omkostninger ved 
at overse børns ret til beskyttelse, er enorme og uaccepta-
ble. Konsekvenser kan omfatte eventuelle varige psykiske 
omkostninger eller andre virkninger på et barns livskvalitet, 
såsom vanskeligheder med læring og senere afbrydelse el-
ler ophør af uddannelse i fremtiden.

Børn kan opleve vold blandt voksne og vold kan også fore-
komme blandt børn. Børn skal beskyttes mod alle former 
for vold. I forhold til at kunne beskytte børn bedst muligt i 
Grønland, er det vigtigt at der er stor opmærksomhed på at 
beskyttelse skal ske på forskellige måder. 

Forsømmelse betyder den manglende opfyldelse af børns 
fysiske og psykiske behov:
•  Dette inkluderer fysisk omsorgssvigt, undladelse af at 

beskytte et barn mod overgreb, herunder manglende 
opsyn eller mangel på grundlæggende fornødenheder 
herunder tilstrækkelig mad, husly eller tøj.
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•  Psykologisk eller følelsesmæssigt omsorgssvigt, herunder 
manglende følelsesmæssig støtte og kærlighed, kronisk 
uopmærksomhed til barnet, samt oplevelse af vold, stof- 
eller alkoholmisbrug.

•  Mental vold som ofte er beskrevet som psykologisk 
mishandling, verbale overgreb og følelsesmæssige 
misbrug eller vanrøgt. Dette kan omfatte alle former for 
interaktioner med barnet, som eksempelvis at børn føler 
sig værdiløse, uelsket, uønsket, skræmt, truet og 
udsættes for vold eller psykisk mobning i hjemmet af 
voksne eller andre børn.

•  Vold blandt børn. Dette omfatter fysisk, psykisk og 
seksuel vold, ofte mobning, udøvet af børn mod børn. 
Handlinger som ikke kun skader et barns fysiske og 
psykiske integritet og velvære, men ofte har alvorlige 
konsekvenser for hans eller hendes udvikling, 
uddannelse og socialisering.

a nB e Fa l ing

Anbefalinger som er på linje med Børnekomiteens3 
anbefalinger vedr. beskyttelse af børn:
•  Etablering af en handlings- og implementeringsplan til 

beskyttelse af børn i by og bygd, i samarbejde med 
lokalbefolkningen og tværfagligt blandt fagfolk.

•  Øge fokus på børns trivsel, samt hvad der er  
nødvendigt for at beskytte børn bedst muligt.

•  Definere og beskrive beskyttelse af børn i forskellige 
sammenhænge: i hjemmet, i skolen/daginstitutionen/
dagpasningen, i fritidsaktiviteter og i “det offentlige 
rum”.

3   FN har lavet en Børnekomite, som holder øje med om  
landene overholder FN's Konvention om Barnets Rettigheder.

•  Social- og familiepolitik som har fokus på familiens  
gode liv, på forebyggelse, særlig forebygge vold og  
mistrivsel mod børn.

•  Der er behov for behandling til, at fremme fysisk og 
psykisk helbredelse og resocialisering hos børn der har 
oplevet vold, overgreb, svigt o.lign. Behandlingen skal 
foregå i omgivelser, der fremmer sundhed, selvrespekt 
og værdighed barnet (se også konventionens artikel 39).

•  Definition af roller, ansvar og relationer mellem de 
berørte parter, her i blandt borgere – voksne som børn, 
fagfolk og andre berørte. Det er vigtigt, at roller og 
ansvar tilpasses den enkelte.

•  Sociale tiltag til, at støtte barnet og barnets familie samt 
andre pårørende, og give barnet en optimal positiv 
børneopdragelse. F.eks.: 
 –   Børn og ungdomsgrupper og klubber; rådgivning der 

understøtter børn som oplever vanskeligheder.
 –   Familier og andre pårørende: lokale hjælpegrupper i 

forhold til sociale udfordringer til, at støtte familiers 
levestandard, rådgivning og støtte til pårørende, 
terapeutiske programmer til, at hjælpe pårørende 
med udfordringer med vold og anden mistrivsel i 
hjemmet, afhængighed af alkohol eller narkotika, 
eller med andre psykiske behov.

• Uddannelse og kurser: F.eks.: 
  –   Til børn: nøjagtige, tilgængelige og alderssvarende 

uddannelsesmaterialer. Styrke børns livsfærdigheder 
og selvbeskyttelse.

 –  Til voksne: læring om positiv børneopdragelse.

•  Udarbejde og benytte en mobbepolitik der gælder hele 
kommunen, med en implementeringsplan for både 
voksne og børn.
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Artikel 20 – Anbringelse

Artikel 20 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder om-
handler børns ret til særlig hjælp i form af anbringelse som 
f.eks. ved plejefamilie, institution eller adoption. Børn, der 
af forskellige hensyn til barnets bedste, ikke kan blive i sine 
familiemæssige omgivelser, har ret til et nyt sted at bo og få 
omsorg.

oB s e r vat ione r

Børnetalsmanden fik under rejsen i Sydgrønland en del hen-
vendelser relateret til anbringelser af børn. En del af dem 
har handlet om uformelle anbringelser, hvor f.eks. familie-
medlemmer har varetaget omsorgen for børn, hvis forældre 
f.eks. har misbrugsproblemer og ikke selv kan varetage for-
ældreansvaret. I den forbindelse er der beskrevet proble-
mer med at få ordnede forhold om anbringelserne, f.eks. at 
folkeregisterregistrering af et barn ikke har været i orden, at 
ansøgning om plejetilladelse og plejevederlag ikke behand-
les eller at der ikke er styr på, hvem der har forældremyn-
dighed over barnet. I en konkret sag undersøgte MIO for-
holdene og det viste sig, at plejetilladelsen var ”strandet” i 
sundhedsvæsnet, hvor en tidligere ansat ikke havde under-
skrevet en helbredserklæring. Der ses således et behov for 
at få strammet op på forholdene omkring børn, hvis omsorg 
varetages af andre uden plejetilladelse.

En konsekvens af dette er bl.a. at plejefamilierne mangler 
økonomisk støtte til at forsørge børnene og økonomisk min-
drebemidlede plejeforældre beskriver, at det kan være 
svært at brødføde og skaffe fornødenheder som f.eks. tøj til 
barnet, ligesom de oplever det som svært at få støtte til at 
håndtere børnenes problemer (f.eks. ved tidligt skadede 
børn). 

Behovet for støtte og rådgivning er et problem, som har væ-
ret italesat af flere plejefamilier/-forældre, som Børnetals-
manden og Børnekonsulenten har talt med. De efterlyser 
nogen at henvende sig til (f.eks. en direkte kontaktperson) 
for hjælp og rådgivning og beskriver meget langsom reakti-
on fra socialforvaltningen selv på akutte problemer.

Endeligt er der nævnt en problemstilling om hjemgivelser af 
plejebørn til familier, hvor der ikke er sket bedring i forhol-
dene, siden barnet blev anbragt. Barnet hjemgives således 
tilbage til de samme problemer, som de kom fra, uden en 
plan for hvordan forholdene kan bedres.

v ur de r inge r i  F or hol d t i l  Kon v e n t ione n

Konventionen giver et barn, som ikke kan få den omsorg, de 
har brug for, hos forældrene ret til anbringelse og særlig be-
skyttelse og bistand. Ovennævnte oplysninger tyder på, at 
der er udfordringer med at leve op til konventionens be-
stemmelser om at sikre nogle af disse børns trivsel og udvik-
ling når barnet anbringes eller ikke lever sammen med sine 
forældre. Oplysninger tyder desuden på, at der er behov for 
et særligt blik for de børn, som lever hos andre omsorgsgi-
vere uden en formel anbringelse eller plejetilladelse, idet 
der kan være økonomiske udfordringer ift. at sikre basale 
fornødenheder, da en del familier er mindrebemidlet, og 
udfordringer i forhold til at få rådgivning og hjælp til at 
håndtere børnenes problemer.

a nBe Fa l ing

•  At forholdene, som loven foreskriver det, omkring 
uformelle anbringelser undersøges for at sikre børns 
velbefindende.

•  At der sikres handleplaner for de formelle  
anbringelser af børn i kommunen.

•  At der sikres mulighed for rådgivning og  
støtte til plejeforældre med henblik på at  
bedre barnets trivsel og udvikling.

•  At kommunen gennemgår og efteregner alle sine 
plejetilladelser hhv. deres vederlag til sikring af både 
korrekt og rettidig økonomisk støtte til plejefamilier.

•  At kommunen sagsoplyser i nødvendigt omfang,  
også i spørgsmål om hjemgivelse af børn til  
deres biologiske familier.

•  At kommunen opsætter klare interne retningslinjer, med 
et periodisk kontrolsystem, for behandling af alle sager 
om anbringelser til støtte for alt ovenstående.
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Artikel 23 – Handicap

Artikel 23 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder handler 
om, at børn med handicap skal sikres et indholdsrigt og 
menneskeværdigt liv, der medvirker til barnets aktive delta-
gelse i samfundet. Børn med handicap har samme rettighe-
der som andre børn og samtidig ret til særlig omsorg grun-
det deres handicap.

oB s e r vat ione r

Der har været en del henvendelser fra borgere, som har 
handlet om børn med handicap eller særlige behov, hvor 
indsatsen er set som utilstrækkelig. Fagpersoner har også 
italesat problemstillinger eller kommet med observationer 
ift. til disse grupper af børn. Børn med handicap har krav på 
hjælp til at udvikle sig og få et godt liv ligesom alle andre 
børn.

Der beskrives, at der bliver flere og flere elever med usynli-
ge handicap og særlige behov, hvilket er en udfordring i for-
hold til at sikre, at de får den hjælp, de har behov for ift. 
deres udvikling og trivsel. Dette handler dels om at fagper-
sonalet ikke opfattes som værende uddannede til, at arbej-
de med børn med særlige behov.

Det oplyses, at der på specialskolen Tungujortuaraq – en af-
deling under Tasersuup Atuarfia, for børn og unge med svæ-
re funktionsnedsættelser – ikke er de rette og tilstrækkelige 
faciliteter på skolen. Det oplyses ligeledes, at der er generelt 
pladsmangel, der er mangel på undervisningslokaler og der 
er ikke de fornødne hjælpemidler på toilet. Der er mangel 
på personale – talepædagoger, fysioterapeuter, ergotera-
peuter m.v. Deslige er der brug for en observationsafdeling 
på skolen, som kan sikre en holistisk tilgang til observatio-
nerne (pt. foregår alle observationerne på døgninstitutio-
nen Ivaaraq ). Derudover er der mangel på passende fritids-

aktiviteter/væresteder for hjemmeboende børn unge med 
svære funktionsnedsættelser (hvor de er skærmet fra voks-
ne).

