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Meeqqat illersuisuat: meeqqamut pitsaanerusussaq salliutinneqarli. 

 

Meeqqat Illersuisuata Aviâja Egede Lyngep Kommuni Kujallermi meeqqat atugaat 

pisinnaatitaaffiilu assut eqqasuutigai – Namminersortut kommunimut 

nakkutiginnillutik pulaarneranni nalunaarusiaq utaqqivaa, namminerlu Kujataanut 

meeqqanik oqaloqatiginnikkiartorluni aallalerluni.  

 

Meeqqat Illersuisuata Kommune Kujallermi meeqqat inuusuttullu sullinneqarnerisa 

oqallisigineqarnerat malinnaaffigisimavaa, ilaatigullu meeqqanik inissiinerit arlallit. 

Sulianut tunngasut allagaatit tammartut, pineqartut tusarniaaffigineqanngitsut 

inatsisinillu unioqqutitsinerit Kommuni Kujallermi pissutsinik allaaserineqartuni 

ilaannannguaraat. Namminersortut nakkutilliisitaata tamanut nalunaarutigisimavaa, 

FN’ip Isumaqatigiissutaa Meeqqat Pisinnaatitaaffiinut tunngasoq malinneqanngitsoq. 

 

”Tusagassiutini pissutsit allaaserineqartut tamarmik eqqasunnartorujussuupput. 

Tusagassiutitigut oqallinneq kisiat aallaavigalugu oqaaseqarnianngilanga, 

pisariaqartilluguli pineqartut tusarnissaat, tassa meeqqat. Paasisaqarfigerusupparattaaq 

suut misissorneqarsimanersut, aaliangiunneqarsimanersut suullu meeqqanut 

pitsaanerpaaq anguniarlugu aaqqiissutaasimanersut”, oqarpoq Meeqqat Illersuisuat 

Aviâja Egede Lynge.  

 

Nakkutilliinermi nalunaarusiaq utaqqineqarpoq meeqqallu akuutinneqarlutik 

Meeqqat Illersuisuat - Kommuni Kujallermukarnissaminut pilersaaruteqarpoq 3. – 18. 

september, nakkutilliinermilu nalunaarusiaq ujartorsimallugu Ilaqutariinnermut, 

Naligiisitaanermut, Isumaginninnermullu Naalakkersuisoqarfiup Nakkutilliisuata 

suliarisimasaa, taannalu sapaatip akunnerani uani utaqqimaarneqarpoq. Meeqqat 

Illersuisuata angalanermut siunertaa tassaavoq, meeqqat innuttallu tusarnissaat 

peqataatinnissaallu, meeqqat Kujataani naliginnaasumik atugaannik annertunerusumik 

ilisimasaqalerusulluni. 

 

Aammali eqqaasitsissutigaa, meeqqanut pitsaanerpaaq anguniarlugu, 

pingaaruteqarmat, tamanut ammasumik kommunip sulinera pillugu sukkut 

ajalusoorsimanersoq oqallinnermi, meeqqat naliginnaasumik inunerminni atugaat 

ipitinneqassanngimmata. Pingaaruteqarpoq meeqqat atugaat tamakkiisumik 

isiginiarnissaat, assersuutigalugu inunnik sullissivimmi atugassarititaasut ikippallaarneri 

kisiisa isiginiarpallaarnagit.  

 

Meeqqat pisinnaatitaapput imminnut tunngasunut tusarneqarnissaminnut 

peqataatinneqarnissaminnullu. ”Pingaartippara meeqqat inuusuttullu Kalaallit Nunaanni 

atugaat ersarissassallugit oqaasinngortissallugillu namminneq, inuunertik pillugu 
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oqallinnerup nalaani, qanoq misiginersut. Tamanna Kommuni Kujallermut taamaallaat 

atuutinngilaq, meeqqanulli tamanut nuna nalinginnaasumik tamakkerlugu”, oqarpoq 

Aviâja Egede Lynge. 

 

 

Børnetalsmand: Bevar fokus på, hvad der er til barnets bedste 

 

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er stærkt bekymret for børns vilkår og 

rettigheder i Kommune Kujalleq - hun afventer nu rapporten efter Selvstyrets 

tilsynsbesøg i kommunen og rejser selv til Sydgrønland for at tale med børn.  

 

Børnetalsmanden har fulgt debatten om sagsbehandling af børne- og ungesager, her 

iblandt flere anbringelsessager, i Kommune Kujalleq. Forsvundne sagsakter, manglende 

høring af involverede og lovovertrædelser er blot en del af de beskrevne tilstande om 

Sydkommunen. Selvstyrets tilsynsenhed har offentlig udtalt, at man ikke efterlever FN’s 

Konvention om Barnets Rettigheder. 

 

”Det er alt sammen nogle meget bekymrende forhold, der er beskrevet i pressen. Jeg vil 

ikke udtale mig alene på baggrund af debatten i pressen, men har behov for at høre 

dem, det handler om, nemlig børnene. Jeg vil desuden søge at få indblik i, hvad der er 

undersøgt, besluttet og hvilke løsninger der er fundet for børnenes bedste”, udtaler 

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.  

 

Afventer tilsynsrapport og inddrager børn 

Børnetalsmanden - planlægger en rejse til Kommune Kujalleq fra den 3.-18. september 

og har efterspurgt den tilsynsrapport, der er udarbejdet af Departement for Familie, 

Ligestilling og Sociale Anliggenders Tilsynsenhed, og denne afventes i denne uge.  

Børnetalsmandens formål med rejsen er at høre og inddrage børn og borgere for at få 

yderligere kendskab til de generelle vilkår, børnene lever under i Sydgrønland.  

 

Samtidigt minder hun om, for børnenes bedste, at det vigtigt, at den offentlige debat om, 

hvad der er gået galt i det kommunale arbejde, ikke overskygger de generelle levevilkår 

børnene lever under. Det vigtigt at bevare fokus på helheden omkring børns vilkår, og 

ikke kun f. eks manglende ressourcer på socialkontoret.  

 

Børn har ret til at blive hørt og inddraget i de forhold, der vedrører dem. ”Det er vigtigt 

for mig at belyse børn og unges vilkår i Grønland og italesætte hvad de selv oplever i 

hele denne debat, der omhandler deres liv. Dette gælder ikke kun for Kommune 

Kujalleq, men børn i landet generelt”, siger Aviâja Egede Lynge. 

 

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

Aviâja Egede Lynge 

Meeqqat Illersuisuat/Børnetalsmand 

Toqq/direkte 346944 

avi@mio.gl 
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