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FORORD
Det er med stor glæde, at jeg kan præsentere MIO’s strategiske plan for årene 2016-18. 

I 2015 har MIO sat børns manglende hjælp og beskyttelse på dagsordenen i Grønland.  

Jeg mener, at der fortsat er behov for have yderligere fokus på at forbedre børns vilkår. 
MIO vil derfor have yderligere fokus på monitorering i forhold til om lovgivning og prak-
sis er i overensstemmelse med FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. 

Igennem strategiplanen er målet at fortsætte det vigtige arbejde for, at alle børn i Grøn-
land, uanset baggrund, får  
den beskyttelse, udvikling, medbestemmelse og inddragelse, de har ret til. 

Jeg håber, at der støttes op om arbejdet for at styrke børns rettigheder og vilkår. Ikke kun 
med ord, men med handling. For det er dér, vi gør en forskel. Alle børn er værdifulde. De 
er vores alles ansvar. Børn skal ikke snakkes om, de skal ses og lyttes til. 

Aviâja Egede Lynge
Børnetalsmand
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BØRNETALSMANDENS OG 
MIO’S GRUNDLAG OG 
OVERORDNEDE MÅL
Grønland er forpligtet til at implementere FN’s Børnekon
vention. Derfor overvåger/monitorerer MIO om lovgivning 
og praksis er i overensstemmelse med denne forpligtelse, 
ligesom MIO vurderer de forhold, børn lever under i landet.

MIO’s og Børnetalsmandens arbejdsgrundlag er fastlagt i 
Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november om Børnetalsmand 
og Børneråd. Loven er udformet ud fra FN’s Konvention om 
Barnets Rettigheder og institutionen, hvilket har til formål at 
fremme børns offentlige og private rettigheder og interesser 
samt rette fokus på og informere om børns vilkår i 
samfundet.

MIO’s overordnede mål tager udgangspunkt i FN’s 
Børnekonvention som omhandler:
l Ret til ikke-diskrimination og ligeværd
l Ret til beskyttelse
l Ret til udvikling
l Ret til medbestemmelse og deltagelse

MIO’s overordnede mål udmøntes i det daglige arbejde ud 
fra lovgrundlaget og de strategiske fokus- og indsatsom-
råder.

MIO er en politisk uafhængig institution.



Meeqqat tamarmik naleqarput             Alle børn er værdifulde             All children are important Meeqqat tamarmik naleqarput             Alle børn er værdifulde             All children are important

5

HVEM ER MIO
l Børnerettighedsinstitutionen består af Børnetals-  
 manden, Børnerådet og Sekretariatet. MIO er en   
 politisk uafhængig institution under Selvstyret og

 ledes af Børnetalsmanden. 

Børnerådet er tværfagligt sammensat og yder faglig rådg-
ivning til Børnetalsmanden. Sekretariatet administrationen for 
og yder faglig bistand til Børnetalsmanden og Børnerådet.

MIO’s ramme gør det muligt for os at planlægge vores 
arbejde og overvåge udviklingen i arbejdet med imple-
menteringen af børns rettigheder.

MIO arbejder grundlæggende ud fra:
1. Børnetalsmandsfunktion
2. Rådgivning & vejledning
3. Videns center
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MÅLGRUPPE
Målgruppen for MIO og Børnetalsmandens arbejde er 
meget bred, idet loven finder anvendelse for hele landets 
befolkning. Overordnet kan målgruppen defineres således.

Børnetalsmanden og MIO yder professionel rådgivning og 
vejledning om børns rettigheder og klageadgang i spørg-
smål, der vedrører børns vilkår:

l For børn
l For offentlige myndigheder og privat-personer

Børnetalsmanden og MIO formidler information om børns 
vilkår, sætter spørgsmål til debat herom og taler børnenes 
sag. Derudover arbejder MIO på at give børn mulighed for at 
deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.

Børnetalsmanden og MIO foreslår tiltag, der kan styrke børns 
retssikkerhed, og tiltag der kan løse eller forebygge konflik-
ter mellem barn og samfund.

 
 
 
Børnetalsmanden og MIO indsamler, udvikler og formidler 
viden om børns vilkår, f. eks familiemæssige, sociale, sund-
heds-, skole- og boligmæssige forhold.

Børnetalsmanden og MIO høres i forbindelse med lov-
givningsinitiativer og andre initiativer, der har betydning for 
børns vilkår og børns rettigheder.

Inatsisartut, Naalakkersuisut og andre offentlige myndighed-
er kan rådføre sig med Børnetalsmanden i alle generelle 
spørgsmål, der har betydning for børns vilkår.

