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MIO’s Børneråd og Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge om 

tilflugtssteder til børn: Husk, at det er børnene, der ønsker 

tilflugtssteder, når de ikke har andre steder at få sikkerhed. Lyt til dem, 

lyder opfordringen.  

 

MIO’s Børneråd og Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er enige i forslaget om at 

etablere tilflugtscentre for børn. MIO’s rejserapporter og samtaler med børn viser, at 

børn mangler steder at tage hen, når det rigtigt brænder på i hjemmet: 

”Vi skal huske, at det er børnene selv, der udtrykker behovet for tilflugtssteder, når 

de er i nød. Børnene har ret til beskyttelse” siger Børnetalsmanden.  

 

En pige på 14 år fortæller:  

”Misigisarpara anaananga ataatagalu aalakkooraangata uanga 

sumiiffissaaruttarlunga. Qatanngutikka asaqaakka. XX-kkunnut angerlaartarpakka. 

Uanga sumiiffisaaruttarpunga. Ilaatigut XX-kkunni sinittarpunga. Anaanakkut 

aalakooraangata kaattarpunga”.  

 

”Jeg oplever, at når min mor og min far er fulde, har jeg ingen sted at være. Jeg elsker 

mine søskende højt. Jeg tager dem over til XX og jeg har ikke noget sted at være. Nogle 

gange sover jeg hos XX. Når mor og dem er fulde, sulter jeg”.  

 

Ungdomsrådet i Kommune Kujalleq udtrykker ligeledes samme ønske i december 2018:  

 

”Nogle børn er hos forældrene, mens de drikker. Vi ønsker at tage ansvar for andre 

04-04-2019 

[Sagsnr.]  

 

 

 



2 
 

børn og unge, derfor ønsker vi at etablere sådanne steder. Forældre forsøger, men kan 

ikke altid passe børnene” siger Adina G. Jakobsen fra ungdomsrådet i Kommune 

Kujalleq, december 2018  https://knr.gl/da/nyheder/unge-foresl%C3%A5r-

tilflugssteder-p%C3%A5-l%C3%B8nningsdage 

 

Nakuusas børneråd i kommunerne gav såvel politikere, fagfolk som virksomheder disse 

opfordringer i marts 2019:   

 

”I skal hjælpe med skabe et værested for børn. De mangler et sted at tage hen om 

natten”.  

”At børn, der går ude om natten og ikke har et sted at tage hen sikres et værested”.  

 

https://sermitsiaq.ag/kl/meeqqat-politikerinutmeeqqat-unnuami-arneertartut-

ikiorneqarlik 

 

MIO minder om, at Grønland har forpligtet sig til at følge FN’s Børnekonvention – 

herunder FN-artikel 19, som handler om at sikre børnenes ret til beskyttelse.  

 

Til  Naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet Martha 

Abelsen (S)’s svarnotat om, at der skal handles langsigtet, siger Børnerådet og 

Børnetalsmanden:  

 

 ”Langsigtet planlægning kan godt gå hånd i hånd med at give børn den akutte hjælp, 

de har brug for og ret til her og nu”, lyder opfordringen fra MIO.   

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

Aviâja Egede Lynge 

Meeqqat Illersuisuat 

Børnetalsmand 

Tlf.: 346944/531274 

avi@mio.gl 
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