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Tusagassiorfinnut nalunaarut 
Pressemeddelelse 
 
 
 
NunaFonden MIO’p meeqqanut inuusuttunullu siunnersuisarfianut  
140.000 kroninik tunissuteqarpoq 

 
MIO’p SMS’ikkut siunnersuisarfia 1899 meeqqanut inuusuttunullu nuna tamakkerlugu 
neqeroorutaavoq, inersimasunik ajornartorsiutitik pillugit oqaloqateqarusuttunut imaluunniit 
siunnersorneqarnissaminnut pisariaqartitsisunut. SMS-ertarfik suliniutitut 2013-inimi 
aallarnerneqarpoq, pisariaqartitsinerlu annertoorujussuusoq ersersimalluni. Ukioq kingulleq 
siunnersuisarfimmut inuusuttut 1000 sinnerlugit attaveqarput pimmataaneq, kiserliorneq, 
angerlarsimaffimmi ajornartorsiuteqarneq, atornerlugaaneq, persuttagaaneq 
imminornissamullu eqqarsarneq pillugit. 
 
”Ajoraluartumik MIO’p sms-ikkut siunnersuisarnermik ingerlatsineq akissaqartinngilaa 
avataaniillu aningaasaliissutinik isumalluuteqarluni. Nunafonden-ip aningaasaliinerata 2016-
inimisut ingerlatsisinnaaneq qulakkeerpaa.Taamaammat tunissut qujamasuutigeqaara, 
siunnersuisinnaaneq qulakkeertimmagu. Meeqqat inuusuttullu inersimasumik 
pisariaqartitsipput, paasinnissinnaasumik inuunermilu atukkanik unammilligassanillu 
inissaqartitsisinnaasumik. Meeqqat amerlasuut Kalaallit Nunaanni inersimasumik taama 
ittumik qanigisaqanngillat taaamaammallu siunnersuisarfik immikkut ittumik 
pingaarutilerujussuuvoq. ” oqarpoq Meeqqanut Illersuisoq Aviâja Egede Lynge. 
 
Siunnersuisarfiup siunnersuisartut arfineq marluk atorfeqartippai, ilinniartitsisutut, 
socialrådgiveritut imaluunniit taamatut ilinniartunik ingerlatsisunik. Aaqqissuussap 
aallartisarnerani misilittakkat takutippaat siunnersuisarfik namminneq piumassusertik 
aallaavigalugu sulisunit ingerlanneqarsinnaanngitsoq taamaammallu siunnersuisut 
akissarsiaqartittariaqartut. Siunnersuisut pikkorissarnernik naliginnaasunik 
neqeroorfigineqartarput, naliginnaasumik siunnersuinernik imalinnik 
saqqummiiffigineqartarlutik, kiisalu pikkorissarnerit saqqummiinerillu aaliangersimanerusunik 
imallit soorlu kinguaassiutitigut atornerlugaaneq nalunaartussaatitaanerlu. 
 

 
 
 
NunaFonden donerer kr. 140.000 til MIO’s børne- og unge rådgivning 

 

MIO’s SMS-rådgivning 1899 er et landsdækkende tilbud til børn og unge, der har brug 

for en voksen at tale med om deres problemer eller har brug for rådgivning om hjælp. 

SMS-linien blev opstartet som et projekt i 2013,og behovet har vist sig at være stort.  

Sidste år havde rådgivningen kontakt med over 1000 unge som henvendte sig på grund 

af mobning, ensomhed, problemer i hjemmet, overgreb, vold og selvmordstanker.  

 

”MIO har desværre ikke midler til at drive sms-rådgivningen og er derfor afhængige af 

midler udefra. NunaFondens donation betyder at rådgivningen kan fortsætte som hidtil i 

2016. Jeg er derfor meget taknemmelig for donationen, da den er med til sikre 

rådgivningslinien. Børn og unge har brug for en voksen, der forstår og kan rumme de 

udfordringer, de sidder med og har tæt inde på livet. Flere børn i Grønland har ikke 

sådan en voksen i sit netværk og her viser rådgivningen sig særligt betydningsfuld”, 

siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge. 
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Rådgivningen beskæftiger syv rådgivere, som enten har en baggrund som skolelærere, 

socialrådgivere eller er ved at færdiggøre deres uddannelse som sådan. Erfaring fra 

opstart på ordningen viste, at det ikke var muligt at basere rådgivningslinjen på frivillige 

rådgivere og rådgiverne aflønnes derfor. Rådgiverne tilbydes løbende kurser og oplæg 

om generel rådgivning, samt mere specifikke kurser og oplæg omhandlende f.eks. 

seksuelle overgreb og underretningspligt. 

 

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Aviâja Egede Lynge Meeqqat Illersuisuat/Børnetalsmand 
Toqq/direkte 346944 

avi@mio.gl 

 

 


