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Tusagassiorfinnut nalunaarut 

Pressemeddelelse 

 

 

Meeqqat Illersuisuat: MASSAKKUT akisussaaffik 

tigussavarput! 

 

Meeqqat Illersuisuata nuannaarutigaa, inatsisissatut siunnersuutip nutaami 

”Inatsisitigut meeqqanik tapersersuineq”-mi siumut isigaluni iliuuseqarneq 

suliassallu tikillugit sulineq pingaartinneqarsimammat. Inatsimmik 

atortussanngortitsinermik pingaarutilimmik ersersinneqarpoq uagut inatsisitigut 

FN’ip Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumatigiissutaanik 

atuuttussanngortitsiniarnerput ilorraap tungaanut ingerlasoq, taannalu 

aallaaviginiaripput.  

Meeqqat Illersuisuat Aviâja Egede Lynge oqarpoq: Kalaallit Nunaanni angalasarninnut 

atatillugu piffini ataasiakkaani inuiaqatigiit naapittarsimavakka annertoqisunik 

unammilligassaqartut ataatsimoorussamillu ingerlanerliortut meeqqat 

peroriartornissaannut periarfissiinissat tungaasigut. Meeqqat pisinnaatitaaffii 

tassaapput angajoqqaanit isumassorneqarlutik, nerisassaqartinneqarlutik 

atuartinneqarlutillu inuunissamut pisinnaatitaaneq; kinguaassiutitigut innarligaanermut 

illersorneqarnissamut, angerlarsimaffimmi allanilu, kiisalu inooqataanermut ilikkagassat 

ineritikkiartornissaannut. Meeqqat Illersuisuata nalilerpaa, suli suliassaqaqisugut, unali 

inatsit aqqutigalugu ilorraap tungaanut ingerlasugut. 

Meeqqat Illersuisuata oqaatigaa, inatsimmik atuutsitsilernitsigut pingaaruteqaqisumik 

ersersitsisugut akisussaaffimmik tigusisariaqavinnitsinnik, iliuuseqarnissarpullu 

pisussaaffigigipput. Nalunngilarput suli nukinnik amigaateqarluta, inatsisilli ersersippaa 

inooqatigiinnermut meeqqallu tungaasigut pingaartitsinerusariaqartugut. 

Meeqqat Illersuisuata erngummatigaa, ilumut kommunit piumasaqaatit 

piviusunngortissinnaanneraat, maannakkut periarfissaqarnertik, sumiiffimmiinnerup 

unammillernartui kiisalu kommunit angissusaat eqqarsaatigalugit. Kiisalu 
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aningaasaqarnikkut allaffissornikkullu inatsisip kingunissai misissorneqarmata erserpoq 

annertuumik aningaasartuutaasussaassasoq.  

Naggasiullugu Meeqqat Illersuisuat oqarpoq, meeqqat, FN’ip Meeqqat pisinnaatitaaffii 

pillugit Isumaqatigiissutaa aallaavigalugu, nanertorneqaratik imminnut tunngasunut 

isummatik sukkulluunniit anissinnaatitaagaat. Meeqqat periarfissinneqartariaqarput 

sullissisuminnik oqaloqateqarnerminni ikorfersorteqarnissaminnut.  

 

Børnetalsmanden: Nu SKAL vi tage ansvar! 

 

Børnetalsmanden udtrykker glæde over at se, at der med det nye 

lovforslag om “Lov støtte til børn” er lagt stor vægt på proaktivt og 

opsøgende arbejde. Vedtagelsen af loven er et meget vigtigt signal om at 

vi i lovgivningen er på rette vej med at implementere FN’s Konvention om 

Barnets rettigheder og at der tages udgangspunkt i denne. 

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge udtaler:  Jeg har i forbindelse med mine 

rejser i Grønland mødt lokalsamfund med meget store udfordringer og kollektiv 

dysfunktionalitet i forhold til børns opvækstbetingelser. Børns rettigheder 

handler om at have retten 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 færdigheder. Det er Børnetalsmandens vurdering, 

at vi har lang vej igen, men denne lovgivning er et skridt i den rigtig retning. 

Børnetalsmanden udtrykker, at vedtagelsen af loven er et meget vigtigt signal 

om at vi må og skal tage tage ansvar og har pligt til at handle. Vi ved at der 

endnu er mangel på ressourcer, men loven signalerer et kraftigt signal om, at 

der må og skal prioriteres på social- og børneområdet. 

Børnetalsmandens bekymring er her, om det overhovedet er muligt for 

kommunerne at leve op til kravene med deres nuværende standard, de 

geografiske udfordringer og kommunernes størrelser. Det ses endvidere af 

gennemgangen af de økonomiske og administrative konsekvenser af 

lovforslaget, at det vil medføre en betydelig merudgift.  

Slutteligt udtaler Børnetalsmanden, at børn i henhold til FN’s Konvention om 

Barnets rettigheder har ret til frit at udtrykke sine synspunkter i alle forhold, der 
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vedrører barnet. Børn skal have mulighed for at have en bisidder med til 

samtaler med deres sagsbehandler.  

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

Aviâja Egede Lynge 

Meeqqat Illersuisuat 

avi@mio.gl 

Tlf.: 531274 
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