De lovgivningsmæssige rammer for specialundervisning er 
også påtalt som utidssvarende. Hjemmestyrets bekendtgø-
relse nr. 22 af 23. juli 1998 om Folkeskolens specialundervis-
ning og anden pædagogisk bistand er ikke blevet opdateret 
på trods af ny skolelovgivning i 2002 med opdatering i 2012. 
Dette er selvfølgelig ikke kommunens ansvarsområde, men 
har konsekvenser idet skolelovgivningen ikke tilgodeser 
børn og unge med svære funktionsnedsættelser ift. lærings-
mål, trinprøver, afgangsprøver, fag m.v. Bekendtgørelsen 
har været sendt i høring i 2014 med henblik på forbedringer, 
men der er ikke kommet en ny bekendtgørelse.

Endeligt opleves det som et problem, at tildelte vidtgående 
specialundervisnings ikke følger eleven, når denne flytter, 
da det kan betyde, at barnet kan blive forhindret i at starte i 
skolen, hvis det flytter.

Børnetalsmanden og Børnekonsulenten har desuden fået en 
del henvendelser om, hvad der opleves som utilstrækkelig 
hjælp og støtte til konkrete børn med særlige behov og funk-
tionsnedsættelser. Henvendelserne har bl.a. handlet om: 

•  En forælder som er bekymret over manglende hjælp og 
støtte til sit barn, som er omfattet af handicap-
forordningen, på trods af at der er givet bevilling til  
bl.a. støtteperson fra kommunen. 

•  Et barn med medfødt hjerneskade og en meget voldsom 
adfærd, som har betydet, at pgl. er blevet smidt ud af 
skolen, som ikke magter at arbejde med et barn med 
sådanne udfordringer. På trods af underretning og 
henvendelse til skoleledelsen føler familien ikke at nogen 
vil tage ansvar.

•  Et barn på 3 år med talebesvær, som har svært  
ved at udtrykke sig og skriger og bliver vred. 
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v ur de r inge r i  F or hol d t i l  F n ’ s  Kon v e n t ion  
om B a r ne t s  r e t t ighe de r

På baggrund af ovennævnte observationer og informatio-
ner til Børnetalsmanden fra både fagpersoner og borgere 
synes der at være en udfordring med at leve op til konven-
tionens bestemmelser om at sikre udvikling og støtte for 
børn med særlige behov eller handicap. 

Henvendelserne viser endvidere behovet for, at bekendtgø-
relsen om nr. 22 af 23. juli 1998 om Folkeskolens specialun-
dervisning og anden pædagogisk bistand opdateres, således 
den matcher Inatsisartutloven om folkeskolen. 

a nB e Fa l ing

•  Det anbefales, at kommunalbestyrelsen i flg. Inatsisartut-
lov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, jf. § 43 
stk. 1., at sørger for pædagogiskpsykologisk rådgivning.

•  At kommunen sikrer rammerne for MISI (PPR), således at 
børn med handicap eller særlige behov samt forældre, 
lærere og andet personale får den nødvendige 
rådgivning. Her anbefaler Børnetalsmanden tillige, at 
MISI (PPR) sørger for undersøgelser, vurderinger, 
udredninger samt danne grundlag for udfærdigelsen af 

en individuel handlingsplan for alle elever med 
vidtgående specialundervisning (jf. Hjemmestyrets 
bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens 
specialundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand).

•  At kommunen bør indgå i dialog med Selvstyret om 
optimering af de fysiske rammer de manglende 
hjælpemidler i specialskolen Tungujortuaraq.

•  At kommunen bør øge indsatsen omkring tiltrækning  
af uddannet fagpersonale til varetagelsen af 
undervisningen af børn med handikap eller særlige 
behov.

•  At børn med vidtgående handicap, har på lige fod med 
andre børn med særlige behov (f.eks. børn der er 
anbragt) brug for årlige behandlingsplaner/
handleplaner4. 

•  At kommunen bør i samarbejde med Selvstyret sikre at 
ledelse, personale og skolebestyrelser sikres viden om 
lovbestemte opgaver, ansvar og beføjelser. 

4  Af gældende lovgivning fremgår de årlige møder  
vedr. handleplaner kun for anbragte børn. 



24

Artikel 24 – Sundhed

Artikel 24 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder om-
handler børns ret til at leve et sundt liv med et godt helbred; 
samt børns ret til at få sundhedsfaglig hjælp og behandling, 
hvis de har brug for det.

Ud fra et børnerettighedsperspektiv, har alle børn ret til mu-
ligheder for at overleve, vokse og udvikle sig inden for ram-
merne af fysiske, følelsesmæssige og sociale trivsel, til det 
enkelte barns fulde potentiale. FN’s Børnekomite, ser på 
artikel 24 som en inkluderende rettighed, der ikke kun 
strækker sig til rettidig og hensigtsmæssig forebyggelse, 
sundhedsfremme, helbredende og rehabiliterende og ind-
satser, men også retten til at vokse og udvikle deres fulde 
potentiale og leve under forhold, der sætter dem i stand til 
at opnå den højeste sundhedstilstand ved gennemførelse af 
programmer, der er retter mod de underliggende grunde til 
at man har et sundt liv5.

oB s e r vat ione r

Børnetalsmandens indtryk efter rejsen i Sydgrønland er, at 
der ikke er lige adgang til sundhed for børn i Sydgrønland. 
Børnenes sundhed er påvirket af manglende ressourcer til 
forebyggende arbejde og konsekvenser af armod og mis-
brug i familierne. Børn savner sunde forbilleder og sunde 
aktiviteter. Ernæring er en vigtig forudsætning for sund ud-
vikling og en forudsætning for at kunne modtage læring. 
Flere beretter om fattigdom og ringe kost i familierne, børn 
som kommer i skole uden at have spist og uden at have 
madpakker med, fordi man f.eks. ikke har råd til rugbrød og 
skolerne ser man sultne børn. Børnene hjælper af og til hin-
anden, når de ikke har mad og de reagerer både fysisk og 
verbalt på fattigdommen. Som eksempel er det oplyst at 
man i en skole har forbudt børn at have franskbrød med i 
skole, men har lavet det om igen, da børnene ikke har alter-
nativer grundet familiernes situation. Ernæring og forståel-
se af særlige behov og intolerance er også nævnt som en 
problemstilling ift. til børn med f.eks. laktoseallergi på dag-
institutioner, hvor personalet ikke opfattes som at have den 
nødvendige viden og forståelse for særlige behov. Skolemad 
italesættes om en ønskelig løsning.

Rygning er et andet sundhedsmæssigt emne, hvor der er 
store udfordringer, idet mange børn ryger – børn helt ned til 
7 år. Som nævnt tidligere er der også en problemstilling ift. 

5   Dette fremgår af komiteen under FN konvention om social, økonomi-
ske og kulturelle rettigheder udtalelse nr. 12 om retten til tilstrækkelig 
og nærende føde (Alle FN konventioner har en komite, der jævnligt 
offentliggøre såkaldte General comments, der fungerer som fortolk-
ningsbidrag)

børn, som misbruger hash og nogle gange i selskab med for-
ældrene. 

Henvendelser om konkrete børn og bekymringer har bl.a. 
handlet om skimmelsvamp. Dette både i forhold til mistanke 
om skimmelsvamp på skolen i Aappilattoq og Qassiarsuk, 
samt elevhjemmet i Qassiarsuk, som giver børnene hoved-
pine, udslæt og træthed og skimmelsvamp i hjemmet hos 
konkrete børn, som gør at de ikke længere kan bo med for-
ældrene i hjemmet, men må bo hos bedsteforældre. Det 
opleves en mangel på handling ift. boligsituationer, som på-
virker børns helbred, både fra kommunen og boligselska-
bets side.

Børnetalsmanden har også talt med en borger, som er be-
kymret for de mange unge, som får børn i en tidlig alder 
med den mulige konsekvens, at børn bliver født uden at 
være ønskede, hvilket påvirker både den omsorg, der dra-
ges for dem, og hvordan det går med dem følelsesmæssigt 
resten af deres liv.

v ur de r inge r i  F or hol d t i l  F n ’ s  Kon v e n t ion  
om B a r ne t s  r e t t ighe de r

Børnetalsmanden ser et manglende fokus på børn i udsatte 
situationer og på børn som bor i byer/bygder, hvor forsynin-
gen af fødevarer ikke er tilstrækkelig, ligesom forebyggende 
indsatser på sundhedsområdet ikke er optimale. Dette bety-
der, at der en væsentlig risiko for, at artikel 24 i FN’s Konven-
tion om Barnets Rettigheder ikke efterleves, idet der både 
er ulige adgang i forhold til et sundt liv og flere børns læring 
og udvikling påvirkes i en negativ retning grundet f.eks. kon-
sekvenser af misbrug og fejlernæring. 

Børnetalsmanden er velvidende om den ofte svære boligsi-
tuation i Grønland, men er bekymret for de børn der flyttes 
væk fra trygge omgivelser grundet f.eks. dårlige indeklima i 
hjemmet. De symptomer børnene udviser, kan på kort og 
langt sigt påvirke børnenes helbred.

a nBe Fa l ing

•  At kommunen sikrer mulighed for at børn, ud over 
morgenmad, også vil kunne spise frokost i skolen.

•  At der igangsættes forebyggende initiativer og rådgivning 
vedr. sundhed. F.eks. indsatser der omhandler konkrete 
politikker vedr. rygning, rusmidler, o.lign. Særlig på 
områder hvor børn og unge færdes.

• At der sikres beskyttelse mod krænkelser og misbrug.

•  At der sikres lige adgang i fht.  
forebyggelse og behandling.
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Artikel 26 og 27 – Social  
sikkerhed og levestandard

Artikel 26 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder om-
handler børns ret til at nyde godt af social sikkerhed. Børn 
har uindskrænket ret til opnåelse af dette. Det betyder, at 
Grønland og kommunerne skal yde børn og deres omsorgs-
givere bistand, dette under hensynstagen til hvilke midler 
og omstændigheder der findes for barnet og de personer, 
der har ansvaret for barnets underhold.

Artikel 27 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder om-
handler børns ret til en levestandard hvor barnets fysiske, 
psykiske, åndelige, moralske og sociale udvikling anerken-
des. Det betyder at barnets omsorgsgivere – efter evne og 
økonomisk formåen – og uanset bosted, har ansvaret for 
barnets udvikling, samt ansvar for at barnet får de basale 
ting som mad, tøj og en bolig at leve i. Hvis barnets forældre 
ikke formår, at efterleve dette, skal kommunerne hjælpe 
forældrene med at gennemføre denne ret. Denne hjælp kan 
ydes økonomisk, gennem støtteprogrammer og med hen-
syn til barnets basale behov.

oB s e r vat ione r

Ifølge artikel 26 har barnet ret til at nyde godt af social sik-
kerhed. En række borgerhenvendelser til Børnetalsmanden 
viser, at mange – herunder enlige forældre eller ældre fami-
liemedlemmer, som har overtaget ansvaret for et barn fordi 
forældrene ikke kunne tage ansvar – har store økonomiske 
udfordringer i forhold til at forsørge barnet. Især i sidst-
nævnte uofficielle anbringelser har de aktuelle omsorgsgi-
vere, efter det oplyste, oplevet at have svært ved at få øko-
nomisk støtte til barnets underhold på trods af ansøgninger 
om dette. Det beskrives i flere tilfælde, at der er ansøgt til 
kommunen, men at sagsbehandlingen er langsommelig, at 
børnepengene først kommer når man henvender sig til 
kommunen eller at der slet ikke er sket noget i sagen. Man-
ge sagsbehandlerskift beskrives som en del af denne pro-
blemstilling.

