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Meeqqat Illersuisuat: Kommunini politikerit – meeqqanut inuusuttunullu 

akisussaaffissi eqqaamallugu 

Kommunini politikerit nutaat qinerneqaqqammerput, tamarmillu 

isumalluarfigineqaqaat, neriorsuutitik eqquutissaneraat minnerunngitsumillu 

kommunini assigiinngitsuni innuttaasunut akisussaaffitik naammassisaneraat. 

Meeqqat Illersuisuata Aviâja Egede Lynge-p immikkut maluginiassavaa, kommunini 

politikerit qinigaarlaat kommunini assigiinngitsuni meeqqanut inuusuttunullu 

akisussaafitik eqqaamassaneraat: ”Nunatsinni angalanikooqaanga, takusinnaallugulu 

kommunini arlallit Naalagaaffiit Peqatigiit Meeqqat pillugit Isumaqatigiissutaat 

piviusunngortikkuminaatsikkaat. Pingaartuuvoq kommunini politikerit nutaat 

akisussaaffimmik tamatumannga eqqaamanninnissaat, pimoorussinissaat aamma 

Nunatsinni meeqqanut inuusuttunullu atugassarititanik pitsaanerpaanik 

pilersitsiniarnissaat”. Meeqqat Illersuisuata taakkartorpaa meeqqat inuusuttullu 

immikkut pisariaqartitsisut qanoq iliuusissiamik suliaqarnermi kommunini qiningaarlaat 

qulakkeertariaqariaqaraat tamakku naammassineqarlutik suliarineqarnissaat. 

Meeqqat Illersuisuat isumaqarpoq kommunini politikerit ataasiakkaat 

akisussaaffigigaat, meeqqat inuussuttullu pillugit inatsisit ilisimanissaat, soorlu 

atuarfeqarnermut, innarluutilinnut, sunngiffimmut il.il. tunngasutigut inatsisit. 

Meeqqat Illersuisuat isumaqarpoq meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu 

Inatsisartut peqqussutaat immikkut pingaaruteqartoq: ”Inatsimmi § 2-mi 

atuarsinnaavarput kommunalbestyrelsi pisussaasoq meeqqat ineriartornerannik, 

ingerlalluarnerannik nammineersinnaanerannillu siuarsaasumik alliartorneranni 

atugassaqartitsinissamut. Aammattaaq kommunini politikerit pisussaaffigaat meeqqat 

inuusuttullu inuunerminni atugarisaannik nakkutilliinissaq (§ 4). Kommunini politikerit 

meeqqamik immikkut ikiorsertarialimmik paasisaqarunik iliuuseqartussaapput (§6)”. 

 

Meeqqat Illersuisuata kommunini politikerit qinigaarlaat pilluaqquai, aammalu 

meeqqat inuusuttullu Kalaallit Nunaanni pisinnaatitaaffii atugarisaallu pillugit 

oqaloqatigineqarnissaminut ammalluni. 
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Børnetalsmand: Kommunalpolitikere - husk jeres ansvar for børn og unge 

De nye kommunalpolitikere er nu blevet valgt og der er store forventninger til dem 

alle, om de indfrier deres løfter og ikke mindst lever op til deres ansvar for borgerne i 

de forskellige kommuner. 

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er særligt opmærksom på, om de nyvalgte 

kommunalpolitikere husker deres ansvar overfor børn og unge i de forskellige 

kommuner: ”Jeg har rejst en del i landet, og har set hvordan flere kommuner har svært 

ved at leve op til FN’s Børnekonvention. Det er vigtigt, at de nye kommunalpolitikere 

husker dette ansvarsområde, tager det alvorligt og søger at skabe de bedste vilkår for 

vores lands børn og unge”. Børnetalsmanden nævner ligeledes handleplaner for særligt 

udsatte børn og unge, et særdeles vigtigt område og mener at de nye 

kommunalpolitikere skal sikre udarbejdelsen af disse. 

 

Børnetalsmanden mener, at de enkelte kommunalpolitikere har et ansvar for, at kende 

til lovgivningen der berører børne- og ungeområdet, b.la. lovgivning på skoleområdet, 

handicap, fritid m.fl. Børnetalsmanden anser Landstingsforordningen om hjælp til børn 

og unge som særlig vigtig: ”I lovgivningens § 2 kan vi læse hvordan det påhviler 

Kommunalbestyrelsen at skabe opvækstvilkår, der fremmer børn og unges udvikling og 

trivsel. Ligesom det er kommunalpolitikernes pligt, at føre tilsyn med de forhold børn og 

unge lever under (§ 4). Kommunalpolitikerne skal handle når de bliver bekendt med, at 

et barn brug for hjælp (§6)”. 

 

Børnetalsmanden ønsker alle nyvalgte kommunalpolitikere tillykke og står gerne til 

rådighed for, at drøfte børn og unges rettigheder og vilkår i Grønland. 

 

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

Aviâja Egede Lynge 

Meeqqat Illersuisuat 

Børnetalsmand 

Tlf.: 346944/531274 



 

3 
 

avi@mio.gl 

 


