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Meeqqat Illersuisuat: Meeqqat inuusuttullu eqqugaasut eqqarsaatikkut najor-
pakka 

 
Ippassaq inuit arlaqartut angerlarsimaffitik annaavaat inuillu sisamat suli maqaasineqarlutik, Uum-
mannap eqqaani nunaqarfiit marluk tassaarsuarmik eqqugaammata. Meeqqat Illersuisuat Aviaaja 
Egede Lynge, Avannaani illoqarfinni nunaqarfinnilu arlalinni 2015-mi tikeraartoq, pisimasunit assut 
sunnerteqqavoq, annermillu Nuugaatsiami, Illorsuarni Uummannamilu meeqqat eqqarsaatigalugit. 
“Tassaarsuaq taassumalu aseruatiterinerit nassatai tusarlugit annilaarnaqaaq. Inuit ilaasa ilaqutta-
tik suli naninngilaat, allat angerlarsimaffitik annaavaat tamarmillu nunaqarfimminni avatangiisit toq-
qissinartut qimattariaqarpaat. Pisoq alianaqaaq, neriuppungalu kikkut tamarmik isumagilluarneqa-
rumaartut, annermik meeqqat inuusuttullu eqqugaasut” Meeqqat Illersuisuat oqarpoq. 
  
Meeqqat Illersuisuata Avannaani ilaqutariinnik tapersersuinini nalunaarutigaa. Nalorninartorsi-
ungaarfimmi pingaartuuvoq inersimasut eqqugaasut tamarmik oqaloqatigiinnissaat imminnullu ikor-
fartoqatigiinnissaat. Uummannami eqqaanilu meeqqat inuusuttullu eqqugaasut inersimasumik ta-
persersorneqarnissartik aperisaqarsinnaanertillu pisariaqartissavaat. Pingaartuuvoq meeqqat inu-
usuttullu eqqugaasut pisariaqartitsigunik inersimasumik eqqarsaatiminnik anitsivigisinnaasaminnik 
aperisinnaasaminnillu saaffissaqartutut misiginissaat. Qanoq iliornissaq qanorluunniit oqaaseqar-
nissaq nalornigaanni isumassarsiatsialaasinnaavoq ilaquttat ikinngutillu, kiisalu sulisut qanitarisat 
oqaloqatiginissaat. 
  
Meeqqat Illersuisuata ilaqutariit eqqugaasut misiginneqatigingaarpai, aamma meeqqat inuusuttullu, 
pisumik sakkortoqisumik eqqugaasut asannittumik inuulluaqqujumallugit: “Asasakka Avannaani 
meeqqat inuusuttullu. Nalunngilara Nunatsinni inuppassuit sapinngisartik tamaat pisariaqartitas-
sinnik ikiorniarlusi iliuuseqartut. Atisanik, nerisassanik aningaasanillu katersiniartoqarpoq, ilaquttasi 
pisariaqartitassinnik ikiorneqaqqullugit, ulluinnarisarsi ingerlateqqissinnaalerniassagassiuk. Naak 
immaqa maannakkorpiaq taamatut misiginanngikkaluartoq, ulluinnaq toqqissimanartoq uteqqik-
kumaarpoq. Asannittumik eqqarsaatigalusi ajunnginnerpaanik kissaappassi”. 
  
  

 

Børnetalsmanden: Mine tanker går til de berørte børn og unge 

 

I går mistede flere mennesker deres hjem og fire personer er forsat savnet, efter en flodbølge ram-

te to bygder omkring Uummannaq. Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge, der besøgte Nordgrøn-

lands byer og bygder forrige i 2015, er meget påvirket af situationen og tænker særligt på de be-

rørte børn og unge i Nuugatsiaq, Illorsuit og Uummanaq. 

“Det var en stor forskrækkelse, at høre om denne flodbølge og de ødelæggelser den har medført. 

Nogle mennesker har endnu ikke fundet deres familiemedlemmer, andre har mistet sit hjem og alle 

har skulle forlade deres trygge rammer i hjembygden. Det er en meget tragisk hændelse og jeg 

håber der bliver taget godt hånd om alle, særligt de berørte børn og unge” udtaler Børnetalsman-

den. 

 

Børnetalsmanden udtrykker sin støtte til familierne i nord. I en tid med så meget uvished, er det 

vigtigt, at alle berørte voksne taler med hinanden og støtter hinanden. De berørte børn og unge - 

og andre børn og unge i Uummannaq-distriktet - vil have brug for en tryg voksen at støtte sig op ad 

og stille spørgsmål til. Det er vigtigt, at de berørte børn og unge føler de har en voksen at tale med 

om deres tanker og stille spørgsmål til, hvis de får brug for det. Er man i tvivl om hvad man skal 



 

 

gøre eller sige, er det en god ide at tale med sin familie og venner samt med de professionelle der 

er omkring én. 

 

Børnetalsmanden udviser stor medfølelse til alle de berørte familier og sender en kærlig hilsen til 

de børn og unge, som direkte har oplevet denne voldsomme hændelse: “Kære børn og unge i 

Nordgrønland. Jeg ved, at flere mennesker i landet gør alt hvad de kan for at hjælpe jer. De samler 

tøj, mad og penge, så jeres familier kan få den hjælp I har brug for, således jeres hverdag kan fun-

gere igen. Selvom det måske ikke virker sådan nu, så skal den trygge hverdag nok komme til jer 

igen. Jeg sender kærlige tanker og styrke jeres vej”. 
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