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Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit soqutigisaqartunik ukiumoortumik 

ataatsimiititsipput 

Meeqqat Pisinnaatitaaffiinik Sullissivimmi MIO-mi Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit 

soqutigisaqartunik ukiumoortumik ulloq 6. April ataatsimiititsipput. Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit 

ukioq manna oqarasuaatikkut takkullunilu naapinneqarsinnaapput. 

Meeqqat Illersuisuisa Aviâja Egede Lyngep, aamma Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiinni 

siuliuttaasuusup, Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiinni ilaasortat ilisaritillugit kiisalu Meeqqat 

Pisinnaatitaaffiinik Sullissiviup MIO-p maannamut suliai oqaluttuaralugit ataatsimiinneq aallarnerpaa. 

Meeqqat Illersuisuisa ilaatigut Avannaani angalanini, meeqqat kommunini sulianut ingerlanneqarnerani 

meeqqat pisinnaatitaaffiinik qulakkeerinninnissamut suliniut Najorti aamma atuartitsinermi atortut “Det er 

min krop – Uangaana timiga” oqaluttuarai. Innuttaasut tamaasa – meeqqat inersimasullu – tunngavii 

tunngavigalugit naapittarnissaat MIO-p sulinermini pingaartitsinera Meeqqat Illersuisuisa 

pingaartittorujussuuaa. Meeqqat Illersuisuisa 2016-2018-imut anguniagaat periusissiaallu oqaluttuaralugu 

saqqummiineq naggaserneqarpoq. Meeqqat inuusuttullu atugaat assigiinngitsut pillugit 

apeqquteqartoqarpoq oqallittoqarlunilu. 

Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiinni suliamik ingerlatsillaqqissunik tamarmik meeqqanik inuusuttunillu 

sullissinermik aallussilluartunik ilaasortaapput. Ilaasortat tassaapput Aviâja Egede Lynge, Meeqqat 

Illersuisuat aamma Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiinni siulittaasoq; pædiater Inge Hjuler, 

ilinniartitsisoq William Kriegel, isumaginninnermi siunnersorti Sara Abelsen, perorsaasoq katsorsaasartorlu 

Anda Poulsen, inatsisileritooq Morten Nornild aamma psykologi Conni Gregersen.  

Meeqqat Illersuisuat aamma Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit pillugit Inatsisartut inatsisaat 

naapertorlugu Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiivisa pisortani oqartussat, pisortat namminersortullu 

sulisoqarfii kattuffiilu, peqatigiiffiit il.il. Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiinnut ilaasortassanik 

innersuussisinnaatitaasut ukiumoortumik ataatsimeeqatigisassavaat. Meeqqat pillugit sullissinermi 

soqutigisaqartut suliamut attuumassuteqartut aamma ataatsimeeqatigineqartassapput. Ataatsimiinneq 

Katuami Byorkestersalimi ingerlanneqarpoq. 



Børnerådets årlige interessentmøde er blevet afholdt 

Den 6. april afholdt Børnerådet fra Børnerettighedsinstitutionen MIO det årlige interessentmøde. I år var 

det muligt at møde Børnerådet over telefon og ved fremmøde. 

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge, der også er formand for Børnerådet, indledte mødet med en 

præsentation af Børnerådets medlemmer og opgaver, samt Børnerettighedsinstitutionen MIO’s arbejde 

frem til nu. Børnetalsmanden fortalte bl.a. om sin rejse til Nordgrønland, børnebisidderprojektet Najorti og 

det nye undervisningsmateriale “Det er min krop – Uangaana timiga”. Børnetalsmanden lagde meget vægt 

på at fortælle om, hvordan MIO i sit arbejder vægter at møde alle borgere – børn som voksne – på deres 

præmisser. Præsentationen blev afsluttet med en gennemgang af Børnerådets mål- og strategiplan for 

2016-2018. Der blev stillet spørgsmål og drøftet forskellige forhold for børn og unge. 

Børnerådet består af en fagligt stærk gruppe, der alle brænder for børne- og ungeområdet. Medlemmerne 

er Aviâja Egede Lynge, Børnetalsmand og formand for Børnerådet, pædiater Inge Hjuler, skolelærer William 

Kriegel, socialrådgiver Sara Abelsen, pædagog og terapeut Anda Poulsen, jurist Morten Nornild og psykolog 

Conni Gregersen. 

I henhold til Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd skal Børnerådet afholde et årligt møde med de 

offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner og organisationer, foreninger m.v., der er 

indstillingsberettigede i forhold til Børnerådets medlemmer. Mødet afholdes også for øvrige relevante 

interessenter på børneområdet. Mødet blev afviklet i Katuaqs Byorkestersal. 
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