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Tusagassiorfinnut nalunaarut 
Pressemeddelelse 

"Meeqqat inuusuttullu kinguaassiutimikkut atornerlunneqarsimasut 

ikiorneqannginnerat Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit isumakuluutigaat 

 

Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit septembarimi ataatsimiinnerminni meeqqat 

inuusuttullu kinguaassiutimikkut atornerlunneqarsimasut inissisimanerat eqqartorpaat. 

Kinguaassiutitigut atornerluineq pillugu nalunaarusiat, siunnersuisoqatigiit ilisimasaat 

aamma MIO-p SMS-ikkut saaffiginnittarfiannut saaffiginnissutaasartut tunngavigalugit 

Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit meeqqat inuusuttullu taakku pillugit isumakulupput. 

Ingammik meeqqanut inuusuttunullu sinerissamiittunut, taakkununnga ilanngullugit 

nunaqarfinniittunut neqeroorutit ingammik killeqarput. ”Qanoq isillutik ikiorneqartarpat?”, 

Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit aperipput. 

Naalagaaffiit Peqatigiit Meeqqat pillugit Isumaqatigiissutaanni artikel 19 naapertorlugu 

nunat 19-it Isumaqatigiissummut akuersisut meeqqap kinguaassiutitigut 

atornerlunneqarnissamut isumannaatsumillu iliuuseqarnissamik 

qulakkeerunneqarnissaat – taakkununnga pisimasoqartillugu katsorsarneqarnissaat – 

pisussaaffigaat. Meeqqat inuusuttullu kinguaassiutimikkut atornerlunneqartut 

ikiornissaat kommunip akisussaafigaa, kisianni Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit 

takusinnaavaat eqqorneqartut eqqortumik ikiorsissallugit katsorsassallugillu 

ajornakusoortartorujussuusoq. Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit ujartorpaat, 

Naalakkersuisut kommunillu meeqqanut inuusuttunullu pineqartunut 

innarlerneqariitsiarnermik kingorna piaartumik immikkut ittumik 

iliuuseqarfigineqartalernissaat, kiisalu aamma uani atornerlunneqarsimasunik ornigulluni 

iliuuseqartoqartalernissaa, kikkut tamarmik ikiortissarsiornissaminnut 

nukissaqannginnerat pissutigalugu. "Naalakkersuisut, kinguaassiutimikkut 

innarlerneqarsimasut inersimasunngornerminni kingunerlutsitsisut pillugit 

iliuuseqareerput, kisianni meeqqanut inuusuttullu kinguaassiutimikkut 

atornerlunneqarsimasut pillugit iliuuseqarluni ikiuinissaq amigaatigineqarpoq”, Meeqqat 

Illersuisuat Aviâja Egede Lynge Meeqqat pillugit Siunnersuisoqatigiit sinnerlugit oqarpoq 

Naalakkersuisullu kommunit peqatigalugit meeqqat inuusuttullu pisariaqartitaminnik 

qanoq ikiorneqarnissaat pillugu pilersaarummik pilersitseqqullugit kajumissaaraluni." 

 

 

 

Børnerådet bekymret for manglende hjælp til børn og unge, som har været udsat 

for seksuelle overgreb? 

 

Børnerådet har på deres møde i september drøftet situationen for de børn og unge, som 

har været udsat for seksuelle overgreb. På baggrund af rapporter om seksuelle 

overgreb, rådets viden og henvendelser til MIO’s sms-rådgivning er Børnerådet 

bekymret for disse børn og unge. Især er tilbuddene til børn og unge på kysten 

begrænsede. ”Hvordan får de hjælp?”, spørger Børnerådet. 
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Ifølge FN’s Børnekonventions artikel 19 er de lande, som har tiltrådt konventionen, 

forpligtiget til at træffe alle foranstaltninger til beskyttelse af barnet mod seksuelt 

misbrug og sikre handling – herunder behandling – når det alligevel sker.  

Det er kommunernes ansvar, at hjælpe de børn og unge der udsættes for seksuelle 

overgreb, men Børnerådet konstaterer, at det ofte er vanskeligt at skaffe de berørte den 

rette hjælp og behandling. Børnerådet efterlyser derfor, at Naalakkersuisut gør en særlig 

indsats overfor denne gruppe, så de kan få hjælp umiddelbart efter overgrebet og at der 

også tænkes i opsøgende tiltag, da det ikke er alle, som har ressourcer til selv at 

henvende sig for at få hjælp. ”Naalakkersuisut har allerede en indsats i forhold til 

senfølger efter seksuelle overgreb, men vi ser en mangel på hjælp til børn og unge, som 

er udsat for overgreb”, udtaler Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge på vegne af 

Børnerådet og opfordrer til, at Naalakkersuisut sammen med kommunerne laver en plan 

for, hvordan børn og unge kan sikres den hjælp, de har behov for. 

 

 

 

På vegne af Børnerådet 

 

Aviâja Egede Lynge  

Børnetalsmand 

 


