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Tusagassiorfinnut nalunaarut 

Pressemeddelelse 

 

 

 

Aningaasartuutissanut inatsit meeqqanut sammisoq 
nuannaarutigineqarpoq 

Politikkikkut iligiit nutaat Aningaasartuutissanut inatsit 2017-imut 

isumaqatigiissutigisimavaat (sermitsiaq.ag 21.11.) Meeqqat Illersuisuata Aviâja 

Egede Lyngep inatsimmi nutaami aaliangernerit nuannaarutigivai. 

 

Aningaasaqarnermut Inatsisip meeqqanut inuusuttunullu tunngasunut 

aningaasartuutissat amerlanerusut inniminnersimavai, pingaartumik meeqqat 

navianartorsiortut isiginiarneqarlutik. Ilaatigut Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Sullissivik 

MIO’p aningaasartuutisai aningaasartuutissanut inatsimmi 2 mio. kr.-inik 

ilaneqarsimapput. 

Aningaasartuutissanut inatsisip kommunini nunalu tamakkerlugu suliniarneq 

pitsanngoriartissavaa, neriunarporlu tamanna nuna tamakkerlugu meeqqanut 

inuusuttunullu iliuusissatut pilersaarummik pilersitsisoqarneranik kinguneqarumaartoq, 

oqarpoq Meeqqat Illersuisuat. MIO’p aningaasartuutissat atorlugit meeqqat inuusuttullu 

atugaannik pisinnaatitaaffiinillu ilisimasanik katersineq pitsanngorsarniarpaa kiisalu 

Meeqqat Illersuisuata sineriammiinnera annertusarniarlugu. 

 

Meeqqat inuusuttullu isiginiarneqarnerulernerisa avaatatigut aamma DIH-mi meeqqanut 

immikkoortortaqarfik pilersinneqassaaq. Meeqqat Illersuisuata Aviâjap DIH-mi 

meeqqanut immikkoortortaqalernissamut pilersaarut tapersersorpaa. Ukiuni 

arlaqalersuni ilisimaneqarpoq, DIH-mi nuna tamakkerlugu meeqqat 

immikkoortortaqarfiat amigaatigineqartoq, maannakkullu immikkoortortami ilaatigut 

inissaaleqinerujussuaq unamminartuuvoq. Tamanna aamma MIO’p FN’ip Meeqqanut 

Ataatsimiititaliaanut nalunaarusiornermini eqqaasimavaa, oqarpoq Meeqqat Illersuisuat. 

Meeqqat Illersuisuat ullumi DIH-mi meeqqat atugaat paasiniaavigalugu 

pulaartussaavoq.  
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MIO’p FN’ip Meeqqanut Ataatsimiititaliaanut nalunaarusiornermini erseqqissarsimavaa 

FN’p Meeqqat pillugit Isumaqatigiissutaata piviusunngortinnissaanut 

unamminartoqartoq. Aningaasartuutissanut inatsisip meeqqanut inuusuttunullu 

navianartorsiortunut suliniutit qulakkeertippai, pisussaaffiliivorlumi. Meeqqat Illersuisuata 

neriuutigaa, meeqqat ukiuat 2016, aningaasartuutissanullu inatsit 2017-imi meeqqanik 

innuusuttunillu immikkut ittumik qiutitsitisoq, ukiuni tulliuttuni amerlasuuni 

ingerlaqqikkumaartoq, ersarissumillu takuneqarsinnaajumaartoq nuna tamakkerlugu 

Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu atugaat pillugit iliuusissatut pilersaarummi.  

 

 

Glad for Finanslov med børnefokus 

Den nye koalition har indgået en aftale om Finansloven for 2017 (sermitsiaq.ag 

21.11). Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er glad for de beslutninger, der er 

taget i den nye lov. 

 

Den nye finanslov afsætter flere midler til børne- og ungeområdet,særligt området for 

udsatte børn bliver sat i fokus. Bl.a. har Børnerettighedsinstitution MIO fået forhøjet 

finanslovsbevilling med 2 mio.kr. 

Finansloven kommer til at styrke arbejdet på et kommunalt og nationalt plan, hvilket 

forhåbentlig føre til en national handlingsplan for børn og unge, udtaler 

Børnetalsmanden. MIO vil med bevillingen styrke vidensindsamlingen af børn og unges 

forhold og rettigheder  og øge Børnetalsmandens tilstedeværelse på kysten.  

 

Udover fokus på børne- og ungeområdet vil der blive etableret et nyt børneafsnit på 

DIH. Børnetalsmand Aviâja støtter op om planen om at lave et nyt børneafsnit på DIH. 

Det har i en længere årrække været kendt, at DIH mangler en landsdækkende 

børneafdeling og det nuværende afsnit oplever store udfordringer med bl.a. plads. Dette 

har MIO også nævnt i sin rapport til FN’s Børnekomité, siger Børnetalsmanden. 

Børnetalsmanden skal i dag besøge DIH for at se børnenes vilkår. 

 

Der er som belyst i MIO’s rapport til FN’s Børnekomité udfordringer med at leve op til  

FN’s Børnekonvention. Den nye Finanslov sikrer  om særlige indsatser for udsatte børn 

og unge og dette forpligter også. Børnetalsmanden håber, at børneåret 2016 og det 

særlige fokus på børn og unge i finansloven for 2017, vil fortsætte flere år frem og 

fremgå tydeligt i en national handlingsplan for børn og unges vilkår i Grønland. 
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Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

Aviâja Egede Lynge 

Meeqqat Illersuisuat 

Børnetalsmand 

Tlf.: 346944/531274 

avi@mio.gl 

 

 

 

 

 

 