- Børn og unge 

mellem 0-18 år 

- Alle interessenter 

på børneområdet,  

herunder forældre, 

politikere,  

børneprofessionelle
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For at give et indblik i de lovbundne opgaver i sekretariatet 
følger her en kort beskrivelse af de vigtigste.

Borgerhenvendelser med vejledning om børns rettigheder, 
klageadgang og rette henvendelsesinstanser, som primær 
varetages af Børnetalsmanden og 2 af sekretariatets me-
darbejdere (fordelt efter fagområde).  Som følge af borger-
henvendelser er der desuden en del korrespondance med 
kommuner og departementer.

Vejledning i forbindelse med henvendelser fra andre inter-
essenter og samarbejdspartnere på børneområdet. 
Vejlede om børns rettigheder og vilkår i samfundet generelt. 
Dette udmøntes bl.a. i høringssvar.

Udarbejdelse af materialer om børns rettigheder og MIO 
(årsberetninger, undervisningsmaterialer, pjecer, plakater, 
bøger, mv.).

Møder med interessenter og sam-
arbejdspartnere, samt deltagelse i arbejdsgrupper mhp. at få 
fokus på at styrke børns rettigheder og vilkår.

Monitorering af børns vilkår, herunder udarbejdelse af 
projektbeskrivelser, systematisering af eksisterende viden, 

igangsættelse af nye undersøgelser og rapporter. Som en 
del af monitoreringsopgaven deltager medarbejdere desud-
en i Landstingssamlinger, rejser i Grønland (for at tale med  
børn og voksne om børns vilkår), samt medvirker til tilsyn i 
samarbejde med Ombudsmanden.

Formidling af viden om børn. Denne opgave løftes ved 
møder, konferencer samt decideret undervisning f.eks. på 
uddannelsesinstitutioner eller i kommuner.

Skabe debat og tale børnenes sag. Denne opgave ligger 
primært hos Børnetalsmanden.

Inddragelse af børn. Den udmøntes i praksis i f.eks. børnesa-
mtaler, børnepanelundersøgelser og ekspertgrupper.

Rejseaktivitet i forbindelse med samarbejdspartnere eller 
andre interessenter på børne- og ungeområdet.
Servicering af Børnetalsmand og Børneråd, samt administra-
tion og økonomistyring.

Derudover har MIO en del faste projekter, herunder 
SMS-rådgivningen, Najorti og Kammagiitta, som ikke er 
en direkte følge af vores lovbundne opgaver og som vi vil 
kunne vælge at afvikle.

LOVBUNDNE OPGAVER
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MIO’S VISION   
At Grønland lever op til FN’s Konvention om Barnets 
Rettigheder.

MIO’S MISSION
MIO - Grønlands Børnerettighedsinstitutions mission er at:

• MIO og Børnekonventionen skal sikre alle 
• børns rettigheder.
• Føre til fremme af og beskyttelse af børns rettigheder.
• Overvåge og advokere for, at der for alle børn er love,   

rammer, og implementeringstiltag, som støtter alle   
aspekter af deres rettigheder.

• Skabe viden om børns vilkår.
• Yde råd og vejledning om børns rettigheder.
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VÆRDIGRUNDLAG 
OG PRINCIPPER
Principper

1.  Børn inddrages i MIO’s arbejde
2.  MIO arbejder i børnehøjde
3.  Troværdighed
4.  Respekt
5.  Ikke-diskrimination og ligeværd
6.  Empowerment
7.  Medinddragelse
8.  Faglighed
9.  Arbejdet baseres på fakta
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VÆRDIER I ARBEJDET MED 
BØRNS RETTIGHEDER

Set fra børnenes øjne 
l Børns liv skal forstås ud fra deres modenhed 
 og udvikling. 
l Inddragende viden og dokumentation om børns  
 behov og vilkår er grundlaget for MIO’s arbejde  
 med børnerettigheder.
l Der skal tages højde for børnenes sociale, kulturelle,  
 økonomiske og demografiske forskelle, ligeså ved
 indsamling af alle former for dokumentation, 
 undersøgelser og udtalelser.

Barnets bedste
l I alt arbejde opfordrer MIO til, at alle børn skal   
 støttes, så de kan have et optimalt fysisk, mentalt og  
 socialt grundlag for et godt liv.

 

Børns trivsel og udvikling 
l Trivsel og udvikling skal ses i et helhedsorienteret  
 perspektiv.

