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Meeqqat Illersuisuata Kommuneqarfik Sermersuup suliniutai nuan- 

naarutigivai 

 

Meeqqat Illersuisuata Aviâja Egede Lyngep Kommuneqarfik Sermersuup, meeqqat inuusuttullu Nuummi 

Tasiilamilu aqqusinermiiginnartut ikilisarniarlugit, suliniutit pilersissimasai nuannaarutigivai. 

Tasiilami angajoqqaat, akissarsinermut atatillugu, meeqqamik paarineqarnissaannik periarfissaqarput, 

Nuummilu NUIF-ip ammasarnera sivitsorneqarpoq meeqqat inuusuttullu angerlarsimaffimmut 

ingerlalluartumut angerlarfissaqanngikkunik unnuisinnaanngorlugit. Nuummi meeqqat innarfissaat 

qanilligaangat biilinik angerlaanneqartarput. 

 

Meeqqat Illersuisuat oqarpoq:” Tamatta nalunngilarput angajoqqaat akisussaaffigimmassuk meeqqamik 

peqqissumik toqqissisimanartumillu alliartornissaasa qulakkeernissaa, nalunngilarpulli angajoqqaaqarmat 

akisussaaffimmik tamatuminnga tigusisinnaanngitsunik. Meeqqanik paarsineq sivisunerusumillu 

ammasalerneq ilaatigut kinguneqarsimavoq tuaviortumik inissiisarnerit apparnerinik meeqqanillu 

ulorianartorsiortunik suli ilisimalinngisanik ikiuisinnaalernernik. Kommuneqarfik Sermersuup meeqqanut 

inuusuttunullu suliniutit pitsaalluinnartut pilersissimavai nersualaarusuppakkalu.” 

 

Meeqqat Illersuisuata Aviâjap aammattaaq oqaatigaa, qanoq pingaaruteqartigisoq kommunip 

angajoqqaanut angajoqqaat akisussaanerat oqaasertalernissaa. Angajoqqaat meeqqamik 

inuunerissaarnissaannik akisussaaffimmik tigusisinnaanngitsut, kommunimit ilitsersorneqarnissaminnik 

ikiorneqarnissaminnillu pisariaqartitsipput, suliassamik, meeqqaminnut toqqissisimasumik 

ineriartornartumillu inuunermik, pilersitsinissamut kivitsisinnaalerniassappata. 

 

Meeqqat Illersuisuata aamma nuannaarutigeqaa ilaqutariinnut ineriartornermut pikkorissarnernik 

akeqanngitsunik pilersitsisoqarmat, ilaatigut FN’ip Meeqqat pillugit Isumaqatigiissutaanik 

ilinniartitsiffiusumik. Tamanna suliniut sunniuteqassaqaaq, taassuma qanoq ililluni, ilaqutariittut meeqqat 

pisinnaatitaaffii piviusunngortissanerlugit sakkussat piviusorsiortut tunniummagit. 
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Børnetalsmanden Kommuneqarfik Sermersooqs er glad for initiativer 

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er glad for de indsatser Kommuneqarfik 

Sermersooq har oprettet i Nuuk og Tasiilaq for, at nedbringe antallet af børn og unge på 

gaderne i bybilledet. 

I Tasiilaq har forældre mulighed for at få deres børn passet i forbindelse med 

lønudbetaling og i Nuuk har man udvidet åbningstiden i NUIF, så børn og unge nu kan 

overnatte, såfremt de ikke har et velfungerende hjem at tage hen til. I Nuuk bliver børn 

kørt hjem når deres sengetid nærmer sig 

 

Børnetalsmanden udtaler: “Vi ved alle, at forældre har et ansvar for, at sikre deres børn 

en sund og tryg opvækst, men vi ved også at en del forældre ikke formår, at tage dette 

ansvar på sig. Børnepasning og forlænget åbningstider har bl.a. betydet færre akutte 

anbringelser og hjælp til udsatte børn og unge man ikke før har kendt til. Det er nogle 

virkelig gode initiativer Kommuneqarfik Sermersooq har igangsat for børn og unge og 

det vil jeg gerne ros”e. 

 

Børnetalsmand Aviâja udtrykker desuden, hvor vigtigt det er, at kommunen italesætter 

forældreansvaret overfor forældrene. Forældre der ikke kan tage ansvaret for deres 

børns trivsel, har brug for vejledning og hjælp fra kommunen, således de på sigt formår 

at løfte opgaven i, at skabe et trygt og udviklende liv for deres børn.  

 

Børnetalsmanden er også glad særlig glad for at der nu laves gratis 

familieudviklingskurser, hvor der blandt andet undervises i FN’s Børnekonvention. Dette 

initiativ vil gøre en stor forskel, da den giver konkrete redskaber til hvordan man som 

familie kan efterleve børns rettigheder. 

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

Aviâja Egede Lynge 

Meeqqat Illersuisuat 

Børnetalsmand 

 

[Sagsnr.]  

 

 

 



 

3 
 

Tlf.: 346944/531274 

avi@mio.gl 