Andre situationer har handlet om familier, hvor forholdene 
pludseligt har ændret sig f.eks. pga. alvorlig sygdom i fami-
lien med den konsekvens, at familien ikke har haft mulighed 
for at være sammen under sygdomsforløbet, eller fordi bar-
net er flyttet fra pleje tilbage til den ene forælder uden at 
den økonomiske støtte fulgte med.
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Ifølge FN’s Konvention om Barnets Rettigheders artikel 27 
har barnet ret til en levestandard, som understøtter deres 
udvikling – fysisk, psykisk, åndeligt, moralsk og socialt. Den 
dårlige økonomiske situation, som mange børnefamilier le-
ver med, har store konsekvenser for barnet. Det beskrives, 
at familier er nødt til at spise billig mad, har svært ved at 
sørge for ordentligt tøj som f.eks. passende vintertøj. Det 
opleves i en enkelt by, at være en generel problemstilling at 
unge piger er nødsaget til at at låne bind af veninder, da der 
ikke er råd til at købe disse.

Henvendelser Børnetalsmanden har fået og informationer 
fra fagpersoner belyser, at mange børn vokser op under 
vanskelig og hårde forhold og at der er stor fattigdom i man-
ge børnefamilier.

Børnetalsmanden har bl.a. mødt en familie, der ikke har haft 
råd til at betale for el eller varme. De har været uden el og 
varme om vinteren. Madlavningen er foregået med grill og 
opvarmningen med primus. Familien har så få midler, at der 
ikke er råd til tilstrækkelig mad. En lille pose mel (fyldt med 
dun/fjer) der bruges i forbindelse med plukning af alke er 
brugt til, at bage én pandekage så barnet i familien kunne få 
stillet sin sult den ene dag.

Der italesættes desuden flere gange en problematik med 
familier, som bliver smidt ud af deres bolig, hvor børn så 
placeres hos andre familiemedlemmer (ikke nødvendigvis 
sammen med forældrene) og der er også nævnt et eksem-
pel, hvor et barn har måttet bo på farens arbejdsplads, samt 
et eksempel på et barn der har været nødsaget til at bo i et 
telt.

Læs mere i børnerapporten side 7.

v ur de r ing i  F or hol d t i l  F n ’ s  Kon v e n t ione n  
om B a r ne t s  r e t t ighe de r

I forhold til efterlevelsen af FN’s Konvention om Barnets Ret-
tigheder kan det være en udfordring, at der blandt familier 
med få ressourcer eller omsorgsgivere opleves et problem 
med at give børn basale fornødenheder som tøj, sund mad, 
bolig eller hygiejneartikler og at der opleves langsommelig-
hed i forhold til bevillig af hjælp eller slet ikke gives hjælp. 
Ligesom der er flere eksempler på, at børns ret til en god 
levestandard, herunder at barnets fysiske og psykiske udvik-
ling støttes, ikke er tilstrækkeligt sikret. 

Børnetalsmanden anerkender kommunens store arbejds-
byrde, men må omvendt indskærpe fra observationerne, at 
såfremt børn adskilles fra deres forældre på grund af bolig-
mangel ved udsættelser må det være udtryk for en mang-
lende kommunal opmærksomhed og indsats på problemet 
og landets forpligtelse til at efterleve artikel 26 og 27 i kon-
ventionen.

a nBe Fa l ing

•  Opstramning af procedurer for behandling af 
ansøgninger om økonomisk støtte og udbetaling af 
denne, i de tilfælde hvor der er børn i familierne – til 
sikring af børns basale fornødenheder.

•  At kommunen udarbejder retningslinjer for tilsynet  
med børn og unge (I henhold til Landstingsforordning  
nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge § 4,  
skal kommunen aktivt og opsøgende føre tilsyn med  
de forhold børn og unge lever under).

•  Forbedret styring af kommunens plejetilladelser.

•  Opsætning af socialrutiner til sikring af børns fortsatte 
samliv med forældre/primær omsorgsgiver, hvor  
der sker udsættelse fra lejemål.
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Artikel 28 – Skole og uddannelse

Artikel 28 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder om-
handler børns ret til at få en uddannelse. Ud fra ligestillings-
princippet skal grunduddannelse være tilgængelig og opnå-
elig for alle børn. Dette betyder også, at der skal yde økono-
misk bistand i tilfælde af trang. Børn skal vejledes og op-
muntres til at gennemføre skolegangen, således evt. frafald 
mindskes. Skolegangen skal administreres således, at den 
tilgodeser barnets værdighed som menneske og er i over-
ensstemmelse med nærværende konvention.

oB s e r vat ione r

I drøftelserne med både borgere og fagpersoner er der 
fremkommet en række problemer og udviklingstendenser 
som udfordrer sikring af skolegang for alle børn tilpasset de-
res behov.

Der beskrives nogle udfordringer med at følge skoleloven 
pga. utilstrækkelige ressourcer samt en opfattelse af for 
ringe kompetenceudvikling af lærerne til at arbejde med de 
børn som har særlige behov. Endeligt er der information om 
at der en opfattelse af, at der ikke kommer nok lovpligtige 
tilsyn på skolen.

Flere børn med udfordringer
Der beskrives en tendens med flere og flere elever med 
usynlige handicap og særlige behov; og dermed en bekym-
ring for om disse børn får passende undervisning og støtte, 
så de kan gennemføre deres folkeskole med et brugbart re-
sultat.

Børn som ikke er modtagelig for læring
Fra skolerne beskrives det at flere og flere børn har svært 
ved at modtage læring og har ringe forudsætninger grundet 
forholdene i deres hjem f.eks. med misbrug og omsorgs-
svigt.

Desuden har den ringere forudsætning, pga. børnenes 
hjemlige forhold, den konsekvens, at flere børn kommer i 
skole lige når de er vågnet uden at have nogen form for 
madpakke med. Som tidligere nævnt opleves også et stigen-
de problem med børn med dårlig hygiejne, ringe påklæd-
ning og børn som møder uden skoletaske og skriveredska-
ber.

Børnetalsmanden er blevet mødt med nogle konkrete for-
slag til indsatser som sigter mod at styrke disse børns trivsel 
og skolegang. Disse skitseres i kort form i det følgende:

•  Prioritering af ressourcer til en madordning til børnene i 
skolen, som giver alle børn mulighed for at blive bespist 
på skolen, så de kan blive modtagelige for læring.

•  Styrkelse af skole/hjemsamarbejdet.

•  Større fokus på tidlig forebyggelse, f.eks. mens børnene 
er i førskolealderen, herunder et øget samarbejde 
mellem skole og førskole om de børn, som har særligt 
brug for støtte (dette ses allerede af børnehaven). De 
børn som ikke får støtte hjemmefra klarer sig meget 
dårligere i skolen. 

•  Socialrådgiver på skolen til at tale med børn og unge 
med forskellige udfordringer med henblik på at  
forbedre børns trivsel og hverdag.

•  Etablering af en familieklasse.

v ur de r ing i  F or hol d t i l  F n ’ s  Kon v e n t ion  
om B a r ne t s  r e t t ighe de r

I princippet har alle adgang til skolegang, men, som beskre-
vet ovenfor, er børnenes forudsætninger for at modtage 
læring meget forskellig og ift. i praksis, at sikre alle børn 
grundskolegang og mindske frafald er der en række udfor-
dringer. Artikel 28 indeholder et krav om at træffe forholds-
regler til at opmuntre til regelmæssig skolegang og forbe-
rede dem på uddannelse, og der ses et behov for en indsats 
for at styrke børn med få ressourcer, så de gennemfører 
skolen med brugbar læring. Børnetalsmanden ser bekym-
rende på det stigende antal elever med udfordring samt 
børn der ikke er gearet til læring. På denne baggrund synes 
der at være en udfordring med at sikre en efterlevelse af 
konventionens bestemmelse. 

a nBe Fa l ing

•  At der iværksættes tiltag for at sikre udvikling og  
læring for den stigende gruppe af børn fra familier  
med svage ressourcer og børn med særlige behov.

•  At, kommunen sikrer de nødvendige  
midler til en skolebespisningsordning.

•  At skolebestyrelserne iværksætter tiltag som  
skal sikre et bedre skole/hjem-samarbejde.
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Artikel 29 – Uddannelse og udvikling

Artikel 29 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder handler 
om, at uddannelsen af barnet skal have til hensigt at udvikle 
barnets personlighed, samt psykiske og fysiske evner. Lige-
som respekt for menneskerettigheder, ligestilling, etnicitet, 
egne forældre, kulturel identitet, miljø og nationale værdier, 
skal være en del af barnets udvikling.

oB s e r vat ione r de r s t ø t t e r v ur de r inge n

Udvikling til barnets fulde potentiale
Som nævnt i forbindelse med artikel 28 berettes der om en 
stigende tendens med børn med særlige behov, stigende 
antal børn med brug for at gå i specialklasse og udfordringer 
og bekymring ift. at tilgodese deres behov i forhold til læ-
ring.

En anden sårbar gruppe er en del af eleverne fra bygderne. 
Disse elever kommer ofte ikke videre i skolesystemet efter 
folkeskolen. Den særlige problemstilling ift. elever fra byg-
der behandles yderligere sidst i rapporten. Flere har haft en 
vanskelig opvækst og deres personlige problemer bliver 
yderligere forstærket, når de kommer på elevhjem. De so-
ciale problemer betyder ifølge oplysningerne at enkelte 
sendes hjem. Ifølge informationerne fra Børnetalsmandens 
rejse er der opmærksomhed omkring disse børns skolepligt. 
I forhold til at sikre bygdebørns mulighed for at komme vi-
dere i uddannelsessystemet oplyses det, at der er bygde-
børn, som ønsker at komme på efterskole, men at foræl-
drene ikke har råd til det. Disse børn mister ofte motivatio-
nen til at gå i skole.

Ovenstående understøttes ud over beretninger fra fagper-
soner af henvendelser fra forældre og børn, som oplever 
problemer ift. børnenes skolegang og læring. Disse har bl.a. 
handlet om:

•  Børn som placeres i specialklasse eller ryger frem og 
tilbage mellem almen og specialklasse pga. adfærd. Det 
kan både dreje sig om børn som er for stille og børn med 
en mere udfordrende adfærd. Forældrene mener deres 
børn er fejlplacerede i specialklasse. I de konkrete 
henvendelser trives børnene ikke i specialklassen.

•  Barn i specialklasse, som savner faglig  
udfordring og gerne vil have afgangsprøve.

•  Sikre vejledning til forældre, der skal  
hjælpe deres børn med lektier.

v ur de r inge r i  F or hol d t i l  F n ’ s  Kon v e n t ion  
om B a r ne t s  r e t t ighe de r

På baggrund af de ovennævnte observationer og indsamle-
de informationer fra fagpersoner, forældre og børn ses ud-
fordringer med efterleve konventionens bestemmelser i 
forhold til at udvikle, især børn med særlige behov til deres 
fulde potentiale og dermed, gennem skolegang, forberede 
dem til uddannelse og et selvstændigt voksenliv.

a nBe Fa l ing

•  At kommunen bør udarbejde en procedure i fht. 
efterskoleansøgninger (jf. Landstingsforordning  
nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge  
§ 9, stk. 2, pkt. 9).