Børnesyn
l Alle børn er værdifulde og ligeværdige
l Børn er lige så værdifulde som voksne
l Børn er eksperter i at være børn
l Børn skal have en stemme i spørgsmål, der   
 vedrører dem. De skal inddrages i overensstem- 
 melse med deres alder og modenhed
l Voksne er ansvarlige for, at børn vokser op i sun- 
 de relationer med tryghed, kærlighed, grænser  
 og anerkendelse
l Barnets tarv kommer altid først
l Alle børn skal mødes med nærvær, anerkendelse  
 og engagement
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STRATEGISKE FOKUS OG 
INDSATSOMRÅDER 
2016-2018
Børnetalsmanden og Børnerådet har valgt, at de over-
ordnede mål for 2016-2018 skal udmøntes gennem større 
projekter og aktiviteter indenfor følgende strategiske fokus 
– og indsatsområder.

l Retten til udvikling, læring og uddannelse – uanset   
 baggrund – fra lov til praksis
l Børns vilkår – set ud fra børnenes og forældrenes øjne
l Bygder 
l Børn og unges viden om MIO og deres rettigheder
l Børnepolitiske anbefalinger 2016 og 2017
l  Fokus på tidlig indsats – kærlighed gør klog og robust
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RETTEN TIL UDVIKLING, 
LÆRING OG UDDANNELSE 
– UANSET BAGGRUND  
Uddannelse er ikke kun en rettighed, men er essentielt for 
at sikre udvikling hos børn og unge, ligesom uddannelse 
fremmer et sundt og selvbærende samfund. 

En stor del af børn og unge i Grønland ender i en ”ungemål-
gruppe” (63,5 %). Disse børn får ikke en uddannelse, og har 
stor risiko for at blive marginaliseret. Manglende uddan-
nelse er ikke alene dyrt for samfundet, men kan også have 
store negative konsekvenser for den enkelte unge. 

MIO mener, at der bør skabes fokus på børn og unge, som 
ikke får en uddannelse for at skabe viden om, hvilke menne-
skelige årsager, der ligger til grund for, at de ikke kommer 
videre i uddannelsessystemet.

Dette bør ske gennem en inddragelse af børnene for at 
afdække mulige tiltag, som kan styrke deres ret til udvikling, 
læring og uddannelse - uanset baggrund. 

Der er behov for en undersøgelse, der sætter fokus på:
l Børnerettighedsperspektivet
l Hvordan de unge ser deres egen situation og hvilke   
 forklaringer de har på, om de kommer videre i   
 uddannelse eller ikke.
l Hvilke menneskelige årsager der kan ligger til
 grund for manglende læring og de faktorer der gør,   
 at man ikke kommer videre i uddannelsessystemet   
 eller falder fra. 

 
 
 
 
 
 
Formål
Formålet er at skabe fokus på børn og unge, som ikke får 
en uddannelse, for at skabe viden og advokere for større 
forståelse af ungeperspektivet og de menneskelige årsag-
er, der ligger til grund.  Dette kan være med til at pege på 
redskaber til en mere målrettet indsats imod den ulige 
mulighed for en uddannelse i Grønland. 

Metode
l Videnskabelig undersøgelse (kvalitativ og kvantita  
 tive data), samt en børnepanelundersøgelse
l Målgruppe: de ældste børn i folkeskolen (13-15   
 årige) og ungemålgruppen (15-18 årige)
l Det afdækkes: 
l Hvem de er, herunder hvilken social, kulturel og   
 økonomisk baggrund, de har 
l Hvad de menneskelige årsager er
l Hvordan børn og unge har det ud fra et mentalt   
 sundhedsperspektiv og hvordan det påvirker deres   
 uddannelsesmuligheder 
l Hvad børne- og ungeperspektivet er på problem  
 stillingen. Hvad, mener de selv, er årsagerne?
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BØRNS VILKÅR 
– SET UD FRA 
BØRNENES OG 
FORÆLDRENES ØJNE
En vigtig del af MIO’s lovbundne opgaver består i at mon-
itorere børn og unges vilkår, samt sætte disse til debat i 
samfundet. MIO planlægger derfor for perioden 2016-2018 
en række rejser rundt i landet for at indsamle information, 
men også for at kunne varetage den vejlednings- og rådg-
ivningsopgave, som også ligger i institutionen.

Et af MIO’s vigtigste principper er inddragelse af børn og 
unge og derfor prioriterer MIO også at komme rundt i Grøn-
land og tale med børn og unge om deres vilkår. I forbindelse 
med disse rejser indhentes der desuden vigtig information 
fra forældre og børneprofessionelle om børn og unges vilkår.
MIO vil på rejser rundt i kysten få viden om børns vilkår, set 
ud fra børnene og de voksnes øjne, samt give råd og vejled-
ning til dem om børns rettigheder. MIO vil med den viden 
sætte børns vilkår i fokus.

