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Aviâja Egede Lynge Meeqqat Illersuisuattut ingerlaannassaaq  
 
Aviâja Egede Lynge toqqaqqillugu 2021 tungaanut Meeqqat Illersuisuattut 
ingerlaqqittussanngorlugu Naalakkersuisut aalajangiipput  
 
Ulloq 10. januar 2018 Naalakkersuisut aalajangiipput Aviâja Egede Lynge Meeqqat Illersuisuattut 
atorfeqartiinnarniarlugu.  
Tamanna pivoq killilimmik atorfeqartitsineq pisortatigoortumik 1. juni 2018mut killiligaammat.  
 
Inunnik Isumaginninnermut, Ilaqutariinnermut, naligiissitaanermut Inatsiseqarnermullu naalakkersuisoq 
Sara Olsvig ima oqaaseqarpoq:  
 
”Aviâja Egede Lyngep atorfinitseqqinneratigut meeqqat illersuisuattut atorfiup ingerlannerqarnerata 
allannguuteqanngitsumik ingerlaannarnissaa qulakkeerneqarmat nuannaarutigaara. Meeqqat 
pisinnaatitaaffiisa sullinneqarnerat ukiuni kingullerni annertuumik angusaqarfiusimavoq meeqqat 
illersuisoqarfiata ineriartorteqqinneqarnissaata suliallu pingaaruteqaqisup ingerlaqqinnissaa 
malinnaavigissallugu qilanaaraara”. 
  
Meeqqat Illersuisuata Aviâja Egede Lyngep toqqarneqaqqinnini tulluusimaarutiga:  
”Meeqqat sinnerlugit oqaaseqartartuuneq pingaaruteqaqimmat ataqqinaatitut tiguara. Suliakka MIO’llu 
suliai tatigineqarmata assut qujamasunnaqaaq, Meeqqallu Illersuisuattut piffissami siullermi sulisimaninni 
ilisimalersimasama misilittagarilersimasamalu atorluarnissaannut qilanaarpunga”, Aviâja Egede Lynge 
oqarpoq.  
 
Inatsisartut Inatsisaat malillugu Meeqqat Illersuisuattut killilimmik atorfeqarneq sivisunerpaamik ukiunik 
arfilinnik sivisussuseqarsinnaavoq. Taamaattumik Aviâja Egede Lynge maannakkut ukiuni kingullerni 
pingasuni Meeqqat Illersuisuattut sulisussanngorpoq.  
 
Annerusumik paasisaqarniaraanni attavissaavoq: 
Naalakkersuisumut Allatsi Nina Jul Larsen, Oqarasuaat 299 53 93 71. 



Aviâja Egede Lynge, avi@mio.gl , Tlf. 53 12 74. 

 
Aviâja Egede Lynge fortsætter som Børnetalsmand  
 
Naalakkersuisut har besluttet at genudpege Aviâja Egede Lynge som Børnetalsmand 
frem til 2021   
 
Naalakkersuisut har den 10. januar 2018 besluttet at genbeskikke Aviâja Egede Lynge som Børnetalsmand.  
Det sker efter at hendes åremålsansættelse formelt udløber den 1. juni 2018.  
 
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Sara Olsvig, udtaler:  
 
 ” Jeg glæder mig over, at vi med genudpegningen af Aviâja Egede Lynge sikrer en kontinuitet i 
børnetalsmandens virke. I arbejdet for at sikre børns rettigheder er meget opnået i de seneste år og jeg ser 
frem til fortsat at følge børnetalsmandens videreudvikling af børnetalsmandsinstitutionen og dette vigtige 
arbejde”. 
 
Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er beæret over at blive genudpeget:  
”Det en stor ære at fortsat få lov til at være børnenes stemme. Jeg er meget taknemmelig for tilliden til mit 
og MIO’s arbejde og glæder mig til at bruge den viden og solide erfaring, som jeg har fået fra den første 
periode som Børnetalsmand”, udtaler Aviâja Egede Lynge.  
 
Den samlede ansættelse på åremål kan efter Inatsisartutlov om Børnetalsmand maksimalt udgøre 6 år. Det 
er således den sidste tre-årige periode, Aviâja Egede Lynge er Børnetalsmand.  
 
For yderligere oplysninger, kontakt: 
 
Ministersekretær Nina Jul Larsen Departement for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, 
tlf. 299 539371 
 
Aviâja Egede Lynge 
avi@mio.gl 
53 12 74 
 


