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Meeqqanut illersuisup MIO-llu Kommune Kujallermi Meeqqat atugaat 

misissussavaat. 

Meeqqanut Illersuisup MIO-llu inatsisitigut aaliangersakkatut suliassaasa ilagaat 

Kalaallit Nunaanni meeqqat atugaat FN-ip meeqqat pillugit isumaqatigiissusiaanut 

naapertuuttumik eqquutsinneqarnersoq misissussallugit. Tassunga atatillugu maanna 

MIO Kommune Kujallermi angalaniarpoq. 

 

Angalanerup siunertaraa meeqqat atugaannik ilisimasaqalernissaq, meeqqat 

inersimasullu tungaanniit isigalugu. Taamaammat Meeqqanut Illersuisup meeqqat, 

inuusuttut inersimasullu qaaqquai Kalaallit Nunaata kujataani meeqqat atugaannik 

oqaluttuariartoqqullugit, tassungalu iluatsillugu meeqqat pisinnaatitaaffiinik 

siunnersuisoqarlunilu ilitsersuisoqarumaarpoq. “Uannut pingaarutilerujussuuvoq 

meeqqat qanoq innerat tusassallugu, sutigullu pisinnaatitaaffiisa eqquutsinnissaannut 

suliniarneq nukittorsarneqarsinnaanersoq. Aamma pingaaruteqartorujussuuvoq pissutsit 

taakkua tungaanniit takussallugit, tamanna aallaavigalugu pisinnaatitaaffiinik 

siunnersuisinnaaniassagatta ilitsersuillutalu”, oqarpoq Meeqqanut Illersuisoq Aviâja 

Egede Lynge. 

 

MIO’p ilisimatitsissutigaa angalanermi meeqqat, inuusuttut inersimasullu 

pisinnaatitaaffinnut ilisimasaat nukittorsarniarlugit ilitsersuiniarlutillu isumaqarpata 

meeqqat pisinnaatitaaffii unioqqutinneqartut. Angalaneruttaaq MIO ilisimasanik 

tunissavaa, MIO’p meeqqat pisinnaatitaaffiinik qulakkeeriniarnermut pitsanngorsaanera 

nukittorsarniarlugu. 

 

Angalanerup nalaani innuttat MIO-mik oqaloqateqarnissaannik periarfissinneqassapput 

kissaatigigaanni kinaassutsimik isertuussilluni. Aammattaaq atuartunik 

sammisaqartitsisoqassaaq, kommuni ataatsimeeqatigineqassalluni, meeqqanik 

sullissisunik meeqqat pisinnaatitaaffiinik pikkorissaasoqassaaq, kiisalu elevhjem MIO-

mit pulaarneqassalluni. 

 

Angalaneq piffissami 23. april – 11. maj 2016 pissaaq ukulu tikinneqassapput: 

Narsarsuaq, Qassiarsuk, Narsaq, Qaqortoq, Alluitsup Paa, Nanortalik kiisalu 

Aappilattoq. Paasissutissat sukumiinerusut sumilu Meeqqanut Illersuisoq MIO-lu 

naapinneqarsinnaanersut ullut tamaasa KNR Radiokkut nalunaarutigineqartassapput 

allagartarsuarnillu nivinngaasoqarumaarluni. 
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Børnetalsmanden og MIO skal se på børns vilkår i Kommune Kujalleq. 

 

En af Børnetalsmandens og MIO’s lovbundne opgaver er at monitorere om børns vilkår i 

Grønland er på linje med FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. I denne forbindelse 

foretager MIO nu en rundrejse til Kommune Kujalleq. 

 

Formålet med rejsen er at få viden om børns vilkår, set ud fra børnenes og de voksnes 

perspektiv. Børnetalsmanden inviterer derfor børn, unge og voksne til at komme og 

fortælle om børns vilkår i Sydgrønland, og der vil samtidigt blive givet råd og vejledning 

om børns rettigheder. ”Det er meget vigtigt for mig at høre om, hvordan børn har det, og 

på hvilke områder MIO kan styrke arbejdet for at deres rettigheder overholdes. Det er 

også utrolig vigtigt, at vi ser forholdene ud deres perspektiv, så vi ud fra det kan rådgive 

og vejlede om deres rettigheder”, siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge. 

 

MIO oplyser, at man med rejsen ønsker at styrke både børns, unges og voksnes viden 

om rettigheder og yde vejledning, hvis man mener, at børns rettigheder bliver krænket. 

Turen skal også give MIO viden, med henblik på at styrke MIO’s arbejde for at sikre 

børnenes rettigheder. 

 

Under rejsen vil borgere have mulighed for at mødes med MIO til samtaler, hvor man 

kan være anonym, hvis man ønsker det. Der vil ligeledes blive lavet aktiviteter med 

skoleelever, holdt møder med kommunen, blive afholdt kurser i børns rettigheder for 

børneprofessionelle, ligesom MIO vil besøge elevhjem. 

 

Rundrejsen foretages i perioden 23. april -11. maj 2016 og følgende steder vil blive 

besøgt: Narsarsuaq, Qassiarsuk, Narsaq, Qaqortoq, Alluitsup Paa, Nanortalik og 

Aappilattoq. Yderligere information om, hvor Børnetalsmanden og MIO kan mødes, vil 

dagligt blive meddelt i KNR Radio, ligesom der vil blive hængt plakater op.   

 

 

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Aviâja Egede Lynge, Børnetalsmand [Navn 2] 
Toqq/direkte 346944/531274 

Avi@mio.gl  

 


