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Tusagassiorfinnut nalunaarut 

Pressemeddelelse 

 

 

MIO-mut, meeqqat pisariaqartitaat, pingaaruteqarnerpaavoq 

Meeqqat Illersuisuata erseqqissarpaa Meeqqat Illersuisuata MIO’llu 

pisussaaffii tassaammata, meeqqat nipaat tusarneqarnissaat. Meeqqat 

Illersuisuata kissaatiginerpaavaa meeqqat pisariaqartitaat pillugit 

suleqatigiilluarnissaq. 

 

Meeqqat pillugit oqaluttuanik nuannersunik amerlasuunik peqarpoq: ”Ulluinnarni 

ilaqutariit amerlasuut suleqatigisarpagut meeqqamik pitsaanerusumik 

inuuneqarnissaannik kissaateqartut, kiisalu meeqqat imminnut 

nittarsaassinnaanngitsut sullittarlutigit. Tamakkua amerlaqaat. Nunami 

angalasarnitsinni misilittakkatta takutippaat, meeqqat ilisimaarilluaraat namminneq 

meeqqallu allat pisariaqartitaat suunersut. Assersuutigalugu ikioqatigiittarput 

persuttaaneq kaannerluunniit nalaakkaangamikku. Uagununa inersimasut tamanna 

nipangiussassatut isigisaripput. Assigiinngissutaa uaniippoq, meeraqarmat 

illersortariaqartunik ikiorneqartariaqavissortunillu. Namminneq taama 

iliorsinnaanngillat, sinniisussaminnillu pisariaqartitsillutik”, taamaammanuna 

meerarpassuit ilaqutariippassuillu taakkua ikiorneqarnissaminnik pisariaqartitsisut 

initunerpaasut, oqarpoq Meeqqat Illersuisuat Aviâja Egede Lynge. 

Meeqqat Illersuisuata suliassaasa pingaarnerit ilagivaat Kalaallit Nunaanni inatsisit 

atuutsitsinerillu FN’ip Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissummut 

naapertunnersut misissussallugit, nalilersussallugu meeqqat Kalaallit Nunaanni 

atugaat isumaqatigiissummut naapertuunnersut, meeqqallu pillugit paasissutissat 

saqqummersittassallugit, apeqqutit maannakkut pisunut tunngasut 

oqallisissanngortissallugit, tamat oqallinneranni meeqqat illersussallugit kiisalu 

inuiaqatigiit ineriartornerat sunniuteqarfissallugu. 

MIO’p 2015 – 2018 suleriusissaata ilaanut atatillugu, Meeqqat Illersuisuat nunap 

kommuniinut sisamanut angalasimavoq meeqqat pisariaqartitaat misissorniarlugit: 

”Meeqqat inersimasullu tusarnaarlugit misissuisarpugut oqariartuutaallu 

ingerlateqqittarlugit, ajoraluartumillu oqariartuutaasa ilaat oqimaatsorujussuusarput. 

Kommunit kaammattorusuppakka qanoq ilillutik meeqqat pisariaqartitaannik 

pitsanngorsaanissartik FN’illu Meeqqat pillugit Isumaqatigiissutaanik 

piviusunngortitsinissartik pillugu suleriusissaminnik sanaqqullugit, ilanngullugulu 

kommunit kaammattorusuppakka kommuniminni meeqqat pillugit oqaluttuat 

pitsaasut saqqummerseqqullugit,” naggasiivoq Meeqqat Illersuisuat. 
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Aqqaluk Jeremiassen Atassutip Inuusuttaaniit tusagassiutitigut 

nalunaaruteqarsimavoq, meeqqat pillugit oqaluttuat pitsaasut maqaasillugit, 

tamannalu isumaqatigiinnarsinnaavara, taamaammat: ”Nuannaarutigaara 

saqqummiunneqarmat isumaqatigeqalugulu aamma nuannersunik 

oqaluttuaqarnissaa pisariaqarmat. Tamanna suleqatigiilluarnerunissamut 

periarfissatut isigaara, peqatigiilluta meeqqat pisariaqartitaat nukittorsarnissaanut”. 

