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Tusagassiorfinnut nalunaarut 
Pressemeddelelse 

Meeqqat inuusuttullu inersimasunut oqariartuutaat. 

 

Meeqqat ullorititaanut - juunip aallaqqaataanut atatillugu Meeqqat Illersuisuat 

meeqqat inuusuttullu oqariartuutaannik inersimasunut apuussivoq. 

 

Meeqqat ulluanut atatillugu Meeqqat Illersuisuata Aviâja Egede Lynge-p meeqqat 

inuusuttullu 18-it inorlugit ukiullit aperisimavai, Meeqqat Illersuisuugaluarunik qanoq 

inersimasunut oqarusussagaluarnersut. Meeqqammi tusarneqarnissaat 

pingaaruteqarluinnarpoq: ”Neriuppunga oqariartuutit uku meeqqaniit inuusuttuniillu 

inersimasunut apuunneqarusuttut tusarneqarluassasut. Oqariartuutit imartupput, 

inersimasunut akisussaaffimmik tigusinissamut oqariartuutinik imaqarlutik, 

pingaaruteqarluinnarlutillu”, Meeqqat Illersuisuat Aviâja Egede Lynge,oqarpoq”. 

 

Oqariartuutit Meeqqat Illersuisuannut apuunneqarsimasut ilaat ataani allanngortinnagit 

issuarneqarput: 

 

”Ua oqarfigissagaluarpakka meeqqat angerlarsimaffeqanngitsut ikiorniarsigit, 

siunissaqarlutinukua inunngornikut, kommune taama ingasappaluttartigisut ilissi 

iliuuseqarniaritsi."  

 

”Meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissiikkunnaarniarsigit iluaqutissartaqanngilaq 

angajoqqaajususi asanninnermik pakkunneqarnissaminnillu amigaateqarneri akueralugit 

qaa pakkutaarniarsigit! Siunissaanik aqqutissiuullugillu ajornartorsiorpata oqaloqatigisigit 

imaluunniit oqaloqateqarnissaannik innersuussigit. Ullutsinni kommune 

iluaqutaajunnaariartorpoq meeqqasi isiginerulaarsigit paasinialaarsigit suut 

atorfissaqartinnerai kommune aqqutigiunnaarlugu!” 

 

” Ua oqaqqajarpunga: Kakkaak inatsisartut meeqqat perorluarnissaanut ilingersertigaliti 

nukillaanganat, soorm kalaallit nunaani imigassaq peerinii aali tusartaripput imerlini 

imminorsimaseq, imerlini aapani annersaraa meeraq isigiseq, imerlini meerani 

anisissimagaa, imerlini kinguaasiutitigut atornerluisimaseq silaarussimagami. Haloor 

inatsisartut, misililaarsii imigassaq Kalaallit Nunaani piilaarlugu oorinnanniarfigiinarna-

guk... Ikiaroornarteq kalaallit nunaani inerteqqutaasinnaagini aamma imigassaq 

taamaasagaluarami. Ooreq imigassarlu pingaarnerinngillat inik pingaarnerivoq!”  

"Meeraq toqqissisimasumik inuuneqartussaavoq, nerisassaqarluni innarfissaqarluni. 
Amerlaqaat meeqqat imerfigitittartut, nerisassaqanngitsut angajoqqaavisa 
sumiginnaraat. Kalaallit nunaat siuariartussaguni allannguisariaqarpugut! Angajoqqaat 
ilissi ikiussavassinga. Imigassaq, tupaq ikiaroornartorluunniit meeqqamiit 
pingaarnerunngillat! Imminuinnaq eqqarsaatiginak meeraq eqqarsaatigiuk. 
Meeqqamuna siunissaa qaamasuusussaq. Meeraq asallugu paariuk, asanninnermik 
tuniorartaruk, eqitaarlugu, paaralugu sumiginnarnagu oqaaqqissaarlugu perorsaruk! 
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Angajoqqaat imerajuttut qitornasi qivialaarsigit asanninnermik pisariaqartitsisut, 
sumiginnagaasut, paarineqanngitsut! Illit anaanaasutit/ataataasutit meeqqavit 
pisariaqartippaatsit! Meeqqavit imertutit paarisarpaatsit! Meeqqavit isigaatsit 
kusanaatsuliortutit!  
Meeqqavit isigisani, takusani, tusaasani malittussaavai. Meeraq oqaaqqissaarlugu, 
nerisassaqartillugu, innarfissaqartillugu, toqqissisimatillugu perorsaruk. Meeqqamuna 
uummataa sunit tamanit pingaarneq.  
 