•  At MISI (PPR) bør sikres en personalenormering,  
som tilgodeser de udfordringer, der ligger i at give  
den rette rådgivning omkring elever i specialklasser.

•  At kommunen fører tilsyn med samtlige skoler. Denne 
tilsynspligt bør sikres ved vedtagelse af retningslinjer og 
procedurer som tilsigter sikring af denne pligt, jf. § 47 i 
Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om 
folkeskolen, hvor de står at, Skolebestyrelsen udøver  
sin virksomhed inden for de mål og rammer, som 
kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. § 43 og  
fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.

•  At kommunen tilgodeser børn fra bygder, også dem  
med særlige behov, ret til udvikling og uddannelse.
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Artikel 31 – Fritid

Artikel 31 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder om-
handler børns ret til, at hvile sig og have fritid; børns ret til at 
lege og dyrke fritidsinteresser, samt deres ret til at deltage i 
det kulturelle og kunstneriske liv. Grønland skal stille pas-
sende og lige muligheder til rådighed for at børn kan be-
nytte sig af disse rettigheder.

Elementerne i artikel 31 beskriver forhold, der er nødven-
dige for at beskytte kvaliteten af barndommen, børns ret til 
en optimal udvikling, børns ret til at udvikle modstandsdyg-
tighed og til realiseringen af andre rettigheder.

Det skal sikres, at alle børn har mulighed for at realisere de-
res rettigheder i henhold til artikel 31 uden forskelsbehand-
ling af nogen art. Der bør lægges særlig vægt på at udleve 
rettighederne for visse grupper af børn, herunder børn der 
lever i mindrebemidlede familier, børn med manglende ad-
gang til faciliteter, børn med manglende mulighed til at be-
tale for omkostninger for deltagelse samt særligt udsatte 
børn.

Mobning af børn kan også være en væsentlig hindring for 
sikre de rettigheder børnene har i henhold til artikel 31. Dis-
se rettigheder kan kun realiseres, hvis kommunen træffer 
alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte børn mod 
sådanne handlinger.

oB s e r vat ione r

Fritidsaktiviteter og trygt sted at opholde sig
Børnetalsmandens arbejde er at være børnenes talerør og 
rigtigt mange børn har henvendt sig for at tale om fritidsak-
tiviteter eller mangel på samme. Både piger og drenge har 

henvendt sig i mindre grupper for at fortælle om deres øn-
sker eller bekymringer i forhold til fritidsaktiviteter og et 
trygt sted at være.

En af de ting, som børnene er bekymrede over er mindre 
børn, som er alene ude om aftenen. De nævner, at der bør 
gøres en særlig indsats for de mange omsorgssvigtede børn 
og børn fra familier, hvor forældrene drikker sig fulde. De 
har eksempelvis ønsket mere fritidsundervisning og noget 
at tage sig til. Noget mange af børnene italesætter er beho-
vet for en klub eller et sted at tage hen om aftenen, så de 
ikke keder sig. Især de helt unge (12-13 år) ønsker en klub, 
for de må ikke komme i de eksisterende tilbud (hvor man 
skal være 14 år) eller må kun være der f.eks. om lørdagen. 
De betyder, at de kun kan være udenfor om aftenen.

Nogle børn fortæller også, at de er rigtigt glade for at være 
børn, der hvor de bor, f.eks. fordi der er en fodboldbane. De 
italesætter dog samtidigt et ønske om, at de voksne bliver 
bedre til at passe på børnene f.eks. ved at bruge mindre tid 
på mobilen, ved at: lære dem ting, holde op med at drikke 
alkohol og opføre sig voldsom eller dumt, og de savner or-
dentlig opdragelse.

Fagpersoner og voksne, som har henvendt sig i forbindelse 
med muligheden for at komme med borgerhenvendelser, 
har også italesat manglende muligheder for fritidsaktivite-
ter og et trygt sted at være, idet mange børn render rundet 
på gaden, hvor de f.eks. kravler op i fabriksbygninger eller 
render rundt og banker på døre. Det kunne være en junior-
klub eller et alternativ til fritidsaktiviteter end sport for de 
unge. Man efterlyser flere legepladser, flere aktiviteter ret-
tet til børn (der er en del til voksne gennem foreningslivet), 
aktiviteter til mindre børn og steder hvor man kan være 
sammen som familie. Der er også ønske om at skolepasnin-
gen er åben om sommeren, hvilket er noget som Børnetals-
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manden tidligere har fået henvendelser fra forældre om, 
som ikke har pasningsmuligheder til deres børn, når de selv 
skal være på arbejde.

Endeligt er det nævnt som et problem, at mange børn øn-
sker at dyrke sport, men har ikke råd til sportstøj eller sko. 
Børnene hjælper hinanden, f.eks. ved at efterlade deres 
sportssko i hallen så vennerne kan bruge dem. 

v ur de r inge r i  F or hol d t i l  F n ’ s  Kon v e n t ion  
om B a r ne t s  r e t t ighe de r

På grundlag af de ovennævnte observationer og modtagne 
henvendelser synes der at være flere udfordringer i forhold 
til at kunne efterleve konventionens bestemmelser om lige 
adgang til udviklende aktiviteter for børn og unge. Der efter-
spørges således trygge opholdssteder og navnlig børn me-
ner, at der en udpræget mangel på udviklende og varierede 
fritidsaktiviteter. Samme fritidsaktiviteter kan om aftenen 
fungere som et trygt og tiltrængt tilflugtssted for børn, som 
har det svært derhjemme. Endeligt synes der at være en 
særlig udfordring for børn fra ressourcefattige familier, som 
i praksis betyder, at der ikke er lige adgang til fritidsaktivite-
ter.

a nBe Fa l ing

Børn har brug for, at deltage i fritidsaktiviteter for at udvikle 
sig.

•  Forskellige fritidsaktiviteter bør  
sikres således børn ikke møder:

• Social udelukkelse, fordomme, stress eller diskrimination.

• Et miljø med sociale skader eller vold.

•  At kommunen sikrer tiltag til at inkluderer børn fra 
familier med få ressourcer i fritids- og rekreative 
aktiviteter.

•  Tiltag til at opbygge et varieret udvalg af  
aktiviteter under trygge rammer.

•  At kommunen aktivt opsøger børn og unge og  
herved sikrer disse udviklende fritidsaktiviteter  
(jf. FN’s Konvention om Barnets Rettigheder 31 og 
Landstings forordning nr. 1 af 15. april 2003 om  
hjælp til børn og unge § 2).

•  Det kan ydermere nævnes, at kommunen i henhold til jf. 
Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til 
børn og unge § 35, kan ansøge Selvstyret om etablering 
af andre typer af hjælpeforanstaltninger, herunder 
forsøgsordninger og særlige socialpædagogiske tilbud  
til børn og unge.
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Artikel 33 – Beskyttelse mod 
narkotika og stoffer

Artikel 33 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder om-
handler børns ret til at blive beskyttet mod alle former for 
narkotika og psykotrope stoffer, her i blandt hash og snif-
ning. Den handler endvidere om at staterne skal sikre tiltag, 
herunder lovgivningsmæssige-, sociale- og forebyggende 
tiltag for at beskytte børn mod brug af ulovlig brug af stof-
fer.

oB s e r vat ione r

Mange har på Børnetalsmandens rejse i Sydgrønland talt 
om børn, som misbruger ulovlige stoffer. Det er både hash 
og snifning, der beskrives som et problem ift. børn helt ned 
til 7 år (se endvidere artikel 19 og observationerne derun-
der). Disse børn har ofte andre problemer, som pjækkeri, 
manglende omsorg i hjemmet og en udadreagerende ad-
færd eller sammenhold i mindre bandelignende grupper. De 
ældre børn lærer de yngre at ryge hash eller sniffe. Det be-
skrives også en manglende ansvarstagen og konsekvens 
overfor disse børn fra forældrenes side. Nogle af børnene 
vokser op med hashmisbrugende forældre og bliver skæve 
af røgen eller deltager selv i rygningen. Hashmisbruget be-
skrives som meget udbredt blandt voksne og forældre og 
børnene vokser derfor op med en forestilling om at det er 
normalt og acceptabelt at ryge hash.

I perioder er der foruden hash også problemer med snifning 
og det beskrives som meget tydeligt, når det er et problem. 
I en enkelt by er der et godt samarbejde mellem skole og 
politiet ift. til, at forebygge dette.

Misbrug har konsekvenser for børnenes skolegang, idet de 
ofte kommer for sent, er trætte og uoplagte og uimodtage-
lige for læring.

Både blandt fagpersoner og voksne, som har henvendt sig i 
forbindelse med borgerhenvendelser, er der et ønske – og 
gives udtryk for behov – for en større forebyggende indsats 
og strategi/politik for at stoppe misbruget blandt børn. Der 
italesættes også et behov for tidlig indsats i familierne, så 
det kan forebygges at børnene lærer misbruget i hjemmet. 
Hvis forældrene ikke kan passe deres børn er kommunen, 
skolen, sundhedsvæsenet og andre voksne forpligtet til at 
hjælpe dem. Men det er ikke altid børnene får den hjælp, de 
har brug for. Det gør ondt på et barn at blive ladt i stikken. 
At føle sig magtesløs og ikke i stand til at stoppe den onde 
cirkel, som forældrenes druk og hashmisbrug efterlader det 
i. Der ses et behov for en mere generel forebyggende ind-
sats. Der gives blandt fagpersoner udtryk for behov for en 
styrkelse af de lokale menneskelige ressourcer og Familie-
centeret roses for sin indsats. 

Læs mere i børnerapporten s. 4.
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v ur de r inge r i  F or hol d t i l  F n ’ s  Kon v e n t ion  
om B a r ne t s  r e t t ighe de r

Børnetalsmanden ser – på baggrund af informationerne om 
et omfattende misbrug blandt børn i deres familier – med 
stor bekymring på den beskrevne situation og mener endvi-
dere, at der kan være en væsentlig risiko for, at Grønland, 
herunder de relevante myndigheder, ikke lever effektivt op 
til sine forpligtelser som disse er formuleret i FN’s Konven-
tion om Barnets Rettigheders artikel 33. Børnetalsmanden 
vurderer, at der er et behov for en struktureret, målrettet 
og koordineret forebyggende indsats med henblik på at be-
skytte børn mod stoffer. Den direkte akutte indsats bør dog 
omhandle beskyttelse af børn og unge, som påvirkes af for-
ældre eller anden omsorgsgiveres misbrug, eller eget mis-
brug.

Den nuværende indsats må, såfremt de modtagne oplysnin-
ger lægges til grund, vurderes at være utilstrækkelig til at 
sikre dette. Den forebyggende indsats skal, hvis børn skal 
beskytte mod stoffer, både rettes mod børn og deres fami-
lier med henblik på at mindske misbrug i familierne.

a nB e Fa l ing

•  Kommunen skal – i henhold til artikel 19 og 39 i FN’s 
Konvention om Barnets Rettigheder – etablere 
beskyttende indsatser til børn som pårørende af 
misbrugere og som misbrugere selv.

