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MIO perorsaaneq killiliisarnerlu pillugit atuakkamik saqqummersitsivoq  
 
Meeqqat Pisinnaatitaaffiinut Sullissivik MIO perorsaanermut killiliisarnermullu tunngasumik 
angajoqqaanut isumassuisunullu allanut atuakkamik saqqummersitsivoq. Atuagaq ’Grænsesætning i 
børneopdragelse – Hvorfor og hvor går grænsen?’/’Meeqqanik perorsaanermi killiliisarneq – Sooq 
killiliisoqartarpa - kiisalu killissat sumiippat?’ akeqanngilaq. 
 
MIO-p atuagaq ’Meeqqanik perorsaanermi killiliisarneq - Sooq killiliisoqartarpa – kiisalu killissat sumiippat?’ 
perorsaanermut killiliisarnermullu tunngasoq saqqummersippaa. Killiliisarnermut perorsaanermullu 
atatillugu atuagaq isumassarsiorfittut atorneqarsinnaavoq.  
 
MIO’p atuagaq saqqummersippaa, angajoqqaat, isumassuisut allat meeqqallu meeqqanik perorsaanermi 
killiliisarnermut atatillugu sinaakkutissanik ujartuinerannut qisuariaatitut.  
 
Meeqqat Illersuisuat Aviâja Egede Lynge ima oqarpoq:  
 
”Kalaallit Nunaanni najugaqarfinni assigiinngitsuni 34-ni angalareerlunga, uppernarseqqippara, meeqqanik 
perorsaanermi killiliisarnermut atatillugu sinaakkutissanik meeqqanut angajoqqaat isumassuisullu allat 
amigaateqartut. Ilanngullugu meerarpassuit, naapissimasama, killilerneqarnissartik ujartortarpaat. 
Tamanna tunngavigalugu uannut pingaaruteqarsimaqaaq quppersagannguup ’Meeqqanik perorsaanermi 
killiliisarneq - Sooq killiliisoqartarpa – kiisalu killissat sumiippat?’ saqqummersinneqarnissaa. 
 
Meeqqap pisinnaatitaaffigaa killilerneqarnissani, inersimasorlu tassaavoq pisinnaatitaaffimmik 
tamatuminnga eqquutsitsinissamut akisussaasuusoq. Meeqqat pisinnaatitaaffii ima paasineqassapput, 
meeqqat atugarissaartinnissaannut inersimasut pisussaatitaasut. Pisinnaatitaaffiittaaq ima aamma 
paasineqassapput, inersimasut meeqqanik illersuissasut, meeqqallu toqqissisimasutut atugarissaartutullu 
misigissasut. Meeqqat pisinnaatitaaffeqarnerat isumaqanngilaq, meeqqat sunut tamanut 



 
 

 
MIO 
Meeqqat pisinnaatitaaffiinik sullissivik 
Børnerettighedsinstitution 
National Advocacy for Children Rights 

Side 2 af 3 
 

Postboks 1290   
Issortarfimmut 1B 
3900 Nuuk 
Kalaallit  Nunaat • Grønland • Greenland     
 

Tel.: +299 34 69 40 
Mail: mio@mio.gl 
www.mio.gl 

sunniuteqartussaanerannik, kisiannili inersimasut meeqqat isumaannik tusarnaartassasut killiliisassasullu. 
 
 
Atuagaq meeqqanut siunnersortimit Ellen Bang Bourup-imit aamma psykologimit Amalia Lynge Pedersen-
imit atuakkiorneqarpoq. Ellen Bang Bourup-ip oqaatigaa, MIO’p kissaatigigaa, quppersagannguaq 
killiliisarneq pillugu ilisimasanik annertusaaqataassasoq.  
 
Peqatigitillugu quppersagannguup saqqummersinnissaanut sunneeqataasimasut tamaasa MIO-p 
qujaffigerusuppai.  
Immikkut qujaffigineqarpoq Royal Arctic Line, quppersagannguamik saqqummersitsinissamut 
nassiussuinissamullu aningaasaliillunilu tapersersuisimasoq. 
 
 
Atuagaq kommuninut tamanut atuakkamik tunniussuisussanut nassiussuunneqarpoq. Nuummi innuttaasut 
atuagaq Brugsenimut aasinnaavaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

MIO udgiver bog om opdragelse og grænsesætning  
 
Børnerettighedsinstitutionen MIO udgiver en bog til forældre og andre omsorgsgivere, som handler om 
opdragelse og grænsesætning. Bogen ’Grænsesætning i børneopdragelse – Hvorfor og hvor går 
grænsen?’/’Meeqqanik perorsaanermi killiliisarneq – Sooq killiliisoqartarpa - kiisalu killissat sumiippat?’ 
er gratis. 
 
MIO udgiver bogen ’Grænsesætning i børneopdragelsen - Hvorfor og hvor går grænsen?’ og handler om 
opdragelse og grænsesætning. Bogen kan bruges som inspiration i forhold til grænsesætning og opdragelse.  
 
MIO’s bog udgives som reaktion på, at både forældre, andre omsorgspersoner og børn efterlyser 
retningslinjer i forhold til grænsesætning i opdragelsen af børnene.  
 
Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge udtaler:  
 
”Efter at have rejst rundt til 34 forskellige bosteder i Grønland, har jeg atter fået bekræftet, at forældre og 
andre omsorgspersoner for børn mangler retningslinjer i forhold til grænsesætning i opdragelsen af 
børnene. Desuden efterlyser mange af de børn, jeg har mødt, at der bliver sat grænser for dem. På den  
baggrund har det været vigtigt for mig at denne håndbog ’Grænsesætning i børneopdragelsen - Hvorfor og 
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hvor går grænsen?’ bliver udgivet”. 
 
Barnet har ret til at få sat grænser og voksne har ansvaret for, at denne ret bliver opfyldt. Børnenes 
rettigheder skal forstås således, at de voksne har pligt til at tage vare på børnenes trivsel. Rettighederne 
skal også forstås således, at de voksne skal beskytte børnene, og at børnene skal føle sig trygge og trives. At 
børnene har rettigheder er ikke ensbetydende med, at børnene skal have indflydelse på alt, men at de 
voksne skal høre børnenes mening og sætte grænser for dem. 
 
 
Bogen er forfattet af børnekonsulent Ellen Bang Bourup og psykolog Amalia Lynge Pedersen. Ellen Bang 
Bourup udtrykker, at det er MIO’s håb, at håndbogen vil medvirke til øget viden om grænsesætning.  
 
Samtidig retter MIO en tak til alle, der har medvirket til, at håndbogen kan udgives.  
En særlig tak til Royal Arctic Line, som har finansieret og støttet op om udgivelsen og distributionen af 
håndbogen. 
 
 
Bogen sendes rundt til alle kommuner som videreformidler bogen. I Nuuk kan borgere hente den i 
Brugseni.  
 
 
 
 
 
Asannittumik inuulluaqqusillunga 
Med Kærlig hilsen 
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