Meeqqavit siunissaat eqqarsaatigiuk!" 
 

Meeqqat Illersuisuat meeqqat ulluanni Nuummi ullaakkut meeqqat mikinerit 

pisoqatigissavai, SANA-milu meeqqat napparsimasut pulaassallugit.  

 

 

 

Budskaber til de voksne fra børn og unge 

 

I forbindelse med børnenes dag – 1. juni bringer Børnetalsmanden børnenes og 

de unges budskaber til de voksne. 

 

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge har, i forbindelse med børnenes dag, spurgt børn 

og unge under 18 år, hvad de kunne tænke sig at sige til de voksne hvis de var 

Børnetalsmand. Det er nemlig meget vigtigt at høre børnene: ”Jeg håber, at disse ord 

fra børn og unge til de voksne, vil blive hørt. Budskaberne indeholder tunge og vigtige 

emner, som indeholder opfordringer til de voksne om at tage ansvar, ” siger 

Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge. 

 

Nogle af de budskaber, som er afleveret til Børnetalsmanden bliver citeret ordret 

(oversat fra grønlandsk) i det følgende: 

 

”Jeg ville sige til dem, hjælp børnene, som ikke har noget hjem, de er jo født med et 

formål, vi hører jo hvor streng kommunen er, I er nødt til at gøre noget. ” 

 

”Stop med at anbringe børnene uden for hjemmet, det hjælper ikke noget, det er jer 

forældre der skal acceptere at I skal gi kærlighed og knus. Giv dem knus. Vis dem vejen 

frem, hvis de kommer ud i noget skidt så snak med dem eller henvis dem til at tale med 

nogen. Nu til dags er kommunen ikke meget bevendt, se lidt mere på jeres børn og 

forstå hvad de har behov for i stedet for at forlade jer på kommunen. ” 

 

”Jeg ville sige: Hold da op, selv om politikerne gør meget for børnenes opdragelse, hvor 

er det trættende, hvorfor bliver alkohol ikke bare fjernet fra Grønland, når vi nu hører at 

fulde har begået selvmord, fulde har slået deres kæreste mens børnene ser på, fulde 

har smidt deres børn ud, fulde begår seksuelle overgreb, fordi de har blackout. Hallo 

politikere, prøv lige at fjerne alkohol fra Grønland i stedet for at tjene penge på det… 

Når narkotika kan være forbudt i Grønland, så skulle alkohol også kunne være det. 

Penge og sprut er ikke vigtigst, mennesker er vigtigere! ” 

 

”Børn skal have et trygt liv, de skal have mad og de skal have et sted at sove. Mange 

børn overværer druk og får ikke mad fordi forældrene svigter. Hvis Grønland skal have 

en fremtid, er vi nødt til at ændre os! Det er jer forældre, der skal hjælpe mig. Hverken 
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alkohol, tobak eller narkotika er vigtigere end børnene! Tænk på børnene og ikke bare 

på dig selv. Børnene skal have en lys fremtid. Tag dig kærligt af dit barn, giv det 

kærlighed, giv det kram, giv det omsorg uden svigt, opdrag det med klare grænser! 

Jer forældre som drikker, se på jeres børn, de har brug for kærlighed, de er svigtede og 

uden omsorg! Dig som mor/ dig som far: dit barn har brug for dig! Dit barn passer på 

dig, når du drikker! Dit barn ser på, når du opfører dig dårligt!  

Det dine børn overværer, ser og hører, det er det som de vil følge efter. Tal ordentlig til 

dit barn, giv det ordentlig mad, en seng og en tryg opvækst. Barnets hjerte er det 

allervigtigste.  

 

Tænk på dine børns fremtid! ” 

 

Børnetalsmanden går i optog sammen med de mindre børn i børnenes dag, og vil 

besøge de syge børn på SANA. 
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