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INTRODUKTION

I 2018 har Grønlands Børnerettighedsinstitutionen (MIO) etableret 
et børne- og ungepanel, som skal give de unge bedre adgang til at 
udtrykke deres synspunkter om de forskellige politiske processer, 
der vedrører dem . Dette udspringer fra Børnekonventionens to ar-
tikler: artikel 3 som omhandler sikring af barnets interesse, når 
beslutninger træffes, og artikel 12 som omhandler retten til at ud-
trykke egne meninger, samt barnets ret til at blive hørt og forstået .

Artikel 3 og artikel 12 
betyder ikke at børn og 

unge skal bestemme over 
voksne. Det betyder at børn og 

unge skal inddrages i 
beslutninger eller handlinger 

der vedrører dem.

Det er MIO’s erfaring, at børn og unge er dygtige medspillere i sa-
ger, der vedrører dem i hjemmet og på politisk niveau, eftersom de 
bedst kender til deres behov og det at være et barn i Grønland i dag . 

Det er MIO’s grundlæggende holdning, at børn og unge skal have 
mulighed for at handle, når de oplever uretfærdig eller forkert be-
handling . Derfor besøgte MIO ældste-trinnet i Kangaatsiaq skole og 
Gammeqarfik-skole i Aasiaat i november 2018 . Formålet med be-
søget var at fortælle eleverne om børns klageadgang, samt at fore-
tage en kvantitativ undersøgelse om elevernes viden om og forslag 
til deres klagemuligheder .

Under rejsen blev der indsamlet data fra i alt 9 klasser, som svarer 
til 138 elever i alderen 11-17 år . Denne rapport fokuserer derfor på 
elevernes svar fra denne første børne- og ungepanelundersøgelse 
og observationer, som MIO har foretaget .

MIO vil gerne sige mange tak til 7 .-10 .klasse, specialklassen, 
FA-klassen, samt de ansvarlige i Kangaatsiaq skole og i Gamme-
qarfik skole i Aasiaat, for at MIO kunne komme på besøg med så 
kort varsel . 

Børn og unges klageadgang kan være et kompliceret emne for børn 
og unge, eftersom de fleste klageprocesser er afhængige af, at 
voksne handler i forhold til barnets klage . Emnet kan også være 
svært, fordi selve klagen kan indebære enormt sensitive ting for 
barnet, især for de børn og unge, som ikke har de bedste vilkår i 
hjemmet . På trods af emnet har eleverne i Kangaatsiaq skole og 
Gammeqarfik-skole deltaget i børne- og ungepanelundersøgelse 
åbensindet, hvilken har gjort en stor forskel for denne rapport . 
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Jeg vil gerne flytte til min mor jeg kan ikke 
rigtig forstå hvorfor jeg bor sådan hos min 

far nogle gange begynder jeg at tænke 
”hvad er livet?” nogle gange føler jeg at jeg 
bare er en sjæl en sjæl der ikke kan ses jeg 
er træt af at se mig selv fattig og socialet 
giver os ikke lov til at flytte hos min mor. 

Jeg har ligesom glemt hvad der skete 
dengang hos mor jeg er træt af at være i et 

så trøstesløst sted og jeg er så lukket at 
jeg bare accepterer at livet er sådan. 

Selvfølgelig plejer jeg også være glad men 
jeg er træt af at lide… jeg kan ikke være 
trygt når jeg er hjemme jeg kan sagtens 

være glad But I have a mask…
Pige 13 år
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Alle mennesker har ret til et godt og meningsfyldt liv, tilpasset til 
deres egne behov . Denne ret gælder ikke mindst for de samfunds-
grupper, som ikke har mulighed for at handle eller klage over uret-
færdig eller forkert behandling . Børn og unge er en sårbar sam-
fundsgruppe, som ofte befinder i situationer, hvor deres holdning 
enten bliver overhørt eller forbigået under afgørelser og handlinger, 
der vedrører dem i hjemmet eller på politisk niveau . Politiske be-
slutninger påvirker på flere måder børn og unges liv, både når det 
gælder spørgsmål direkte relateret til deres forhold, men også ved 
spørgsmål der udstikker de generelle rammer for samfundet .