•  Kommunen bør ligeledes etablere resocialiserede tiltag 
til børn som misbrugere selv (og ikke kun som pårørende 
af misbrugere).

•  Kommunen bør nedsætte et tværfagligt arbejde 
målrettet forebyggende tiltag mod narkotika og stoffer.
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Artikel 39 – Resocialisering

Artikel 39 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder om-
handler børns ret til fysisk og psykisk helbredelse og reso-
cialisering, efter at have været udsat for enhver form for 
forsømmelse, udnyttelse eller misbrug, eller anden form for 
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. 
Helbredelse skal finde sted i omgivelser der fremmer bar-
nets sundhed, selvrespekt og værdighed.

oB s e r vat ione r

Under de foregående artikler er der beskrevet en række si-
tuationer, hvor børn har været udsat for svigt eller over-
greb. Samtidigt er det beskrevet, at der i en del af disse til-
fælde ikke er en oplevelse af, at der er iværksat fornøden 
hjælp til at sikre barnet resocialisering.

I følge borgere – voksne og børn – handler det primært om 
børn, som har været udsat for seksuelle overgreb med kon-
sekvenser i form af psykisk mistrivsel og adfærdsændringer, 
hvor der enten slet ikke sker en indsats for at iværksætte 
hjælp eller hjælpen kommer sent og ikke er tilstrækkelig. 
Flere ønsker mulighed for samtaler eller psykologbehand-
ling.

Børn, som er vokset op med omsorgssvigt, har også ret til 
resocialisering, hvilket betyder, at der skal ske tiltag for at 
bedre deres trivsel. Mange voksne har beskrevet børn og 
unge uden grænser, med en udadreagerende adfærd eller 
misbrugsproblemer, som giver vanskeligheder i forhold til at 
kunne fungere socialt og i uddannelsessystemet. Ligeså er 
der børn med få ressourcer, som kommer ind til byerne fra 
bygderne for at gå i skole. Problemer børnene tager med sig 
hjemmefra, dukker op, når de kommer på elevhjem.

Se tillige observationerne under artikel 19.

v ur de r ing i  F or hol d t i l  F n ’ s  Kon v e n t ione n  
om B a r ne t s  r e t t ighe de r

På baggrund af de ovennævnte observationer og henven-
delser synes der at være udfordringer med at efterleve be-
stemmelserne i Børnekonventionens artikel 39. Dette ind-
tryk bestyrkes, såfremt oplysningerne fra samtalerne med 
borgere kan lægges til grund, hvorefter kommunen i flere 
tilfælde ikke har iværksat undersøgelser efter Landstings-
forordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge 
§ 6, ligesom de muligvis ikke har etableret hjælpeforanstalt-
ninger hertil (jf. § 9). Uanset om kommunen faktisk har levet 
op til sine forpligtelser i medfør af lovgivningen, er der be-
hov for, at børn, unge, forældre og andre borgere også får et 
indtryk af, at der reelt sker noget effektivt i forhold til efter-
levelsen af artikel 39. 

a nBe Fa l ing

•  At, området for resocialisering skal styrkes. Dette gælder 
i forhold til at fremme fysisk og psykisk helbredelse for 
børn og unge. Det anbefales at udarbejde procedurer 
herfor. Der skal indarbejdes hensyntagen til barnets 
udviklingstrin og deraf følgende konkrete 
beskyttelsesbehov for børn i forskellige aldre.

•  I forhold til børn og unge, der kommer på elevhjem, bør 
den almindelige daglige omsorg for børnene udbygges 
betragteligt, og der skal der igangsættes en socialfaglig 
indsats og handling.
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I dette afsnit behandles forhold af mere generel karakter, 
som påvirker børns trivsel f.eks. i forhold til FN’s Konvention 
om Barnets Rettigheder artikel 3, som omhandler barnets 
bedste.

Artikel 3 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhand-
ler sikring af børns interesser. Når et samfund skal tage be-
slutninger, skal børns tarv komme i første række. Børn har 
ret til beskyttelse og omsorg under hensynstagen til de ret-
tigheder og pligter, der gælder for børnenes omsorgsgivere 
og andre med ansvar for børnene.

Flere taler om en generel magtesløshed i befolkningen i om-
rådet ”Man føler sig virkelig magtesløs” og ”Hvad er det som 
sker her? Der må gøres noget”, er nogle af de udsagn, som 
Børnetalsmanden er blevet mødt med. Oplysningerne 
handler om borgere der føler, at kommunen ikke har funge-
ret optimalt i en længere periode. Der er store problemer i 
mange familier med bl.a. misbrug og fattigdom og det er 
meget tydeligt, at mange børn mangler omsorg og grænse-
sætning, specielt blandt de børn, som ikke får opfyldt deres 
behov. Der er et stort problem omkring mobning, både 
blandt børn og voksne.

Det blev gjort klart, at der er stor forskel på problemernes 
art og tingenes tilstand alt efter, hvor man er i kommunen 
og således også stor forskel på, hvordan det er at være barn 
i Kommune Kujalleq.

Forældreansvar

Et gennemgående tema er forældres evne til, at ansvar for 
børns levevilkår, trivsel og opdragelse. Der beskrives et be-
hov for at klæde forældre på til deres forældrerolle og an-
svar, og til at samarbejde med forældrene og skabe debat 
om området.

Der er mange sociale udfordringer og dette kan mærkes på 
flere områder. En borger siger: ”Flere familier har brug for, 
at der bliver støttet op omkring dem både økonomisk og 
rent menneskeligt. Der er generelt brug for, at man helt ba-
salt vejleder forældre i f.eks. i børneopdragelse, forældre-
ansvar, personlig udvikling o. lign. De voksnes adfærdsmøn-
stre får betydning for børnene, som kan forekomme re-
spektløse og have en dårlig adfærd. Ved lønudbetalinger ses 
børn med sodavand i hånden og børn der er ude til langt ud 
på natten uden opsyn. I disse dage forekommer forholdene 
uhyggelige og der er et efterskælv i flere dage. Resten af 
måneden forekommer stille”. Der henvises i øvrigt til bør-
nerapporten s. 9.

Socialforvaltningen
En anden generel bekymring Børnetalsmanden møder 
blandt borgerne er en oplevelse af manglede handling eller 
langsommelighed fra socialforvaltningen på viden om om-
sorgssvigt. Flere gange er Børnetalsmanden blevet mødt 
med udsagn om offentligt omsorgssvigt, hvilket begrundes 

generelle Forhold aF Betydning For 
gennemFørelsen og eFterlevelsen aF Fn’s 
Konvention om Barnets rettigheder
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med, at der handles meget langsomt i sociale sager, hvilket 
har konsekvenser for de familier og børn, som har brug for 
hjælp og støtte. Det tværfaglige samarbejde med socialfor-
valtningen beskrives som vanskeligt, når man er udenfor 
Qaqortoq, da hele den sociale sektor er centraliseret der, 
beslutningstagerne sidder der og sagerne trækkes i lang-
drag. For den enkelte borger beskrives det som utrygt, at 
man ikke kan få direkte kontakt eller behandling. Stor ud-
skiftning i personale, personale som kommer udefra og 
mangel på uddannet personale går ud over kontinuiteten og 
kvaliteten af det arbejde der udføres både i socialforvaltnin-
gen og i øvrige dele af kommunens hjælpeinstanser. Af kon-
krete borgere italesættes det, at det er svært at få hul igen-
nem til socialforvaltningen (bl.a. pga. centraliseringen) og 
man må vente lang tid på handling, hvilket er et problem, 
hvis man står med et alvorligt akut problem eller behov for 
vejledning f.eks. i forhold til et plejebarn.

I Kommune Kujalleq fortælles det, at der arbejdes på en de-
centralisering og forbedring af socialforvaltningen.

Underretninger
Mange er desuden bange for at underrette, fordi alle kender 
hinanden. Der ses således et behov for at gøre det trygt at 
underrette.

Børnetalsmanden er flere steder blevet mødt med udtalel-
ser om, at mange ikke underretter om børn som mistrives 
og der er derfor en forventning om, at der er store mørke-
tal. Der beskrives en afmagt på vegne af nogle af de børn, 
der underrettes om, fordi man kan se, at der sker stor skade, 
inden der handles. Man ønsker, at socialforvaltningen tager 
ansvar og tager underretninger alvorligt. Dog beskriver en-
kelte, at man er begyndt at se en bedring ift. at der bliver 
handlet i sagerne, efter der er begyndt at komme hjælp 
udefra og disse vejleder desuden forældre og fagpersoner.

Samarbejde
Det tværfaglige samarbejde er en forudsætning for en god 
indsats for et barn som mistrives. Der er således behov for 
et stærkt samarbejde mellem f.eks. Familiecentret, skolen 
og socialforvaltningen. Der er flere udfordringer i forhold til 
det tværfaglige samarbejde og en oplevelse af generel man-
gel på samme, som betyder, at samarbejdet om barnet op-
leves meget ufleksibelt og at barnets tarv ikke kommer i 
første række. Problemet ses på baggrund af de oplysninger, 
Børnetalsmanden har fået, som forstærket efter kommune-
sammenlægningen. Således beskrives det, at det lovpligtige 
tværfaglige samarbejdsudvalg (TFU) ikke længere fungerer6.

Forebyggelse
Flere borgere ser et stort behov for at styrke det forebyg-
gende arbejde med henblik på at forbedre familier og børns 
trivsel og forebygge misbrug. Der beskrives desuden en ud-
fordring i forhold til implementering af Naalakkersuisuts 
gode intentioner, idet der ikke tages tilstrækkelig højde for, 
hvordan forbyggende tiltag kan praktiseres i yderdistrikter-
ne, hvor der er færre med uddannelse og færre ressourcer.

Skoleområdet
Elever, der går ud af folkeskolen i Kommune Kujalleq, har 
opnået nogle af de laveste resultater i landet (www.inerisa-
avik.gl).

Flere elever møder sultne i skolen, ifølge det til Børnetals-
manden oplyste, og der ses derfor et behov for en løsning 
på dette område.

Det berettes af fagfolk, at MISI (PPR) har brug for en styr-
kelse til at kunne varetage alle børn med handicap og sær-
lige behov i hele Kommune Kujalleq.

6   MIO er gjort opmærksom på, at det tværfaglige  
samarbejdsudvalg (TFU) er under styrkelse.
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Daginstitutionsområdet
Børns trivsel i de tidlige år har stor betydning for deres ud-
vikling og det får således stor betydning, hvordan børnene 
stimuleres og får omsorg i de første år af deres liv. 

Der er i Kommune Kujalleq daginstitutioner i alle byerne og 
i nogle bygder er der pasningsmuligheder. Ventelisten til 
vuggestuer er lille, oplyses det, men der er nogle børn, som 
ikke modtager et daginstitutionstilbud. Det fremgår ikke af 
de oplysninger, Børnetalsmanden har fået, hvad årsagen til 
dette er, men generelt må det vurderes hensigtsmæssigt, at 
alle børn får et tilbud, idet særligt børn, som ikke får den 
omsorg og stimuli i hjemmet, som de ellers har behov for, 
således kan få noget af det gennem daginstitutionstilbud-
det. I forlængelse heraf ser Børnetalsmanden det som posi-
tivt, at taksbetaling for daginstitutionspladser er afhængig 
af indkomst, idet mange familier har en lav indkomst. 

