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Meeqqat Illersuisuat: 

Meeqqat Tasiilamiittut siunissaqarnissaminnik aamma piumasaqarput 

Ataasinngornermi ulloq 4. april 2016 sermitsiaq.ag-mi allaatiginnittoqarpoq, Tasiilami meeqqat 

affaat inuuniarnermi ajornartorsiuteqartut. Kommuneqarfik Sermersooq Namminersorlutik 

Oqartussanilu naalakkersuisoqarfiit pingasut Tunumi illoqarfimmi inuuniarnerminni 

ajornartorsiortorpassuit aaqqinniarlugit suleqatigiinnissaq pilersaarutigaat. 

Meeqqat Illersuisuata Aviâja Egede Lyngep inuuniarnermikkut ajornartorsiortut  ilisarai. Tasiilamit 

(nunaqarfiiniillu) meeqqanit ingerlanerliortunit inersimasuniillu illoqarfimminni/nunaqarfimmi 

isumakuluuteqartunik imaluunniit ikiortissaqanngitsunik amerlanerusunik saaffigineqartarpugut. 

Tamanna assut isumakulunnarpoq”, Meeqqat Illersuisuat oqarpoq nangillunilu: Taamaattumik 

kommunip aamma Namminersorlutik Oqartussat suleqatigiillutik Tunumi meeqqanik 

inuusuttuaqqanillu sumiginnaanerpassuit aaqqiissuteqarfiginiarlugit suleqatigiinniarnerat 

tusarlugu pitsaasuuvoq. Meeqqat tamarmik sumiluunniit ikkaluarunik 

suminngaanneeraluarunilluunniit illersorneqarnissaminnik pitsaasumillu inuuneqarnissaminnik 

pisinnaatitaaffeqarput”. 

Meeqqat Illersuisuata Kommuneqarfik Sermersuup aamma Namminersorlutik Oqartussat 

aaqqiissutissanik sunik siunnersuuteqarniarnerat assut pissanngatigaa. 2016 Meeqqat Ukiorivaat 

suliassaqarfiillu tamarmik iliuuseqarnissaat, suleqatigiinnissaat meeqqanillu pisariaqartitsisunik 

ikiuinissaat pingaaruteqarpoq. Meeqqat Illersuisuata ukioq 2016 meeqqanik inuussuttuaqqanillu 

iliuuseqarnissamut aallaavissatut isigaa. ”Eqqaamassavarput, meerarpassuit 

inuusuttuararpassuillu ukiuni arlalinni siunissami ikiorneqarnissaminnik pisariaqartitsissammata. 

Taamaattumik pingaaruteqarpoq, suleqatigiissitami kommunimi aamma Namminersorlutik 

Oqartussat pilersitaanni eqqaamassallugu, meeqqat inuusuttullu iliuusissatut pilersaarutinik 

piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu aammalu angerlarsimaffiup avataanut 



inissinneqareersimanerup kingorna angerlaqqinnerminni iliuusissatut 

pilersaaruteqarfigineqarnissaat. Tamanna suleqatigiissitap pilersaarusiorneranut ilaasariaqarpoq 

– aamma nutaamik eqqarsarniaraluaraanniluunniit”. 

Meeqqat Illersuisuata Tunumukarnissani 2017-ip ukiaani pilersaarutigaa. 

 

 

Børnetalsmanden: Børn i Tasiilaq har også krav på en fremtid 

Mandag den 4. april 2016 skriver sermitsiaq.ag, at halvdelen af børn i Tasiilaq har sociale problemer. 

Kommuneqarfik Sermersooq og tre Departementer i Selvstyret planlægger et samarbejde for at løse de 

mange problemer i den østgrønlandske by. 

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge genkender beskrivelserne af de mange sociale problemer. ”Vi modtager 

flere henvendelser fra Tasiilaq (og bygder), både fra børn der ikke trives og voksne der bekymrer sig eller 

mangler hjælp i deres hjemby. Det er meget bekymrende”, siger Børnetalsmanden og fortsætter: ”Det er 

derfor positivt at høre, at kommunen og Selvstyret vil samarbejde om at finde en løsning på de mange svigt 

børn og unge oplever på østkysten. Alle børn har ret til beskyttelse og et godt liv, uanset hvor de bor eller 

hvor de kommer fra”. 

Børnetalsmanden er spændt på at høre mere til, hvilke løsningsforslag Kommuneqarfik Sermersooq og 

Selvstyret har i tankerne. 2016 er Børnenes År og det er vigtigt, at alle instanser sætter ind, samarbejder og 

hjælper de børn, der har behov for det. Børnetalsmanden anser året 2016, som et springbræt for de 

indsatser der er behov for på børne- og ungeområdet. ”Vi skal ikke glemme, at mange børn og unge vil 

have brug for hjælp flere år frem. Derfor er det vigtigt, at man i samarbejdsgruppen, som kommunen og 

Selvstyret opretter, husker, at børn og unge har brug for langsigtede handleplaner og efterværn. Dette bør 

indgå i samarbejdsgruppens planlægning – også selvom man vil tænke nyt”. 

Børnetalsmanden planlægger at besøge Østgrønland i efteråret 2017. 
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