Det er samfundets ansvar at have kendskab til og støtte de sårbare 
samfundsgrupper og deres omsorgsgivere på alle fronter . Derfor 
findes der love som Inatsisartut lov nr . 20 af 26 . juni 2017 om 
støtte til børn, hvor der blandt andet står i §15 og §16, at enhver 
borger og ansat, som dagligt arbejder med børn og unge, har pligt 
til at underrette kommunen ved mistanke om, at et barn mistrives 
eller hvis der er tvivl om deres sundhed og udvikling . I loven om 
støtte til børn står der desuden, at afgørelser skal træffes ud fra, 
hvad der er bedst for barnet og at der skal lyttes til barnets egne 
synspunkter under hensyn til barnets alder og modenhed . Dette 
bliver blandt andet beskrevet i Børnekonventionens artikel 3 om 
sikring af barnets interesser: samfundet skal sikre barnets tarv, når 
der træffes beslutninger. Staten er forpligtet til at vedtage særlige 
regler, der beskytter barnet og er nødvendige for barnets trivsel . 
Med andre ord skal alle borgere og arbejdspladser hjælpe med at 
støtte børn og unge, uanset om barnet selv har spurgt efter hjælp 
eller ej .

Men det er også en nødvendig forudsætning, at der findes effektive 
og børne- og ungevenlige klageprocedurer for børn og unge på 
baggrund af Børnekonventionens artikel 12, der italesætter barnets 
ret til at udtrykke sine meninger, samt barnets ret til at blive hørt og 
forstået i overensstemmelse med barnets alder og modenhed . 

I Grønland har  
børn og unge mulighed for 

at få rådgivning ved at ringe 
801180 eller sms’e 1899 til 
Tusaannga, som er åbent i 

hverdagene fra 09.00 til 22.00 og 
16.00 til 04.00 i weekenderne. 

Alle kan søge efter 
rådgivning i Tusaannga.

Borgere i Grønland har mulighed for at klage over eksisterende so-
ciale sager i kommunen til Det Sociale Ankenævn, som kan be-
handle klager, som indkommer, inden 6 uger fra kommunens afgø-
relse eller uden frist hvis kommunens klagevejledning er forkert . 
Hvis borgeren har brugt sine klagemuligheder i både kommunen og 
Det Sociale Ankenævn, har borgeren også mulighed for at klage til 
Ombudsmanden eller til politikere i Grønland . 

BØRN OG UNGES KLAGEADGANG
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Ombudsmanden kan hjælpe børn og unge med afgørelser fra kom-
munen, som de er utilfredse med eller hjælpe med at støtte sager 
som ikke kører .

Disse klagemuligheder bliver dog pludselig mange led ud fra bar-
nets perspektiv, idet de alle kræver handling fra en voksen person 
for at få deres sag eller sager til at køre . 

I loven om støtte t il 
børn § 44 står der, at 

kommunen skal t i lbyde barnet 
at blive støttet af en børnebisid-

der i forbindelse med behandling af 
hans eller hendes sag eller sager i 
kommunen. Børnebisidderen skal 
sikre barnets rettigheder, samt 

sikre at barnet bliver hørt.

For eksempel opdragelse:  
børn med dårlig opvækst er tættere 

på at vende mod rusmidler. Hvor 
dem med god opvækst har længere 

afstand til rusmidler.
Pige 15 år

Det er ikke fortrygningsfyldt at  
føle man ikke bliver lyttet til.

Pige 14 år
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Formålet med den første del af undersøgelsen om børn og unges 
klageadgang var at finde ud af, hvor meget ældste-trinnet kender til 
deres klagemuligheder, når det omhandler seriøse emner . Det er 
bemærkelsesværdigt, at de unge vurderer, hvor seriøse deres pro-
blemer er, ved at sammenligne problemerne til andre børn og un-
ges problemer . For eksempel spurgte nogle elever, om mobning 
eller skimmelsvamp i skolen var et seriøst klageemne, når andre 
børn  og unge oplever misbrug eller vold i hjemmet . Eleverne spurg-
te til, hvad der var seriøst nok til, at det kunne skrives ned i spørge-
skemaet, hvilket kan indikere, at mange undlader at spørge efter 
hjælp med tanker om andres behov .