Det oplyses, at der generelt er mangel på uddannede perso-
nale i daginstitutionerne og at der p.t. ikke er en pædagogisk 
konsulent i Kommune Kujalleq, selvom der er en normering 
på en. Børnetalsmanden anerkender de udfordringer, der 
kan være i forhold til at tiltrække kvalificeret personale, 
men understreger samtidigt, at det er vigtigt, at børn får 
kvalificeret stimuli og har fagpersonale som kan spotte og 
handle på problemer tidligt og lære børnene at interagere 
socialt.

Det italesættes desuden som et problem, at pædagoger el-
ler børnehavepersonale ikke er en del af det tværfaglige 
samarbejde, fordi man ikke mener der er lovhjemmel til det. 
Dette er et problem i forhold til at få handlet på bekymring 
for et barn allerede på et tidligt tidspunkt.

v ur de r inge r i  F or hol d t i l  l o v g i v n ing

Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003  
om hjælp til børn og unge
Generelt for Kommune Kujalleq, set ud fra Landstingsfor-
ordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, 
påhviler det kommunalbestyrelsen, at skabe opvækstvilkår, 
som fremmer børn og unges udvikling, trivsel og selvstæn-
dighed (jf. § 2 og 4).

Borgere i kommunen oplyser, at centraliseringen har med-
ført, at der er manglende tilsyn med de forhold børn og 
unge lever under i de mindre byer og bygder. For at skabe 
opvækstvilkår, som fremmer børn og unges udvikling, triv-
sel og selvstændighed, kræves der et aktivt og opsøgende 
arbejde fra kommunens side.

Nogle børn og unge har ikke et sted hvor de kan være i friti-
den eller et sted hvor de kan henvende sig, hvis de har brug 
for en voksen, der kan snakke med og hjælpe dem med de-
res problemer (jf. § 9).

Børnetalsmanden ser bekymrende på de forhold der eksi-
sterer vedr. børn og unge der anbringes udenfor hjemmet. 
Særligt ift. privat arrangerede anbringelser, hvor der ople-
ves fra nogle borgere, at der eren langsommelig arbejds-
gang vedr. plejetilladelser (jf. § 20) på børn der har været 
privat anbragt gennem flere år. Iht. § 14 og 15 er det yder-
mere bekymrende, hvis det er korrekt som oplyst under 
henvendelser til Børnetalsmanden, at de offentligt anbragte 
børn ikke altid sikres en handleplan med en målrettet ind-
sats mindst en gang årligt.

Borgere – voksne og børn – oplyser desuden Børnetalsman-
den om, ikke eksisterende eller langsommelig sagsbehand-
ling selv i meget bekymrende sager, såsom seksuelle over-
greb og vold mod børn, og viden om børn der ryger hash 
helt ned til 9-års alderen. Det er Børnetalsmandens vurde-
ring, at kommunen ikke konsekvent anvender § 10 omhand-
lende anbringelse uden samtykke, når kendskab til sådanne 
forhold findes.

Børnetalsmanden vil desuden gøre opmærksom på (den 
skærpede) underretningspligt (§ 5) samt kommunens pligt 
til at undersøge forholdene omkring børn og unge, der vir-
ker bekymrende (§ 6). I visse tilfælde kan kommunen handle 
uden samtykke fra forældre og her vurderes det, at inddra-
gelse af børn (jf. § 6 stk. 3 og § 8) vil skabe det bedst mulige 
beslutningsgrundlag og koordinerede tiltag. Ligesom det 
kræves, at samarbejde med lokale fagfolk fra henholdsvis 
social- sundhed- og skolevæsen (§ 6, stk. 4).

Landstingsforordning nr. 14 af 1. november 1982  
om tværfagligt samarbejde i sociale sager
Ud fra samtaler med borgere og fagfolk, vurderer Børne-
talsmanden, at det tværfaglige samarbejde ikke fungerer 
optimalt. Fagpersoner der skal sikre, at børn og unge får den 
rette hjælp, jf. § 47, opleves ikke at koordinere deres indsat-
ser eller udveksle oplysninger og ideer. De lokale fagfolk, 
som er tæt på familien og barnet og som kender de lokale 
forhold, synes ikke længere at have en myndighedsrolle 
grundet centraliseringen, hvilket betyder, at inddragelsen af 
de lokale ressourcer ikke længere findes, og beslutninger 
træffes udenom dem.

7   Formålet med det tværfaglige samarbejde er at sikre, at myndighe-
derne ved behandlingen af sager vedrørende børn og unge, handicap-
pede og personer med sociale og erhvervsmæssige vanskeligheder 
kan opnå det bedst mulige beslutningsgrundlag gennem udveksling af 
oplysninger og ideer, samt at der sker en koordination af de enkelte 
myndigheders indsatser.
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Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
Gennem borgerhenvendelser fra voksne og børn, er Børne-
talsmanden blevet opmærksom på, at folkeskolens special-
undervisning ikke synes at understøtte tilstrækkeligt den 
enkelte elevs særlige behov (jf. § 15 og 18). Ligesom elever-
nes handleplaner og elevmapper, der skal danne udgangs-
punkt for undervisningen og skabe grundlag for en hurtig 
indsats i forhold til elevens særlige behov, ikke altid opdate-
res løbende (jf. § 19-22).

Børnetalsmanden vurderer, at specialundervisningen bør 
varetages af primært specialuddannet lærere (jf. § 35, stk. 
5) for at eleverne får det bedst mulige udbytte af deres sko-
legang. Undervisningen synes i dag varetaget hovedsagligt 
af lærere uden speciallæreruddannelse, hvilket kan få en 
betydning for elevernes læring og udvikling (jf. § 2).

Det er endvidere oplyst, at i få tilfælde bortvises elever fra 
folkeskolen uden et alternativ til tilbud om undervisning (jf. 
§ 16). Dette betyder, at kommunen ikke lever op til reglerne 
om undervisningspligt (kapitel 6 om Undervisningspligt og 
forældrenes rettigheder og pligter). Det er Børnetalsman-
dens vurdering, at vejledningen til forældre, hvis børn bort-
vises, ikke er tilstrækkelig. Desuden har kommunalbestyrel-
sen det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og 
påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen ind-
skrives i folkeskolen eller får den undervisning, der står til 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (§ 43).

Det vurderes på baggrund af samtaler og henvendelser 
ydermere, at overgangen fra førskoleområdet til skoleom-
rådet (§ 11) må kunne styrkes, således elevens udvikling til-
godeses.

B ø r ne ta l s m a nde n s v ur de r inge r B e K r æ F t e r 
t i l sy ne t s  t idl ige r e  oB s e r vat ione r

Børnetalsmandens observationer og vurderinger bekræfter 
en del af de oplysninger der fremkom efter, det lovpligtige 
sektortilsyn fra den 15. april til 6. maj 2016, der gennemfør-
tes på baggrund af Landstingsforordningen nr. 11 af 12. no-
vember 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation § 
1 stk. 1 og 2, samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 
16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område.

Under Børnetalsmanden og Børnekonsulentens rejse be-
kræftes tilsynets opfattelse af socialområdets manglende 
eller langsommelige sagsbehandling, ligesom kontinuitet i 
sagsarbejdet samt dokumentation på anbringelsesområdet 
og plejetilladelser er mangelfulde. Mangelfuld dokumenta-
tion af sagsarbejdet kan medføre, at børn ikke modtager 
den hjælp de har ret til efter Landstingsforordning nr. 1 af 
15. april 2003 om hjælp til børn og unge. 

Flere henvendelser under rejsen i kommunen understøtter 
ligeså mangelfuld handling på alvorlige og bekymrende un-
derretninger vedrørende børns trivsel og vilkår8.

I forhold til børn med handicap og særlige behov, bekræftes 
også overfor Børnetalsmanden tilsynets tidligere udtrykte 
opfattelse af, at forholdene i handicapområdet bør under-
søges nærmere.

a nBe Fa l ing

•  Kommunen kan søge midler til andre typer af 
hjælpeforanstaltninger, herunder forsøgsordninger og 
særlige socialpædagogiske tilbud til børn og unge iht. 
Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om  
hjælp til børn og unge § 35.

•  Kommunen bør styrke det tværfaglige samarbejde og 
det tværfaglige samarbejdsudvalg (TFU).

•  At, der udarbejdes en kommunal børne- og  
ungepolitik jf. vejledning om hjælp til børn og  
unge afsnit 3.1.2. om tilsyn.

•  At folkeskolen i Kommune Kujalleq aktivt organiserer 
deres undervisning ud fra § 5 i Inatsisartutlov nr. 15 af  
3. december 2012 om folkeskolen. 
 –   At Kommunalbestyrelsen laver lovbestemte  

tilsyn i forhold til specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand i folkeskolen (jf. § 43).

8   Tilsynsrapport fra det ekstraordinære sektortilsyn i januar 2017, viser 
fortsat nogle stærkt bekymrende forhold for børn og unges liv og 
helbred, særligt vedrørende manglende behandling af underretninger.
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Børnetalsmanden havde ikke mulighed for at besøge alle 
bygder9 i Sydgrønland, men her skal alligevel nævnes nogle 
særlige udfordringer i forhold til at sikre børns rettigheder, 
som er særlige for børn i bygderne.

oB s e r vat ione r

Aappilattoq
I Aappilattoq talte Børnetalsmanden og Børnekonsulenten 
med både skoleledelse, skolebestyrelse, børn og voksne og 
en række forhold blev påpeget som havende betydning for 
børnenes trivsel i bygden, herunder kommunens besparel-
ser på alle områder.

Der italesættes en mangel på aktiviteter til børn i bygden og 
at der ikke er nogen klub til de større børn. 

I forhold til skolen blev det italesat som et problem at 1. til 
7. klasse er sat sammen til én klasse, hvilket gør det vanske-
ligt at sikre den rette undervisning set i forhold til det en-
kelte barns behov. Indeklimaet på skolen er også nævnt som 
et problem og der er mistanke om skimmelsvamp; voksne 
og børn lider af hovedpine og er ofte trætte. Der beskrives 
også en mangel på ressourcer grundet besparelser i kom-
munen, som bl.a. betyder, at personale i bygderne ikke 
kommer på kurser, at der ikke længere er skolemad og at 
skolens internet er så begrænset, at man løber tør, så hver-
ken elever eller personale kan bruge nettet til at hente viden 
eller planlægge undervisningen. 

