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Ny MIO-rapport: Når magtesløsheden taler 
 
Den ny rapport ”Når magtesløsheden taler. Rapport om borgerhenvendelser til MIO” viser, at børn og 
voksne henvender sig til børnerettighedsinstitutionen MIO, når de oplever afmagt over ikke at kunne få 
hjælp. For eksempel når kommunens sagsbehandling ikke sker eller er forkert. Eller når man bare ikke 
véd, hvor man ellers kan henvende sig og tale med nogen.  
 
Udadtil er MIO mest kendt for sine rejserapporter og for at sætte børns og unges vilkår til debat. Den del af 
MIO’s arbejde, man hører mindst om i medierne, er de daglige henvendelser, som sker direkte til kontoret. 
Henvendelser, som sker telefonisk til MIO eller ved at børn og voksne henvender sig direkte til kontoret i 
Nuuk.  
 
Den ny rapport viser årsagerne til at flere og flere børn og voksne henvender sig til MIO for at få råd og 
vejledning. Den giver et tydeligt billede af hvornår og hvorfor befolkningen har brug for hjælp. 
 
Landsdækkende behov for styrkelse af det myndighedernes arbejde for børn og familier 
”Den ny rapport viser først og fremmest, at der er et stort behov for en forbedring af myndighedernes 
arbejde med børn og familier. Dernæst at kommuner og Selvstyret i langt højere grad kommunikerer ud til 
befolkningen om, hvor og hvordan børn, unge og familier kan få hjælp. Vi har som land forpligtet os til at 
leve op til artikel FN’s Børnekonvention og sikre alle børn den hjælp og beskyttelse, de har ret til ”, siger 
Aviâja Egede Lynge.  
 
Det øgede antal henvendelser til MIO er dels udtryk for befolkningens stigende bevidsthed om FN’s 
Børnekonvention. Men desværre også en erkendelse af, at børnenes rettigheder i alvorligt omfang ikke 
efterleves.  
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Årsagerne til, at børn og voksne henvender sig til MIO er:  
- Selvmordstruede unge, samt unge, der gør skade på sig selv 
- Overgreb på og misbrug af børn 
- Børn med handicap 
- Børn, der er udsat for mobning 
- Anbringelse af børn, hvor forældre, familie eller plejefamilie føler sig magtesløse 
- Børn, der opholder sig på skole- eller elevhjem væk fra deres oprindelige miljø 
- Børn i utrygge eller udsatte rammer 
- Børn, der bliver bortvist fra skolen på grund af konflikter 
 
Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er særligt bekymret over de henvendelser, der kommer fra børn og 
unge, som henvender sig, fordi de er selvmordstruede:  
 
 ”Det værste er de henvendelser, vi får fra børn og unge, som truer med at tage deres eget liv. De henvender 
sig til os, fordi de ikke ved hvor de ellers kan få hjælp. De mangler nogen, der lytter til dem. Det er en meget, 
meget ulykkelig og ensom situation for den selvmordstruede. Vi kan ikke sidde deres desperate råb om 
hjælp overhørigt”, siger Aviâja Egede Lynge.    
 
Børnetalsmandens opgaver:  
 

• Rådgiver og vejleder børn, unge og forældre om deres rettigheder og klageadgang 
• Rådgiver og vejleder offentlige og private institutioner 
• Sikrer lovgivning og praksis omkring børn og unge i forhold til FN’s Børnekonvention 
• Vurderer forhold for børn og unge 
• Indsamler og formidler information om børn og unge 
• Deltager i samfundsdebat og opfordrer børn og unge til deltagelse 
• Foreslår tiltag, der styrker børns vilkår 
• Har i henhold til Lov om Børnetalsmand og Børneråd adgang til alle informationer om børns vilkår i 

offentlige og private institutioner 
• Kan ikke træffe afgørelser i enkeltsager, men kan alene komme med udtalelser om generelle 

forhold. 
 
Rapporten ”Når magtesløsheden taler. Rapport om borgerhenvendelser til MIO” kan findes på MIO’s 
hjemmeside.  
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Asannittumik inuulluaqqusillunga 
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