Jeg følte at det var forkert, men 
alligevel rigtigt… Altså jeg tænkte at 

det måske kunne hjælpe mig at gøre det. 
Men alligevel følte jeg, at jeg ikke havde 

det svært nok til at gøre det. Fordi at 
jeg tit er meget usikker på mig selv.

Pige 14år

Det andet bemærkelsesværdige var, at overraskende mange elever 
især i 8 . og 9 .klasse først skrev deres mening eller en hændelse, de 
har oplevet, og derefter omskrev det til, hvad læreren eller side-
manden havde skrevet . Enkelte omskrevne sætninger, der fortsat 
kunne læses (ikke visket helt ud), indikerede, at de vidste, hvad der 
er acceptabelt og uacceptabelt at tale med fremmede om, og det 
uacceptable blev erstattet af det acceptable . 

Det sidste bemærkelsesværdige, som var mere tydeligt i Aasiaat, 
var, at eleverne havde et stærkt og tæt forhold til deres klassekam-
merater, hvor imitation af især de populære unge var enormt tyde-
ligt . Under frikvarteret og under udfyldning af spørgeskemaet på 
begge skoler var pigerne i mindre grupper af 2-3 piger, hvor dren-
gene samlede sig i større grupper, der svarende til 4-6 drenge i 
gruppen . 

Før blev jeg ikke mobbet jeg har  
flere glade oplevelser dengang.

Jeg har oplevet voldsomme ting svære ting 
Mobning nedgørelse og gjort grin af.

Pige 13 år

DE UNGES VIDEN OM BØRN OG UNGES  
KLAGEADGANG
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SPØRGSMÅL OG SVAR:

1. Hvad kan du klage over?

Det første spørgsmål, de unge fik om deres viden, handler om, 
hvad de unge kan klage over . Deres svar antyder, at de fleste ved, 
at man kan klage over seriøse og mindre seriøse ting . Dog antyder 
deres svar også, at de unge har svært ved at se sammenhængen 
mellem Børnekonventionens artikler og de emner, de selv har bragt 
op . De unges svar handler om ting og handlinger, som er aktuelle i 
deres hverdagsliv indenfor og uden for skolen, uden at de bliver sat 
i relation til Børnekonventionens artikler, der passer til situationer, 
de skriver som eksempel . 

Det er tydeligt, at de unge har forståelse af de artikler i Børnekon-
ventionen, som ofte bliver drøftet i samfundet, men har svært ved 
at forstå resten af artiklerne, samt hvem artiklerne er skrevet til . 

For eksempel betyder de tydelige sociale problemer i Grønland, at 
artikel 19 om beskyttelse mod mishandling, artikel 33 om narkoti-
kamisbrug og artikel 34 om seksuel udnyttelse fylder meget i de-
batter og i medierne . Mange børn og unge har været vidner til, hvad 
misbrug eller overskridelser af personlige grænser kan betyde for 
individet, hvilket gør det indlysende for dem at vide, hvorfor artikler-
ne findes . Men det er tydeligt, at de unge havde svært ved at fore-
stille sig baggrunden for eksempelvis artikel 12 om barnets ret til at 
udtrykke sine meninger, samt blive hørt i alle forhold, der vedrører 
barnet, når de voksnes beslutninger eller meninger oftere bliver 
vægtet .

Tvivlen om betydningen af Børnekonventionens artikler findes også 
blandt voksne, som også misforstår eller ikke kender artiklerne .

Når jeg skal forbi mænd er jeg  
klar til de tager mig fordi mænd er 
skræmmende og det er som om de 

er klar til at tage nogen.
Pige 13 år

Børnekonventionens 
artikler kan være svære at 
læse, da de er skrevet t il 

voksne og refererer t il 
samfundets ansvar eller polit iske 

processer. Dette selvom artiklerne 
i virkeligheden er retningslinjer 
t i lsigtet alle borgere, herunder 

det polit iske niveau.

