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Tusagassiorfinnut nalunaarut 

Pressemeddelelse 

 

 

Meeqqat Illersuisuata nunami meeqqat tamaasa Meeqqat 

ullorsiorluarnissaannik kissaappai 

Meeqqat Illersuisuata Aviâja Egede Lyngep Meeqqat ulluannut 1. juni 2017-imut 

atatillugu, nunami meeqqat inersimasullu tamaasa pingaarutilimmik 

nalunaarfigerusuppai: Meeqqat tamarmik pingaaruteqarput – qanorluunniit 

ikkaluarunik.  

 

Meeqqat Illersuisuata Aviâja Egede Lyngep meeqqat tamaasa Meeqqat Ulluanni 

pilluaqqungaarpai oqarlunilu: ”Meeqqat assigiinngitsorpassuit naapittarpakka, angisuut 

mikisullu; meeqqat assigiinngitsunik piginnaanillit assigiinngitsunillu ukiullit. Meeqqat 

assigiinngikkaluarunilluunniit piginnaasaallu assigiinngikkaluarunik, tamarmik 

pingaaruteqarput – qanorluunniit ikkaluarunik”. 

Meeqqat Illersuisuata inersimasut kajumissaarpai, Meeqqat ulluat meeqqat 

naleqassusaannik, assigiimmik pineqarnissaannik kiisalu pisinnaatitaaffiinik 

oqaloqatiginerinut atoqqullugu: ”Sooruna Meeqqat ulloqartugut? Qanoruna 

meeqqagut oqariartorfiginiarigut?” 

 

Meeqqat Illersuisuata kissaatigaa ataatsimoorussamik meeqqat pisinnaatitaaffii qanoq 

isumaqarnersut paasineqassasut. ”Meeqqat pisinnaatitaaffii isumaqanngillat, meeqqat 

naalagaasut, isumarpulli inersimasut meeqqat aperisassagaat qanoq isumaqarnersut, 

soorlu aamma meeqqat killilerneqartarnissaat inersimasut pisussaaffigigaat”,  oqarpoq 

Meeqqat Illersuisuat. Ilumoorunneqarneq isumaqanngilaq naalagaanermik. 

 

Meeqqat Illersuisuata, meeqqat ulluannut atatillugu, meeqqanut atuagaq 

nittarsaappaa, meeqqat tunngaviusumik pisinnaatitaaffiinut asanninnermut, 

illersorneqarnissamut, immikkoortitaannginnissamut kiisalu akuutinneqarnissamut 
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tunngasoq. Atuagaq ateqarpoq: ”Illerpiaasinnaavutit – taama pisinnaatitaaffeqarputit” 

nunamilu atuarfinnut meeqqerivinnullu tamanut nassiunneqarnikuuvoq.  

1. juni nal. 14 – 18 meeqqat ilaqutariillu MIO-mut pulaarsinnaapput, pisinnaatitaaffiit 

ilinniarsinnaavaat MIO’llu atuagaataanik nutaamik ataatsimik tunisillutik. 

 

 

Børnetalsmanden ønsker børn i landet en god Børnenes dag 

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge vil i forbindelse med Børnenes dag den 1. juni 

2017, give alle børn og voksne i landet et vigtigt budskab: Alle børn er værdifulde – 

lige præcis som de er. 

 

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge ønsker alle børn et stort tillykke med Børnenes dag 

og udtaler: ”Jeg møder mange forskellige børn, store som små; børn med forskellige 

ressourcer og i forskellige aldre. Selvom børn er forskellige, selvom de oplever 

forskellige ting og kan forskellige ting, så er de alle værdifulde – præcis som de er”. 

Børnetalsmanden opfordrer voksne til, at bruge Børnenes dag til at tale med børn om 

deres værd, om ligebehandling og om deres rettigheder: ”Hvorfor har vi en Børnenes 

dag? Hvad er det for et budskab vi vil give vores børn?”  

 

Børnetalsmanden ønsker en fælles forståelse af hvad børns rettigheder betyder. 

”Børns rettigheder betyder ikke, at børn kan bestemme, men det betyder, at voksne 

skal huske at spørge børn om hvad de synes, ligesom det er de voksnes opgave at 

sætte grænser for børn”, udtaler Børnetalsmanden.  

At blive taget alvorligt er ikke det samme som at ville bestemme.  

 

Børnetalsmanden lancerer i forbindelse med børnenes dag en børnebog, der handler 

om børns grundlæggende ret til kærlighed, beskyttelse, ikke-diskrimination og 

inddragelse. Bogen hedder ”Du må være præcis som du er – det har du ret til” og er 

sendt ud til alle skoler samt institutioner i landet. 

1. juni ml. kl. 14-18 kan børn og familier besøge MIO, lære om rettigheder og få et 

eksemplar af MIO’s nye bog.  
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Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

Aviâja Egede Lynge 

Meeqqat Illersuisuat/Børnetalsmand 

Tlf.: 346944/531274 

avi@mio.gl 

 


