
 

 

 

 

 

 

Det er Børnenes Dag 365 dage om året 

#meqqatulluat365   #børnenesdag365  

Den 1. juni markeres i hele Grønland som Børnenes Dag. Vidste I, at dagen oprindeligt er Forældrenes dag? 

Vi mener, at det er børnenes dag 365 dage om året, så i dag vil børne- og ungealliancen gerne sende et 

budskab ud til børnenes forældre og omsorgspersoner. Mange steder i landet laves der aktiviteter for børn 

og unge. Dagen bruges gerne på at forkæle børn med en gave eller en ispind. Det er en dejlig dag for rigtig 

mange børn og unge. Men i morgen er ispinden glemt.  

Så kære forældre og omsorgspersoner – hvad kan vi lave med vores børn og unge, som ikke – ligesom isen 

– er glemt i morgen?  

En tur i fjeldet sammen huskes både dagen efter og 20 år efter. Eller de stille stunder med højtlæsning og 

nærvær, fællesskabet samlet til aftensmad, at I talte om lektierne, at I hjalp med at sætte ord på barnets 

eller den unges verden – alle sammen aktiviteter, der ikke bliver glemt. 

Dagen i dag kan bruges til, at vi forældre og omsorgspersoner reflekterer over, hvad vi kan gøre for at give 

vores børn og unge en god barndom, en god ungdom og en god start på voksenlivet – ikke kun i dag, men 

365 dage om året – og det er ikke for sent – lad os gå i gang nu! 

Find vores budskaber på Facebook eller Instagram på   #meeqqatulluat   #børnenesdag365. 

      

 

Fakta 
Børne- og ungealliancen er en samlet betegnelse for en række organisationer, der står sammen for at øge 
fokus på børn og unges forhold i det grønlandske samfund, og tæller lige nu følgende: MIO, Nanu Børn, 
Foreningen Grønlandske Børn, Inua - Kalaallit Røde Korsiat, Inooqat, Sorlak, Red Barnet Grønland, Blå Kors, 
Nakuusa, ICC og Meeqqat Inuunerissut. Organisationerne arbejder henimod samme mål om at skabe et 
bedre liv for børn og unge, men på forskellige måder. 
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