90 ud af 138 elever svarede på, hvad de unge kan klage over . De 
svarede i følgende svarkategorier,

Som det ses i diagrammet har størstedelen af de unge skrevet 
mangel på aktiviteter som et klageemne i spørgeskemaet, hvil-
ket de specificerer til mangel på sportsgrene, musikaktiviteter, 
samt mangel på mere tilpassede ungdomsklubber . Personlige 
udgangspunkter eller hændelser handler om følelser, de unge 

Mangel på 
aktiviteter

19 %

Personlige 
udgangspunkter 
eller hændelser

17 %

Om forældre
17 %

Om skolen
16 %

Forholdet  
mellem de unge

12 %

Irrelevante svar
10 %

Generelt om 
børn og voksne

6 %

Råd fra ung 
til voksen

4 %
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oplever, når de klager, ideer om hvordan de personligt vil håndtere 
situationer, når de klager eller personlige udfordringer såsom savn 
af en anden by . Kategorien om forældre handler om savn af for-
ældre, mangel på tryghed i hjemmet eller forældrenes problemer 
som går ud over de unge, såsom druk, skænderier og brug af rus-
midler . Kategorien om skolen, handler om følgerne af skimmel-
svamp i skolen og mangel på lærere . Forholdet mellem de unge 
handler udelukkende om mobning og bagtaleri blandt unge . Gene-
relt om børn og voksne er klageeksempler, som kan være rettet 
både mod voksne og børn, såsom overskridelse af personlige 
grænser eller forskelsbehandling . Den sidste svarkategori Råd fra 
ung til voksen er skrevet af 4 piger og indeholder gode budskaber 
til de voksne; den første pige skriver, som den eneste af informan-
terne, at børnenes og de unges meninger bliver brugt for lidt; den 
anden pige skriver, at uartige børn i byen kan undgås; og de sidste 
to piger har arbejdet sammen om at skrive, at børn, som er opvok-
set under dårlige vilkår, har større risiko for at bruge rusmidler i 
fremtiden . 

Det er vigtigt at nævne, at det, at en kategori har fået flest stemmer, 
ikke er ensbetydende med, at problematikken er større end for en 
anden kategori . Det kan nemt betyde, at de unge, som tidligere 
nævnt, er i tvivl om, hvad der kan klages over .

Jeg klager meget i hjemmet Mig og mine 
Yngre søskende Vi er vokset op omkring 
stofmisbrugere det klager jeg meget over 
så jeg/vi bliver forstået hvor træls det er 

at vokse op omkring stofmisbrugere 
hvordan det kan påvirke barnet og hvor 

meget det lugter. Når jeg klager tager mine 
forældre det som noget stort for ikke at se 

sandheden hvor jeg kan opstå som den 
onde dette gør mig ked af det fordi jeg 
knokler og anstrenger mig for at blive 
forstået hvor hårdt det er at vokse op 

således. Men jeg har under min opvækst 
forstået at stofmisbrugere gør hvad der 

passer dem.
Pige 15 år 

Jeg har set mine bekendte i rus og beruset. 
Det gør ondt indeni og  

gør mig ked af at se dem sådan.
Pige 13 år
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2.  Hvem/hvor kan du  
henvende dig for at klage?

Det andet og tredje spørgsmål, de unge fik om deres viden, handler 
om, til hvem og hvor de kan henvende sig for at klage . Svarene 
antyder, at eleverne ved, de skal henvende sig til de voksne og 
stoler på, at de voksne vil sørge for, at deres henvendelse bliver 
drøftet med de ansvarlige . 

Både voksne og unge vidste, at man ved alvorlige sager skal hen-
vende sig til kommunen, dog bliver overraskende mange voksne i 
tvivl om, hvor de skal henvende sig om eksisterende sager, som 
ikke kører i kommunen . Det vil sige, at de voksne var i tvivl om 
sammenhængen mellem kommunen, Det Sociale Ankenævn og 
Ombudsmanden, som er ansvarlige for sager, der ikke kører i kom-
munen .

Størstedelen af eleverne har nævnt deres forældre som støtteper-
soner, der vil behandle eller støtte deres klage . De valgte også at 
opsøge støtte fra lærere og venner . Det viser, at loyaliteten for bar-
nets nærmeste omgivelser er stor og at de har svært ved at opsøge 
hjælp udenfor deres omgangskreds .

