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Børnetalsmand: Ingen børn skal lades i stikken  

Det er stærkt urovækkende, at Kommuneqarfik Sermersooq ikke lever op 

til FN’s Børnekonvention og sikrer den hjælp og beskyttelse, som barnet 

har ret til.  

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge udtaler i forbindelse med Tilsynsrapporten fra 

Sermersooq Kommune:  

”Det er en urovækkende og stærk tilsynsrapport, der er blevet lavet.  Den viser, at også 

Kommuneqarfik Sermersooq  ikke lever op til en række artikler i FN 

Børnekonventionen, som Grønland har ratificeret.  Det drejer sig blandt andre barnets 

ret til beskyttelse (artikel 19), pligten til at sørge for særlig beskyttelse af børn, der er 

anbragt (artikel 20), barnets ret til social sikkerhed (artikel 26), retten til en 

tilfredsstillende levestandard (artikel 27), barnets ret til resocialisering (artikel 39).  

 

Tilsynsrapporten viser os, at de myndigheder, der skal træde til i de ulykkelige 

situationer, hvor forældre og omsorgsgivere ikke er i stand til at tage vare på barnet, i 

katastrofalt omfang omsorgssvigter de børn, der i forvejen er svigtet. 

Med rapportens egne ord kaldes det ”offentligt omsorgssvigt”. Jeg vil kalde det dobbelt 

omsorgssvigt”, siger Aviâja Egede Lynge.  

 

Kernen i al lovgivning og i al praksis skal være, at barnets tarv altid kommer i første 

række. Et sårbart barn, hvis forældre eller omsorgsgivere er i en situation, hvor de ikke 

er i stand til at give barnet den nødvendige omsorg og støtte, må og skal møde 

fagpersoner og myndigheder, der kompetent, systematisk og med barnet i centrum 

hjælper barnet, så det sikres dets grundlæggende ret til beskyttelse.  
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Børnetalsmanden mener, at det er stærkt nødvendigt, at der også i Kommuneqarfik 

Sermersooq handles nu for at få skabt det nødvendige grundlag for at følge FN’s 

Børnekonvention. Der er brug for et stærkt tværfagligt samarbejde mellem 

myndighederne og for et kompetenceløft. Derudover er der brug for at udarbejde en 

konkret, langsigtet og helhedsorienteret indsats for børnene og familierne i 

Kommuneqarfik Sermersooq. 

Med ny lov om støtte til børn, som netop er vedtaget, skal alle myndigheder 

samarbejde for at sikre barnets velfærd.  

Så nu er det tid at handle.  Det er vi alle forpligtet til.  
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Med venlig hilsen 

 

Aviâja Egede Lynge 

Meeqqat Illersuisuat 

Børnetalsmand 

Tlf.: 346944/531274 

avi@mio.gl 

 