Formål
Formålet med disse rejser er således både at styrke børn, 
unge og deres forældres viden om rettigheder og yde ve-
jledning, hvis de mener, at deres rettigheder bliver krænket, 
og dels at få viden, så MIO’s arbejde for at styrke børnenes 
rettigheder kan styrkes. 

Fokus ved de planlagte rejser vil ligge op ad MIO’s over-
ordnede mål, som er at sikre udvikling gennem retten til 
uddannelse, sikre lige adgang uanset bosted, samt styrke 
medinddragelse og ligeværd.
 
Planlagte rejser
l Sydgrønland og dets bygder – forår/sommer 2016
l Qasigiannguit – august 2016
l Qaanaaq og dens bygder – efterår 2016
l Qeqqata Kommunia – forår 2017
l Østgrønland – september 2017

Metode
l Undervisning for børn om børns rettigheder 
l Generel monitorering af børns vilkår
l Interview med børn i plejefamilier og på døgn- 
 institutioner
l Borgersamtaler, herunder vejledning og rådgivning.
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BYGDER 
Ud fra FN’s Børnekonvention har alle børn, uanset baggrund 
og bosted, ret til lige adgang til beskyttelse, udvikling og 
inddragelse. De store geografiske afstande samt forskelle 
i de sociale og kulturelle kontekster gør, at der i et børner-
ettighedsperspektiv er store udfordringer i efterlevelse af 
adgangen til rettighederne. 

MIO vil derfor i de kommende to år sætte særlig fokus på 
børns vilkår i de grønlandske bygder og elevhjem i forhold til:

l Beskyttelse
l Udvikling
l Inddragelse
l Monitorering

Formål
Målet med at sætte særlig fokus på bygderne er at sætte lys 
på bygdebørns vilkår i Grønland, hvor der blandt andet vil 
blive sat fokus på:

l Hvordan børnene og de unge generelt har det.
l Hvilke udfordringer anderledes familiemønstre giv  
 er i forhold til lov og praksis, herunder plejebørn,   
 gavebørn og identitet.

 
 
 
l Hvordan mulighederne er for at få viden om klage  
 adgang og underretninger.
l Hvilke tiltag der er til understøttelse af de familiære   
 relationer for kostplacerede børn. På hvilke måder   
 understøttes de sociale og kulturelle forskelle    
 børnene har i forhold til at flytte ind til byerne.

Metode
Monitoreringen vil ske gennem besøg i bygder, herunder 
deres elevhjem og institutioner.
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BØRN OG UNGES
VIDEN OM MIO OG 
DERES RETTIGHEDER
Det er vigtigt, at børn og unge kender MIO, ved hvad MIO 
kan bruges til og hvordan man får adgang til rådgivning og 
vejledning i forhold til rettigheder. Det har vist sig svært at 
komme i kontakt og dialog med børn og unge om deres ret-
tigheder med mindre MIO har været ude på f.eks. en skole 
for at holde oplæg. 

MIO ønsker derfor at styrke den løbende dialog med børn 
og unge gennem både gennem dialoggrupper og gennem 
medier, som passer til målgruppen, f.eks. via sociale medier 
og filmklip.

MIO ønsker at styrke inddragelse af børn og unge med hen-
blik på at øge deres viden om MIO og deres rettigheder.

Formål
Formålet er, at sikre at alle børn forstår deres rettigheder, hvad 
de kan bruge dem til og hvordan de kan handle, samt sikre at 
alle børn ved, hvad MIO og Børnetalsmandens rolle er.

Metode
Der ansættes en kommunikationsmedarbejder for børn og 
unge i en tidsbegrænset projektansættelse, som skal arbejde 
med følgende opgaver:
l Oprettelse af Børnetalsmandens rådgivere, som 
 skal rådgive Børnetalsmanden ud fra et børne- og   
 ungeperspektiv.