Jeg snakker med mine forældre når 
problemet ikke vil blive løst jeg stoler jo på 

dem. Hvis problemet var stort ville jeg 
henvende mig til lærerne, kommunen eller 

nogen der har med rettigheder at gøre.
Pige 14 år

Min bedstemor og oldemor gik bort næsten 
på samme tid jeg sørger meget over det jeg 

får ingen hjælp ingen taler med mig!
Pige 13 år

3. Hvordan klager man?

Det fjerde spørgsmål, de unge fik om deres viden, handlede om, 
hvordan man klager . 49 ud af 138 elever svarede på spørgsmålet, 
hvilket antyder, at de fleste enten havde svært ved at forklare det 
eller ligefrem ikke ved, hvordan man klager . De 49, som svarede, 
viste sig at have forstået, at det at klage er et råb om hjælp . Nogle 
skrev eksempler på situationer, hvor det passer at klage, mens en-
kelte skrev klare forklaringer, om hvordan man klager . 

Et eller andet med måske hvis  
forældrene skændtes eller andet når man 

er trøstesløs kan man klage.
Pige 14 år

Ved at diskutere
Dreng 14 år

Man kan demonstrere eller snakke 
med og klage til ens ven uden at 

fortælle forældre at man har klaget.
Pige 14 år

Sådan klager man
Hvis man har et problem og  

der er noget der plager kan man  
søge hjælp om en løsning.

Pige 13 år
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4. Hvem kan klage?

Det femte spørgsmål, de unge fik, handlede om, hvem der kan 
klage og blev udfyldt af 107 ud af 138 elever . Eleverne var ikke i 
tvivl om, at alle mennesker har ret til at klage og få hjælp . Enkelte 
skrev, at det kun er forældrene eller børn og unge, der kan klage, 
men fleste konkluderede, at alle har lige klageret, om de var voks-
ne, gamle, børn eller unge .

I de unges svar var det tydeligt, at børn og unge blev regnet for 
forskellige grupper . Det betyder at selvom børn og unge defineres 
samlet i FN børnekonventionen eller ud fra de voksne, at de unge 
vil have grupperne adskilt i betragtning af gruppernes forskellige 
interesser .

Enhver person kan klage og  
hvis personen ikke er behandlet rigtigt  

har personen ret til at sige det.
Pige 14 år

Alle mennesker kan klage  
dyr klager også.

Dreng 14 år

Dem der kan.
Pige 15 år

5. Hvad sker der, hvis du klager?

Det sidste spørgsmål, de unge fik om deres viden, handlede om, 
hvad der sker, hvis de klager . Resultaterne viser, at 53 ud af 70 tror, 
at der kommer noget godt ud af at klage . De fleste mener, at de 
voksne nok skal sørge for, at deres klage bliver behandlet på en 
forsvarlig måde . 13 ud af 70 mener, at der sker noget dårligt efter-
følgende, enten på deres eller andres vegne . 4 mener, at der sker 
både godt og dårligt efterfølgende .

Jeg vil selvfølgelig forvente at  
der bliver handlet på det, og  

hvis der ikke bliver handlet vil jeg  
fortsætte til der bliver handlet.

Pige 14 år

Jeg kan selv prøve at gøre noget 
for at finde ud af hvad der er bedst. 

Sådan kan jeg finde det bedste. 
Hvis jeg ikke kan løse det selv kan 
jeg søge hjælp til en jeg stoler på.

Pige 14 år

måske bliver jeg ked af det eller glad.
Pige 13 år

Voldsudøveren eller voldtægtsmanden kan 
blive afhørt eller blive tilbageholdt.

Pige 14 år

Vi bliver forstået.
Dreng 11 år
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DE UNGES FORSLAG OM  
MODTAGELSE AF INFORMATIONER

Den anden del af undersøgelsen handlede ikke kun om børn og 
unges klageadgang, men også om ældste-trinnets forslag til, hvor 
børn og unge kan nås og hvilken slags informationer de foretræk-
ker .

I de to første spørgsmål fik eleverne forskellige forslag, de kunne 
krydse af med mulighed for at skrive egne forslag nedenunder . Ele-
verne fik at vide, at de kunne krydse mere end én af valgmulighe-
derne af, hvis de foretrak mere end en af valgmulighederne . Svare-
ne viste, at langt de fleste unge foretrækker at få informationer vi-
suelt gennem video på sociale medier som f .eks . Facebook . I 
Aasiaat havde de fleste unge valgt Facebook, hvorimod unge i 
Kangaatsiaq har valgt fjernsyn som deres foretrukne, hvilket indike-
rer, at mulighederne i byen eller bygden har stor betydning for pri-
oritering af, hvor informationerne skal gives .