Der beskrives endvidere en bekymring i forhold til de større 
skolebørn, som tager til Nanortalik for at gå i skole, fra de er 
12 år. Fra forældrenes side er der en bekymring i forhold til, 
om deres børn får den omsorg, de har brug for – både gene-
relt og hvis de f.eks. er syge – når forældrene ikke selv kan 
være der til at give dem omsorg. Det er svært at holde en 
løbende kontakt med børnene, mens de er på elevhjemmet, 
da børnenes lommepenge på 100 kr. om ugen gør det svært 
at have råd til TUSASS. Forældre beskriver, at det er økono-

9   Antal elever i bygdeskolerne: Alluitsup Paa: ca. 20, Tasiusaq ¾, Aappi-
lattoq 5/6, Eqaluqaasuk 4, Saarloq 9 – en 1. kl. elev får hjemmeunder-
visning, Qaasimiut 2/3, Qassiarauk 5 – 5/6 får hjemmeundervisning.

misk svært for familierne at sikre børnenes behov, mens de 
er på elevhjem, da det f.eks. er meget dyrt at købe vintertøj, 
overtøj, støvler o. lign. til dem. For dem med de laveste ind-
komster er der dog støtte til tøjindkøb fra socialforvaltnin-
gen.

Økonomi er i det hele taget et emne, som har fyldt meget 
blandt forhold, som påvirker børnenes trivsel; mange har 
fortalt om problemer med at få pengene til at række til at 
dække børnenes behov. Samtidigt oplyses det, at varerne i 
butikken er meget dyrere. Pengene rækker ofte heller ikke 
til at sende børnene på efterskole.

Qassiarsuk
I Qassiarsuk talte Børnetalsmanden og Børnekonsulenten 
med skolen, børn i bygden og voksne, som henvendte sig 
om børns vilkår i bygden og på fåreholderstederne.

Generelt har beskrivelsen været, at børn på fåreholderste-
derne har trygge rammer i hjemmet, men der er udfordrin-
ger i forhold til at sikre dem samme udvikling som andre 
børn, da de f.eks. mangler førskole-udviklende tilbud som 
eksempelvis vuggestue. De får ofte hjemmeundervisning og 
forældrene er, på trods af vejledning fra skolen, afhængige 
af internet til undervisningen og til at hente undervisnings-
materialer, hvilket de ofte selv må betale, hvilket de oplyser 
koster 500 kr. pr. gigabyte.

Det oplyses, at nogle børn ikke har mulighed for hjemmeun-
dervisning og derfor sendes på elevhjem i en meget tidlig 
alder.

Som noget positivt skal nævnes, at der beskrives et godt 
samarbejde mellem skolehjem, hjemmene og skolen, hvil-
ket betyder, at der sjældent er konflikter.

IPad-projektet er beskrevet som en succes på skolen, men 
da Børnetalsmanden var på besøg, var disse desværre ind-
draget til opdatering med en uvis – og forventet lang – tids-
horisont for tilbagelevering.

særligt For Bygder i lyset aF  
Fn’s Konvention om Barnets rettigheder
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Befolkningen italesætter et behov for informationer fra 
kommunen om, hvordan man laver underretninger til de so-
ciale myndigheder, herunder helt konkret hvordan, hvornår 
og hvilke situationer man laver en underretning. Der ønskes 
desuden generelt borgeroplysninger, der fortæller borger-
ne, hvordan de skal gøre i forskellige situationer.

e l e v h je m –  B ø r n F r a Bygde r ne

Børnetalsmanden og børnekonsulent besøgte også elev-
hjem og talte med personale og børn om børnenes vilkår og 
rettigheder.

Det er tidligere i rejserapporten beskrevet, at der i forhold 
til børn fra bygderne er nogle særlige problemer, som bliver 
meget tydelige, når børnene kommer på elevhjem. Det dre-
jer sig for manges vedkommende om store sociale proble-
mer, alkoholproblemer i familien og omsorgssvigt i hjem-
mene og konsekvenserne heraf for børnenes psykiske triv-
sel og deres udvikling. Det er således ikke usædvanligt, at 
der kommer elever med psykiske problemer. Mange kom-
mer fra skilsmissefamilier og kun 20 % af eleverne har en 
mor og far, der lever sammen. Eleverne kan være voldsom-
me i deres adfærd, mangler tillid, respekt og har vrede. 

På elevhjem oplever man, at man ikke har set eller handlet 
på børn med problemer i bygderne og for manges vedkom-
mende burde der tidligere have været iværksat en social-
faglig indsats. Mange er børnene er desuden tilbageholdne 
og generte. Elevhjemmet beskriver, at nogle forældre læg-
ger ansvaret fra sig og nogle af dem besøger heller ikke bør-
nene, når de kommer til byen.

Børnene beskriver selv livet på elevhjem meget forskelligt. 
Nogle savner deres familier og maden derhjemme, mens 
andre fortæller, at det er ok at være væk fra familien. De 
beskriver, at man trækker sig til sit værelse, hvis man er ked 
af det, men der er også mulighed for at snakke med perso-
nalet, hvis man er ked af det eller få samtaler på familiecen-
tret. Personalet hjælper også med lektier.

Børnene fortæller også om de ting, som de synes er godt 
ved at være på elevhjem. Det er bl.a. det at være sammen 
med de andre og tøjkøb, når der sendes penge til f.eks. vin-
terpåklædning. Af ting som man ikke er glade for, nævnes 
det, at man er sultne om aftenen og bliver opfordret til at 
lave madpakke.

I forhold til de særlige udfordringer som mange af bygde-
børnene på elevhjem har, italesættes følgende problemer 
ift. organiseringen. Der beskrives et behov for supervision 
og en generel mangel på personale, som er socialfagligt og 
pædagogisk uddannet til at arbejde med børnenes proble-
mer, mens der er mange ansat i køkkenet. Der er p.t. kun en 
aftenvagt ad gangen og der beskrives et behov for at man er 
to, så man kan aktivere eleverne eller håndtere når der op-
står et behov hos elev. Der er desuden udfordringer ift. at 
skaffe weekendfamilier.

I forhold til samarbejde beskrives et godt samarbejde med 
politiet og sygehuset, men der opleves udfordringer ift. 
samarbejde med socialforvaltningen, hvor oplevelsen er, at 
der ikke reageres på underretninger. Det tager lang tid in-
den der sker handling og når der sker noget, virker det mere 
”symbolsk” end som egentlig handling i forhold til barnets 
problemer.
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v ur de r ing a F  F or hol de t  i  Bygde r ne s a mme nhol d t 
me d F n ’ s  Kon v e n t ione n om B a r ne t s  r e t t ighe de r

Børnetalsmanden vurderer, at der er meget forskellige for-
hold i bygderne hvad angår f.eks. lige adgang, ret til beskyt-
telse og hjælp, samt retten til uddannelse. Ud fra samtaler 
med borgere ser Børnetalsmanden et behov for mere kon-
takt og føling med hvilke vilkår befolkningen i bygderne le-
ver under.

Der udover ses der en forskel i trivsel hos børn der kommer 
på elevhjem, som kan være udtryk for manglende tilsyn på 
området. 

Børnekonventionen omfatter selvfølgelig også børn der bor 
i bygder, fåreholdersteder eller på elevhjem. Gennemgan-
gen af de forskellige relevante bestemmelser i konventio-
nen omfatter også observationer fra børn, unge, borgere 
mv. uden for byerne eller på elevhjem. Det er derfor Børne-
talsmandens vurdering, at de beskrevne udfordringer med 
at efterleve eller gennemføre Børnekonventionens bestem-
melser også gælder for børn og unge, der bor i bygder, fåre-
holdersteder eller på elevhjem, og at disse udfordringer på 
visse områder forstærkes, navnlig når det vedrører børn og 
unge i eller fra bygderne.   

a nBe Fa l ing

•  Aappilattoq: at kommunen sikre at familier hvis børn  
skal på elevhjem får den fornødne hjælp og støtte  
(også økonomisk), samt der etableres løbende  
kontakt mellem forældre og børn.

•  Qassiarsuk: at kommunen vejleder borgerne om 
underretningspligt (Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 
2003 om hjælp til børn og unge § 5). Samt igangsætter 
udviklende tiltag på førskoleområdet og sikre 
tilgængelige undervisningsmaterialer til folkeskoleelever.

• Elevhjem:
  –  At der etableres støtteforanstaltninger til  

børn der starter på elevhjem.

  –  At ressourcerne hos personalet i elevhjem styrkes.

  –  At der følges op på underretninger vedr.  
børn på elevhjem.
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I oktober 2016 var Børnetalsmanden og børnekonsulenten 
fra børnerettighedsinstitutionen MIO i Kommune Kujalleq 
for at vurdere, hvilke forhold børn i kommunen lever under 
og i lyset af FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (jf. In-
atsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetals-
mand og Børneråd). Formålet med rejsen til Kommune Ku-
jalleq var, at inddrage børn og unge og høre dem i forhold 
til, hvad de mener om deres livsvilkår. Nærværende rap-
port, samt børnerapporten, formidler derfor informationer 
om børnenes vilkår i sydkommunen. Under rejsen talte Bør-
netalsmanden med borgere – voksne, som børn, med fag-
folk, bestyrelsesmedlemmer, politikere og andre interes-
senter.

Grønland er forpligtet til, at leve op til artiklerne som be-
skrevet i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Ud fra 
Børnetalsmandens vurdering skal børns ret til beskyttelse, 
ret til udvikling, ret til resocialisering samt den ulige adgang 
i forhold til artiklerne i konventionen, der ses i kommunen, 
navnlig italesættes. 

Følgende områder under FN’s Konvention om Barnets Ret-
tigheder er beskrevet:

Vedrørende artikel 7 om tilhørsforhold, ses der uregelmæs-
sigheder i forhold til at sikre børns ret til navn og statsbor-
gerskab. Om artikel 9 vedrørende kontakt til forældre, ses 
problemer i forhold til at sikre anbragte børns kontakt til 
familie. Vedrørende artikel 18 om forældreansvar, vurderes 
det at flere forældre har svært ved at leve op til deres an-
svar som forældre, ligesom kommunen synes at have pro-
blemer med at vejlede og støtte dem med dette.

I forhold til artikel 19 om beskyttelse, ses der en bekymring 
for om myndighederne, herunder kommunen, kan leve op 
til barnets ret til beskyttelse, særligt efter udsættelse for 
vold, overgreb, svigt eller anden mistrivsel. Om artikel 20 
vedrørende anbringelser uden for hjemmet vurderes der at 
være et behov for at se på området for plejetilladelser, 
handleplaner samt den støtte plejefamilier har brug for.

Vedrørende børn med handicap – artikel 23 – ses en pro-
blemstilling i forhold til at sikre børnenes ret til udvikling 
(herunder skolegang) og støtte. Børn har ikke lige adgang til 
sundhed (artikel 24), særligt udsatte børn og børn fra byg-
der påvirkes heraf. I forhold til børns ret til social sikkerhed 
og levestandard (artikel 26 og 27) ses der problemer med at 
sikre børn basale fornødenheder, som tøj, mad og bolig.

Vedrørende artikel 28 om børns ret til skole og uddannelse, 
vurderes der et behov for at sikre alle børn en grundskole-
gang samt et behov for at se på området for læring hos børn 
med handicap eller særlige behov. Børns ret til uddannelse 
(artikel 29) er ligeledes et område med udfordringer, dette 
særligt for børn fra bygder. Børnetalsmanden vurderer des-
uden, at der er et behov for udvikling af fritidsaktiviteter til 
børn og unge (artikel 31).