Meeqqat Illersuisuat Inatsisartut inatsisaannut meeqqat tapersersorneqarnissaannut 

tunngasumut innersuussivoq, tassani allaqqammat: ”Kommunalbestyrelsip 

pisussaaffigaa, meeqqat inuusuttullu ineriartornissaannut, inuunerinnissaannut 

nammineernerulernissaannullu atugaat pitsaasut pilersissallugit”, kiisalu: 

”Kommunalbestyrelsip meeqqat inuusuttullu atugaat nakkutigissavai”. 

 

Ilanngunneqarpoq Meeqqat Illersuisuat aamma Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit 

pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 22. november 2011-meersoq. 

 

Barnets tarv er omdrejningspunktet for MIO 

Børnetalsmanden understreger, at Børnetalsmandens og MIO’s rolle er at 

sørge for, at børns stemme bliver hørt. Børnetalsmandens største ønske 

er et godt samarbejde om børns vilkår. 

 

Der er mange gode børnehistorier: ”Til dagligt arbejder vi med mange familier som 

ønsker at forbedre sig så deres børn kan få et bedre liv og vi arbejder med at tale 

for børn som ikke har en stemme. Og dem er der rigtig mange af. Vores erfaring fra 

vores rejser i hele landet er, at børn godt ved hvordan deres og andre børns vilkår 

er. F. eks hjælper de hinanden når de oplever vold eller er sultne. Det er snarere os 

voksne som ser det som tabu. Forskellen er, at der er børn som skal beskyttes og 

sikres hjælp. Det kan de ikke selv gøre, og har brug for en stemme”, det er derfor de 

mange børn og familier som har brug for hjælp, som fylder mest Siger 

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge. 

Et af Børnetalsmandens vigtigste rolle er at monitorere om lovgivning og praksis er i 

overensstemmelse med de forpligtelser Grønland har i henhold til FN’s Konvention 

om Barnets Rettigheder, vurdere om de forhold, børn i Grønland lever under følger 

konventionen og formidle information om børn, sætte aktuelle spørgsmål til debat 

og tale børnenes sag i den offentlige debat og påvirke samfundsudviklingen.  

Som en del af MIO’s strategiplan for 2015-2018, har Børnetalsmanden rejst til 4 

kommuner i landet, for at monitorere børns vilkår: ”Vi monitorerer ved at høre børn 

og voksne og bringer deres budskaber frem, og de budskaber de kommer med er 

ofte svære forhold. Jeg vil gerne opfordre kommunerne til at lave strategier for 

hvordan de vil forbedre børns vilkår og leve op til FN’s Børnekonvention, og 

samtidigt vil jeg gerne opmuntre kommunerne til netop at arbejde for at bringe deres 

gode børnehistorier frem i deres kommuner”, slutter Børnetalsmanden. 



3 
 

Aqqaluk Jeremiassen fra Atassut Ungdom har sendt en pressemeddelelse om 

at han savner de positive børnehistorier, det kan jeg kun være enig i, hvorfor: 

”Jeg er taknemmelig for at det bliver bragt op, og er jeg meget enig i, at der er 

brug for de positive historier også. Jeg ser det som en god mulighed for et 

større samarbejde, så vi sammen kan styrke børns vilkår”. Børnetalsmanden 

henviser her til Inatsisartutlov om hjælp til børn og støtte hvor der står at: ” Det 

påhviler kommunalbestyrelsen at skabe opvækstvilkår, som fremmer børn og unges 

udvikling, trivsel og selvstændighed”, samt: ” Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med 

de forhold børn og unge lever under”. 

Vedlagt er Inatsisartutlov nr. 11 af 22. November 2011 om Børnetalsmand og 

Børneråd. 

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

Aviâja Egede Lynge 

Meeqqat Illersuisuat 

Børnetalsmand 
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avi@mio.gl 

 