Deres svar i diagrammer og tabel ser således ud:

Diagram 1
Hvad for nogle informationer foretrækker du?

I diagram 1 er det indlysende, at video med 42% er foretrukket af 
de unge . 25% af eleverne, som har sat kryds, har valgt teater . 21% 
af eleverne har valgt tegning, som enten kan være i bogform eller 
animation . 12% valgte andre, som blev beskrevet som undervis-
ningsform i skolen, præsentationsform eller brevform .

Tidligere i rapporten blev det nævnt, at de unge havde tydelige 
tendenser til at imitere andre unge, som især er de populære unge . 
I undersøgelsen, om hvad for nogle informationer de unge fore-
trækker, blev det klart, at de unge foretrækker og lærer bedst af 
gode eksempler eller af de populære, som de kan spejle sig i . Med 
andre ord skal informationerne være så visuelle som muligt .

En af pigernes beskrivelse kan ikke være mere tydelig: 

”Hvis man viser det som video eller 
teaterstykke kan nogen måske spejle sig 

og have mod til at sige noget.” 
Pige 13 år  

  

Diagram 2
Hvor vil du helst f inde oplysninger?

I diagram 2 er det også tydeligt, at de unge foretrækker at se, 
høre eller læse informationer gennem Facebook, fjernsyn, 
radio og plakater, som er visuelle eller overskueligt læsestof . 

Andre* blev igen beskrevet som undervisningsform i skolen, præ-
sentationsform eller brevform .

De fleste får nok informationer 
gennem internettet.

Pige 14 år

Tegning Facebook

Video

Teater

Andre*

Plakat

Bog

Fjernsyn

Radio

Andre*
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Mange unge kan godt lide Facebook, de vil 
nok være mere interesseret i det hvis man 

skriver informationerne eller laver dem som 
video og fremvise dem på Facebook. Når 
flere deler dem på Facebook vil de fleste 

facebookbrugere se dem.
Pige 14 år

Facebook. Instagram. Twitter. Snapchat.
Pige 14 år

Jeg synes personligt at det er bedre at få 
informationer gennem undervisning eller på 

de sociale medier.
Pige 14 år

På nedenstående tabel kan afkrydsningen af valgmulighederne ses 
i tal . Tallene er blevet brugt til de to ovennævnte diagrammer . 

Venstre for tabellen ses valgmulighederne delt i 2 spørgsmål . Klas-
ser, der blev besøgt af MIO, og deres stemmer kan ses i midten . Til 
højre for tabellen ses stemmerne: blå viser det mest stemte og 
orange viser næstmest stemte i valgmulighederne . Nederst i tabel-
len vises antal elever for hver klasse og til sammen .

Tallene for det første spørgsmål viser blandt andet, at den mest 
stemte valgmulighed i Kangaatsiaq er fjernsyn og ikke Facebook, 
som i Aasiaat . Dette betyder, at mulighederne i byen eller bygden 
har betydning for, hvad de unge foretrækker . 

Aasiaat Kangaatsiaq
Klasse 10. kl. 9. kl. 8. kl. Special kl. FA-kl. 10. kl. 9. kl. 8. kl. 7. kl. I alt
 
Hvor vil du helst f inde oplysninger?

Facebook 28 19 14 9 2 4 4 2 5 87
Plakat 6 1 6 3 4 3 2 4 29
Bog 7 4 3 2 1 1 3 21
Fjernsyn 17 7 9 2 1 6 7 3 6 58
Radio 9 5 8 2 2 1 4 3 34
Andre* 1 11 5 1 4 3 25

 
Hvad for nogle informationer foretrækker du?

Tegning 7 7 5 6 3 2 3 3 36
Video 26 16 12 2 3 3 3 3 5 73
Teater 12 9 5 3 1 5 2 5 2 44
Andre* 4 13 2 2 21
Antal elever 38 31 22 11 3 6 8 10 9 138

 *der blev foreslået gennem præsentation, gennem brev og ved at inkludere det i undervisning i skolen.
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Hvordan er det bedst,  
hvis børn og unge skal klage?