l Konkurrence blandt 8. og 9. klasser om, hvordan de   
 bedst vil/kan inddrages. 
l Børneekspertgrupper 
l Gøre MIO synlig på de sociale medier og af den vej   
 komme i dialog med de unge. Dette f.eks.    
 ved videoklip til Facebook mv.
l Rettighedssang af Simon Lynge
l Bevidstgørelse om børnerettigheder – i børnehøjde.   
 TV-spots om forskellige emner set fra børn 
 og unges perspektiv. Det kunne f.eks. være børn   
 med handicap, børn med forskellig kulturel
 baggrund, unge som ses som rollemodeller af   
 andre unge, som kan vise, hvordan deres verden ser
 ud og hvordan de har det. Det kunne også være
 børn, som fortæller voksne om, hvordan de gerne
 vil inddrages eller hvad en specifik rettighed betyder. 
l Radio-og tv-debatprogrammer med/for børn og   
 unge i KNR.
l Invitere unge kunstnere, unge under uddannelse   
 og andre til at bidrage med ideer, som passer til   
 dagens børn og unge.
l Bog som er tilpasset Grønland og børnenes måde at   
 lære og forstå.
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BØRNEPOLITISKE ANBEFALINGER 
2016 OG 2017
Synliggørelse af børnepolitiske anbefalinger vil styrke børns rettigheder i Grønland.

Formål
Formålet er at udgive et emneopdelt hæfte, der indeholder anbefalinger om tiltag for at sikre 
børns rettigheder og synliggøre dem for alle politikere og forvaltningsinstitutioner m.v. 

Dette kan fremme advokering for tiltag og anbefalinger, som kan styrke børns rettigheder og 
vilkår, baseret på anbefalinger fra menneskerettighedsorganer, undersøgelser eller anden viden 
indsamlet i MIO, herunder anbefalinger fra rapporten: ”Gennemgang af internationale konven-
tioners betydning for barnets rettigheder i Grønland” af Thomas Trier Hansen, samt anbefalinger 
fra domstole. Herunder:

l Opdatering af Børneloven der er fra 1963
l Indføre øvre grænse for kommunal sagsbehandlingstid 
 (med blik på antallet af sager hver sagsbehandler har).
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FOKUS PÅ TIDLIG 
INDSATS 
- KÆRLIGHED GØR 
KLOG OG ROBUST
Graviditets perioden, den perinatale periode og spædbarns-
tiden er meget vigtig for et barns videre trivsel og udvikling 
og der er allerede tiltag i gang fra f.eks. Selvstyret og kom-
munerne, som har fokus på dette. Til trods for dette, er der 
fortsat et behov for at sikre fokus på at give det enkelte barn 
en god start på livet med kærlighed, tryghed og kontinuitet.

I Grønland har vi en del børn, der ikke får den tætte og 
vigtige relation til de primære omsorgspersoner, som de 
har behov for, hvilket giver relationelle traumer med skade-
virkninger som f.eks. manglende evne til emotionel selvreg-
ulering i kontakten med andre mennesker end de primære 
omsorgsgivere, kognitive udviklingsproblemer eller senere 
psykiske lidelser. Det kan f.eks. være børn, som fjernes fra 
hjemmet eller børn, der vokser op hos forældre, som ikke 
har den nødvendige forældreevne f.eks. pga. misbrug.

Undersøgelser viser, at 10 % af alle børn i Grønland har 
psykosociale vanskeligheder og det anslås, at 27 % af alle 
grønlandske børn er udsat for omsorgssvigt i nogen grad 
eller alvorlig grad (Christensen m.fl. 2008).

Derfor er det vigtigt, at barnet i højere grad ses, ikke bare 
af myndighedsområdet, men også indenfor alle de andre 
sektorer, som møder barnet.

Formål
MIO ser et behov for fortsat at holde fokus på at sikre børn 
en god og udviklende start på livet og vil gennem debat og 
oplysning i den kommende tid skabe fokus på vigtigheden 
af:

l At der i alle sektorer underrettes ved første mistanke   
 om mistrivsel
l At sikre en tidlig indsats og støtte i familier, hvor   
 forældrene har problemer og at der fra myndighed  
 sområdet reageres ved den første mistanke    
 om mistrivsel 
l At sikre at der handles tidligt, hvis forældrene ikke   
 har den fornødne forældreevne og at barnet i stedet   
 anbringes i stabile og trygge rammer med få faste   
 omsorgsgivere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
l At sikre at omsorgsgivere f.eks. i plejefamilier har   
 den fornødne viden og kompetence til at
 give omsorg for et barn f.eks. med relationelle   
 traumer
l At sikre at barnet bevarer kontakten til sin familie,   
 med mindre andet taler mod dette
l At der udarbejdes arbejdsredskaber til brug for en   
 tidlig indsats for hele børneområdet

Metode
l Debatindlæg i pressen
l Små instruerende filmklip om betydningen af en   
 tryg start på livet og betydningen for barnets videre   
 udvikling og trivsel
l Medvirken i debatprogrammer i radio og på TV
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