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Tusagassiorfinnut nalunaarut 
Pressemeddelelse 

Nuna tamakkerlugu meeqqanut pilersaarusiortoqarli 
 

 

Meeqqat, siunissaq uungaralaaq isigalugu suliassanut pilersaarutit, 

akilertarpaat, aammattaaq meeqqat inersimasut imminnut salliutittarnerat 

akilertarpaat. Pisariaqarpoq, meeqqat atugaannik pitsanngorsaanissamut 

alloriarnerup tullia tigussallugu. 

 

”Meeqqat inuusuttullu atugaat pitsanngorsarniarlugit nuna tamakkerlugu 

suliassamut pilersaarusiamik pisariaqartitsivugut. Pilersaarusiaq, 

ataatsimoorluta isummerfigalugulu naleqartitatsinnik imalik, ataatsimoorluta 

tunaartalersinnaasatsinnik, meerartatta qanoq inuuneranissaannik 

kissaatitsinnik imalimmik. Nalinginnaasumik ilisimaneqareerpoq kommunit 

amerlanerit FN’ip Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissutaat 

piviusunngortissinnaanngikkaat. Ajoraluartumik meeqqat atugaannik 

pitsanngorsaaniarluni suliniutit amerlasuut pipallataanertut ilaartuinerinnartut 

isikkoqarput. Qanittumut isigisuupput, suliniutillu kommuninut ataasiakkaanut 

taamaallaat killeqarput partiillu politikkiinut taamaallaat 

aallaaveqakkajullutik”, 

oqarpoq Meeqqat Illersuisuat Aviâja Egede Lynge. 

 

Taamaammat Meeqqat Illersuisuat isumaqarpoq siunissamut ungasissumut 

isigisumik inuiattut ataqatigiissakkamillu suliassamut 

pilersaarusiortoqartariaqartoq, meeqqanik siulliussisumik, nuna tamakkerlugu 

politikki, kommunini politikki, partiinilu politikkit akimorlugit aallaaveqartumik. 

Ataqatigiissaakkamik suliassamut pilersaarusiami meeqqanut suliaqartut akimut 

suleqatigiittariaqarput meeqqat pisariaqartitaat atugaallu qulakkeerniarlugit.  

 

”Meeqqat ukiorivaat. Politikkikkut tamanna aaliangiunneqarnikuuvoq. 

Akisussaaffimmik ataatsimoorluta tigusinikkut, sumiiffiit partiillu politikkii 

akimorlugit nukigut atorniarpagut, nunatta meerartaannut 
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ikiorneqarnissaminnik pisariaqartitsisunut, piffissaq atoqinagu immitsinnut 

pisuuteqattaannermut. Nalunngereerparput kommunit sulisussaaleqisut, 

innuttallu akisussaaffimmik tiguseqataasariaqartut. Immikkut tamatta 

teqeqqutsinnut pilluta oqalunnitsinni, meeraqarpoq sumiginnarneqartunik 

inuunermillu sinneranut kingunerlutsitsisussanik. Taamaammat nassuerutigisigu 

ataatsimoorussamik inuiaqatigiittut suliassamut pilersaarummik 

pisariaqartitsinerput, TAMATTALU meeqqat pisariaqartitaat salliutitsigit, 

pitsaasumik inuuneqarnissaat qulakkeerniarlugu”, naggasiivoq Meeqqat 

Illersuisuat.  
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National Handlingsplan – nu 

 Det er børnene som betaler prisen for kortsigtede handleplaner og det er 

børnene som betaler prisen for at voksne sætter sig selv i første række. Det er 

nødvendigt at tage næste skridt for at forbedre børnenes vilkår.  

”Vi har brug for en national handlingsplan for at løfte børn og unges vilkår nu. 

En plan hvor vi med en fælles holdning og værdi om hvilket liv vi ønsker for 

landets børn kan arbejde henimod ét fælles mål. Det er allerede offentligt kendt 

at de fleste kommuner i landet ikke formår at efterleve FN’s Konvention om 

Barnets Rettigheder. Desværre er mange tiltag for at forbedre børnenes vilkår 

begrænset til at have karakter af brandslukning. De er kortsigtede, og tiltag 

begrænses til de enkelte kommuner og tager ofte kun hensyn til parti politik”, 

siger Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge.  

Børnetalsmanden mener derfor at det er nødvendigt med en langsigtet national 

og koordineret handlingsplan, der sætter børn først og som går på tværs af 

landspolitiske, kommunalpolitiske og partipolitiske grænser. Med en 

koordineret handlingsplan bør alle instanser som har med børn at gøre,  

samarbejde på tværs for at sikre børns tarv og vilkår. 

”Det er børnenes år. Det er politisk besluttet. Ved at tage et fælles ansvar, på 

tværs af regionale grænser og parti politiske grænser, vil vi bruge vores kræfter 

på at hjælpe landets børn som har krav på hjælp, fremfor at bruge tiden på at 

skyde skylden på hinanden. Vi ved allerede at kommunerne mangler ressourcer 

og borgerne skal være mere med til at tage ansvar. Mens vi taler i hvert vores 

hjørne, er der børn som svigtes og får livslange mén. Lad os derfor erkende at vi 

har brug for en fælles national handlingsplan hvor vi ALLE sætter børns tarv 

først og sikrer deres ret til et godt liv. Børnene har talt deres sag, og det er nu vi 

må handle”, slutter Børnetalsmanden. 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Aviâja Egede Lynge [Navn 2] 
Toqq/direkte 53 12 74 

avi@mio.gl 

 

 