Undersøgelsen om de unges viden har vist, at størstedelen af ele-
verne har valgt deres forældre som støttepersoner, der vil behandle 
eller støtte deres klage, men de valgte også, at man kunne opsøge 
støtte fra lærere og venner . 

Under dette spørgsmål havde de fleste elever også skrevet, at de 
unge har det bedst med at klage ved hjælp af deres nærmeste 
omsorgsgivere . Nogle skriver også, at børn og unge skal have et 
sted, de personligt kan henvende sig til for at klage, hvis nu de ikke 
kan finde støtte fra deres nærmeste omsorgsgivere . Nogle mener, 
demonstration er vejen til en god klage og nogle mener, at voksne 
skal være bedre til at spørge ind til barnet eller den unge, om hvor-
dan de har det .

Ved hjælp af forældre eller de nærmeste.
Pige 15 år 

Hvis de unge skal klage kan klagen gå 
bedre hvis Naalakkersuisut kan se det.

Dreng 14 år

vær’ stædig
Pige 14 år

den unge kan selv klage
Dreng 14 år

sige det direkte til den unge
Pige 14 år

15



De tre bemærkelsesværdige  
observationer under besøget, viste at

•   børn og unge skal have klare eksempler på, hvad de kan 
klage over og hvad der bliver ment med seriøse 
klageemner, så ingen udelukker søgen efter hjælp med 
tanke på andres problemer . 

•   der er behov for forklaringer på, hvad uretfærdig og forkert 
behandling er og indebærer .

•   imitation af andre unge, især de populære unge, er tydeligt. 
Det faktum passer med, at de unge foretrækker at se, høre 
og lære af visuelle informationer, såsom video og skuespil .

”Hvis man viser det som video eller 
teaterstykke kan nogen måske spejle sig 

og have mod til at sige noget.” 
Pige 13 år

De unges svar omkring  
deres viden viste at

•   de unge havde svært ved at se sammenhængen mellem 
FNs Børnekonvention artikler og hverdagssituationer, der 
hører til artiklerne . De unge kendte nogle af deres 
rettigheder, men havde svært ved at se, at en artikel kan 
være relevant for mange forskellige situationer .

•   de unges eksempler på klageemner omhandler i 
kategorier mangel på aktiviteter, personlige 
udgangspunkter eller hændelser, om forældre, om skolen, 
forholdet mellem de unge, useriøse svar, generelt om børn 
og voksne og råd fra ung til voksen .

•   de unge havde svært ved at forklare, hvordan man klager. 
Dette kan have sammenhæng med, at mange unge 
undlader at søge efter hjælp med tanke på andres behov 
eller at andre måske har det værre . Dog var de unge ikke i 
tvivl om, at alle havde ret til at klage og få hjælp . 

•   nogle børn og unge har styrke til at spørge efter hjælp, 
men andre har brug for at blive spurgt . 

til de nærmeste, til skolen og til dem man 
stoler på. Men lærerne og kontorfolket på 

skolen burde også høre mere efter.
Pige 14 år

Sige det direkte til den unge
Pige 14 år

OPSUMMERING
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alle os menneskers meninger er  
meget forskellige.

Pige 14 år

•   de unge valgte deres forældre, lærere og venner som 
støttepersoner . De unge stoler på, at de voksne vil sørge 
for, at deres henvendelse bliver drøftet med de ansvarlige . 
Undersøgelsen viste også, at nogle voksne var i tvivl om 
ansvarsfordelingen mellem kommunen, Det Sociale 
Ankenævn og Ombudsmanden i Grønland .

•   de fleste unge mente, at der kommer godt ud af at klage;  
nogle mente at der kommer dårligt ud at klage og  
få mente at der kommer godt og dårligt ud af at klage .

De unges svar omkring  
deres forslag, viste at

•   de unge foretrækker at få visuelle informationer  
gennem sociale medier eller på fjernsynet . 

Facebook. Instagram. Twitter. Snapchat.
Pige 14 år

•   der er forskel på muligheden for at få informationer i bygder 
sammenlignet med byer . Det påvirker, hvor de unge  
foretrækker at få deres informationer fra .

•   der er stor forskel på børn og unge. Børn og unge  
er ikke den samme målgruppe .
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