I henhold til artikel 33 om beskyttelse mod narkotika og 
stoffer, anbefales det at igangsætte strukturerede og mål-
rettede indsatser med henblik på at beskytte børn mod nar-
kotika og stoffer. Det vurderes ydermere at kommunen sy-
nes at have udfordring med altid at leve op til børns ret til 
fysisk og psykisk resocialisering (artikel 39 om resocialise-
ring).

Generelt udtrykker flere borgere magtesløshed og et ønske 
om handling fra kommunens side. Dette omhandler hand-
ling i forhold til forskellige emner såsom hjælp til, at stoppe 
misbrug eller til at tage forældreansvar. Børnetalsmanden 
har flere steder mødt bekymringer om langsommelig eller 
manglende sagsbehandling ved kommunen, der kan føre til 
manglende hjælp til udsatte børn. Omvendt ses der en be-
kymring for manglende underretninger om børn der ikke 
trives. Borgere udtrykker, at centraliseringen har medført 
mangelfuldt samarbejde og problemer med kontakt til 
handlende myndighed. Ønsket om, at styrke de forebyg-
gende indsatser i kommunen, også i ydredistrikterne, ud-
trykkes også.

Problemer indenfor skole- og daginstitutionsområdet næv-
nes også, og der er et ønske om at områderne styrkes, både 
for børnenes og de børneprofessionelles skyld. Der er des-
uden et stort behov for at fokusere på området for børn der 
kommer på elevhjem. Det vurderes, at der er meget forskel-
lige forhold i bygderne, særligt hvad angår lige adgang til 
beskyttelse og udvikling.

Børnetalsmandens rejse bekræfter flere af de punkter som 
det lovpligtige sektortilsyn fra maj 2016 påpegede. Ligesom 
flere bekymringer fra tilsynet for hvorvidt Kommune Kujal-
leq lever op til enkelte lovbestemmelser, der berører børn 
og unges trivsel og udvikling, også ses.

opsamling
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samlet vurdering

Børnetalsmandens rejse til Sydkommunen giver anledning 
til en række bekymringer i forhold til nogle borgeres evner 
og ansvarshavernes, herunder kommunens, tilgang og ka-
pacitet til at sikre børn deres trivsel, udvikling og rettighe-
der. Rejserapporten tager udgangspunkt i børnenes opfat-
telse af eget liv, en opfattelse som voksne og andre ansvars-
havere måske ikke altid kan genkende. Børnenes opfattelse 
synes dog på mange punkter at blive understøttet af samta-
ler og andre kilder, og kan være et signal om, at der er bety-
delige udfordringer i forhold til at sikre gennemførelsen og 
efterlevelsen af FN’s konvention om Barnets Rettigheder. 

Børnetalsmanden finder, at udfordringerne i det væsentlig-
ste kan inddeles i fire tematiske indsatsområder: 

•  Forældrenes ansvar og relevant støtte til disse, uanset 
hvor man bor, idet barnets velfærd; trivsel og sociale 
kompetence starter med forældrene, men hvor 
utilstrækkelig støtte og fokus kan have væsentlige 
konsekvenser for barnet.

•  Skolegang, hvor lige adgang til udvikling og uddannelse 
af god kvalitet mv. navnlig bliver en udfordring, når 
barnet har et handicap, særlige behov eller bor/kommer 
fra en bygd. Børn, der i forvejen er socialt udsatte, fagligt 
svage eller sårbare risikerer således at bliver endnu 
ringere stillet, hvis der ikke er den nødvendige støtte.

•  Fritidsmuligheder, uanset hvor man bor, fordi barnet  
her kan forme og udvikle sine sociale kompetencer i 
beskyttede omgivelser, ligesom de kan hjælpe børn, der 
har et behov for at kunne opholde sig under ordnede 
forhold som et alternativ til hjemmet.

•  Beskyttelse og resocialisering, uanset hvor man bor,  
fordi manglende fokus på at sikre barnet mod fysiske  
og psykiske overgreb eller resocialisering kan have 
uoverskuelige konsekvenser for det enkelte barn og 
videre i barnets voksenliv.

Kommunen er, som den umiddelbare ansvarlige myndighed 
overfor børn og unge og deres familier, forpligtet til at løfte 
sin del af opgaven med at sikre Børnekonventionens imple-
mentering og efterlevelse. Det følger af Børnekonventio-
nen, at den ikke alene forventes implementeret ved lovgiv-
ning men ved alle passende foranstaltninger.  Sådanne an-
dre foranstaltninger kan være kommunale politikker; strate-
gier og handleplaner for børneområdet. 

Kommune Kujalleqs kommunalplan for 2011-2022 har i sine 
målsætninger adresseret de samme områder, som Børne-
talsmanden har påpeget som mulige indsatsområder. End-
videre fastslår kommunens hjemmeside, at børn har ret til 
at leve et liv, hvor de bliver forsørget af deres forældre; får 
omsorg, mad og undervisning; bliver beskyttet mod vold 
eller trusler; bliver beskyttet mod seksuelle overgreb, både 
derhjemme og andre steder og kan udvikle sociale færdig-
heder. Dermed synes de overordnede rammer at være til 
stede for, at kommunen kan udarbejde en strategi og 
handleplan for børne- og unge området, der håndterer de 
foreslåede indsatsområder. Herved kan kommunens mål-
sætninger og rettighedskatalog for børn i endnu højere 
blive omsat til praksis og dermed også sikre, at kommunen 
tager sit ansvar for implementeringen og efterlevelsen af 
Børnekonventionen. 
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generel anBeFaling

Rejserapporten indeholder en række konkrete anbefalinger, 
som Børnetalsmanden har tillid til, at kommunen og andre 
relevante myndigheder vil overveje. Børnetalsmanden vil 
for sit eget vedkommende i sit opfølgende arbejde på rap-
porten monitorere, hvordan børn og borgere i fremtiden 
oplever børns forhold inden for de beskrevne områder.  

Børnetalsmanden finder på baggrund af diverse samtaler og 
henvendelser fra børn og unge og voksne, at kommunen 
med fordel kunne fremme nogle grundlæggende principper 
gennem sine relationer med børn og unge samt andre bor-
gerne. 

Det er nævnt flere gange, at der opleves en afstand ind til 
kommunen i Qaqortoq på grund af centraliseringen. Der er 
således en risiko for, at der opstår en ulighed i forhold til, 
hvordan kommunen sikrer børns vilkår og den platform, der 
skal være grundlaget for støtten til børn og unge og deres 
familier. Det gennemgående princip må derfor altid være 
lige adgang til udvikling, støtte og hjælp, uanset hvor barnet 
bor.

Er andet princip bør være opgør med tabuer og tavshed. 
Kommunen må fremme åbenhed om emner og sikre, at der 
altid findes muligheder for at drøfte bekymringer, hvad en-
ten de har generel eller konkret karakter

Et tredje princip er inddragelse. Kommunen kan fremme, at 
børn og unge systematisk inddrages og høres uanset hvor i 
kommunen de kommer fra, når kommunen træffer beslut-
ninger eller vil foretage tiltag, der – i forhold til eksisterende  
lov om hjælp til børn og unge – vedrører dem og deres ret-
tigheder som borgere i kommunen.

Børnetalsmandens synspunkt er som ovenfor nævnt, at 
kommunen gennem en veltilrettelagt proces med inddra-
gelse af børn og unge samt voksne må kunne udarbejde en 
strategi og handleplan for at sikre børns vilkår.

Processen og opfølgningen på handleplanen giver mulighed 
for, at man i hele kommunen i såvel by, bygd som fårehol-
dersted kan få italesat såvel problemer samt løsninger, og 
hvor den enkelte borgers rolle, voksne som børn, synliggø-
res. 
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Qaaqqusissut  
Invitation 

Meeqqat atugaat pisinnaatitaaffiilu pillugit Meeqqat Illersuisuat MIO-lu oqaloqatigiartukkit  
 

Meeqqanut Illersuisup MIO-llu sulinerminni siunertaasa ilagaat meeqqat atugaat misissussallugit. Tassunga 
atatillugu MIO Kommune Kujallermi angalassaaq. 

 
Meeqqat illersuisuat MIO-lu meeqqat inersimasullu isaanniit meeqqat atugaat pillugit paasisaqarusuppoq. 
Taamaammat meeqqat, inuusuttut, inersimasullu qaaqquagut, meeqqanut atugassarititaasut pillugit 
oqaluttuariaqqullugit. Taassuma saniatigut meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit siunnersuisoqassaaq. Meeqqanik 
sullissisut isumaginninnermilu sullissisut aamma tikilluaqqungaarpagut. Sumiiffinni piffissanilu ukunani 
naapinneqarsinnaassaagut: 

 

Qaqortoq  Marlunngorneq 18. oktober  Nal. 10.00-17.00 Tasersuup Atuarfia 

Qaqortoq  Pingasunngorneq 19. oktober Nal. 10.00-17.00   Tasersuup Atuarfia 

Alluitsup Paa   Sisamanngorneq 20. oktober   Nal. 14.00-17.00    Atuarfik Anders Nielsen 

Nanortalik        Arfininngorneq 22. oktober      Nal. 10.00-14.00    Nanortallip Atuarfia 

Nanortalik        Ataasinngorneq 24. oktober    Nal. 10.00-17.00    Nanortallip Atuarfia 

Aappilattoq      Marlunngorneq 25. oktober Nal. 14.00-17.00    Jaajap Atuarfia 

Narsaq            Pingasunngorneq 26. oktober  Nal. 12.00-18.00    Kommunip Allaffia 

Qassiarsuk     Tallimanngorneq 28. oktober    Nal. 14.00-16.00    Ottooqqap Atuarfia 
 

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 en rundrejse i Kommune Kujalleq.  

 
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 i Sydgrønland. Der vil 
ligeledes blive givet råd og vejledning om børns rettigheder. Alle børneprofesionelle og medarbejdere i 
socialforvaltningen er mere end velkomne. Kom og snak med Børnetalsmanden og MIO på følgende steder og 
tidspunkter: 

Qaqortoq  Tirsdag den 18. oktober  Kl. 10.00-17.00    Tasersuup Atuarfia 

Qaqortoq Onsdag den 19. oktober Kl. 10.00-17.00    Tasersuup Atuarfia 

Alluitsup Paa   Torsdag den 20. oktober Kl. 14.00-17.00  Atuarfik Anders Nielsen 

Nanortalik  Lørdag den 22. oktober Kl. 10.00-14.00  Nanortallip Atuarfia 

Nanortalik  Mandag den 24. oktober  Kl. 10.00-17.00  Nanortallip Atuarfia 

Aappilattoq  Tirsdag den 25. oktober  Kl. 14.00-17.00  Jaajap Atuarfia 

Narsaq  Onsdag den 26. oktober Kl. 12.00-18.00  Kommunekontoret 

Qassiarsuk  Fredag den 28. oktober Kl. 14.00-16.00  Ottooqqap Atuarfia 
 

 
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen 

 

Aviâja Egede Lynge 

Meeqqat Illersuisua / Børnetalsmand 

06-10-2016 
Sags nr.   
Dok. nr.   
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