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Artikel til temaet "Familieliv" for Departementet for Sociale Anliggender 

MIO’s arbejde gennem snart tre år 

MIO har gennem de sidste snart tre år udgivet en række rapporter, undersøgelser og bøger. Disse har 

været målrettet forskellige interessenter i samfundet: Myndighederne, herunder Naalakkersuisut, 

Inatsisartut og Kommunerne, forskere og andre fagfolk med interesse for børne- og ungeområdet, forældre 

og andre omsorgsgivere, samt børn og unge. 

 

Nogle af MIO’s udgivelser omhandler bl.a. videnskabelige undersøgelser af børn og unge i Grønland, nogle 

indeholder børn og unges direkte udsagn og andre omhandler MIO’s anbefalinger til hvordan Grønland kan 

leve op til FN’s Børnekonvention. Særligt huskes nok tydeligst Børnetalsmandens rejserapporter som 

belyser de forhold børn og unge i vort land lever under. Børnene og unge selv, giver gennem disse 

rapporter anbefalinger til, hvordan vi kan hjælpe dem og løse de problemer de møder i hverdagen.  

 

MIO’s arbejde tager udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og 

Børneråd, hvorunder det fremgår, at Børnetalsmanden er børnenes stemme, og således har til opgave at 

monitorere børns forhold i samfundet, skabe debat, være rådgivningsfunktion for politikere, børn og 

familier samt informere om børns vilkår og om børns rettigheder i et bredt perspektiv. 

Aviâja har været Børnetalsmand siden 2015, og har i perioden derfra besøgt 33 bosteder i landet. 

Inddragelse af lokalbefolkningen er kernen i Børnetalsmand Aviâjas arbejde. 

Aviâja fortæller: ”Det er desværre tydeligt at se, at vi i Grønland stadig har problemer med at følge FN’s 

Børnekonvention. Vi ser, at der sker omsorgssvigt flere steder i landet, og vi ser at dette har forskellige 

årsager; misbrug af rusmidler, vold, seksuelle krænkelser og meget andet” 

FN’s Børnekonvention består af i alt 54 artikler. Af disse lever Grønland ikke op til flere artikler. Disse 

inkluderer barnets ret til beskyttelse, barnets ret til udvikling og uddannelse, samt barnets ret til hjælp.   
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MIO forventer i foråret 2018, at udarbejde en sammenfatning over den samlede viden, som 

Børnetalsmanden har gjort sig, gennem de sidste snart tre år. 

 

Af tabellen herunder fremgår MIO’s publikationer under Aviâjas tid som Børnetalsmand:  

Rejserapporter Børnerapporter Bøger Andre udgivelser 

 Børnetalsmandens 

besøg i 

Uummannaqs og 

Upernaviks bygder, 

2015 

 Børns budskaber til 

de voksne – ønsket 

om et godt liv, 2016   

 

 Det er min krop, 

2016 

 Børns brug af 

internet og sociale 

medier, 2015  

 

 Pas på mig – 

Børnetalsmandens 

høring af børn og 

voksne borgere om 

børns vilkår i Tasiilaq 

– set i forhold til 

Børns Rettigheder, 

2016   

 Kære Voksne – 

Børns egne ord om 

deres liv og hverdag 

i Qeqqata 

Kommunia, 2017  

 

 Du må være præcis 

som du er – det har 

du ret til, 2016 

 

 Sådan bruger du 

internettet, 2015 

 

 Kommune Kujalleq – 

Børnetalsmandens 

rejserapport fra 

Sydgrønland, 2016  

  Alle børn er 

værdifulde – Alle 

børn har ret til et 

godt liv, 2016 

 Årsrapporter for 

2015 og 2016, 

 

 Qeqqata Kommunia 

– Børnetalsmandens 

rejserapport, 2017 

   Mål og strategiplan 

for MIO 2016-2018 

 

    Parallel rapport til 

FN’s Komité for 

Barnets Rettigheder 

(CRC), 2016.  
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    Viden om børn og 

unge – rapporter og 

undersøgelser 2004-

2016, 2017.  

    Børns anbefalinger 

til 

hashproblematikken

, 2017 

    Børnetalsmandens 

børnepolitiske 

anbefalinger – Alle 

børn er værdifulde, 

2017. 

 

 

  

 

      26.06.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asannittumik inuulluaqqusillunga 

Med Kærlig hilsen 
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Aviâja Egede Lynge 

Meeqqat Illersuisuat 

Børnetalsmand 

Avi@mio.gl 

Tlf.: 531274 
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