
 
 

 
MIO 

Meeqqat pisinnaatitaaffiinik sullissivik 

Børnerettighedsinstitution 

National Advocacy for Children Rights 
Side 1 af 2 

 

Postboks 1290   

Issortarfimmut 1A 
3900 Nuuk 
Kalaallit  Nunaat • Grønland • Greenland     
 

Tel.: +299 34 69 40 
Mail: mio@mio.gl 
www.mio.gl 

Tusagassiorfinnut Nalunaarut 
Pressemeddelelse 
 
 
 
 
 
 
 

     20.11.2017  

 

MIO: Vores værdier giver os styrken til at løfte  

 

MIO lancerer ny kampagne for at opmuntre befolkningen og minde om, at vi har en række 

fælles positive værdier, som kan hjælpe til at løfte børns vilkår i landet.  

 

I anledning af FN’s Internationale Børnedag den 20. november lancerer MIO en ny kampagne, som har fokus på 

befolkningens positive værdier og holdninger til børneopdragelse i Grønland. Kampagnen bygger på en undersøgelse, 

som Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge har fået foretaget af HS-analyse for at undersøge befolkningens holdning til 

værdier og styrker i opdragelsen af børn.  

 

Undersøgelsen viser, at befolkningen mener, at de vigtigste værdier i børneopdragelse er Kærlighed, Respekt, Nærhed, 

Samhørighed og Åbenhed.  

 

”Undersøgelsens resultat er så positivt, fordi det viser sig, at forældre – trods geografiske, kulturelle og sociale forskelle 

– har en masse positive og stærke værdier tilfælles med hinanden. Kampagens budskab er derfor: Lad os huske på, at 

uanset hvilken baggrund og ressourcer, vi har, så har vi værdierne om børneopdragelse tilfælles. Disse fælles værdier 

kan give os styrken til at løfte børns vilkår. Ved at fokusere på disse styrker, kan værdierne give os styrken til at løfte 

forholdene for vores børn” siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.   

 

Børnetalsmanden har gennem de seneste 2 ½ år talt med mange voksne og børn på sine rejser i det meste af landet. 

Blandt de voksne er der en erkendelse af, at der er mange børn og familier, der har det svært.  

 

”Vi løser ikke problemet med omsorgssvigt én gang for alle på denne måde, men med disse 5 fælles værdier har vi 

fælles udgangspunkt for at kunne tage ansvar sammen”.  

 

I forbindelse med kampagnen præsenterer MIO den musikvideo, plakat og kommende redskabsbog til voksne om 

børneopdragelse, som hører til kampagnen.  

 

Arrangementet foregår i Katuaq den 20. november kl. 15 – 18. Udover lancering af kampagnen uddeler MIO den årlige 
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MIO-pris til den person eller forening, som har gjort en særlig indsats for børn. 

 

Asannittumik inuulluaqqusillunga 

Med Kærlig hilsen 

 
Aviâja Egede Lynge 

Meeqqat Illersuisuat 

Børnetalsmand 

Avi@mio.gl 

Tlf.: 531274 
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