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Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit sullissivik MIO  
Kalaallit Nunaanni illoqarfinnut assiginngitsunut 

angalaarsimavoq, meerarpassuillu 
inuusuttuararpassuillu oqaloqatigivavut.  

Amerlasuut misigisimavaat anaanartik ataatartillu 
najugaqatigiikkunnaalerpata nutaamik ulluinnarni 

inuuneqalernertik artornartoq. 

MIO isumaqarpoq pingaartuusoq, meeqqat 
inuusuttullu misilittakkatik pillugit 

oqaluttuartarnissaat, aamma anaana ataatalu 
najugaqatigiikkunnaarsimappata inuunermut nutaamut 

siunnersuutinik pitsaasunik avitseqatigiittarnissaat.

•
Børnerettighedsinstitutionen MIO har rejst rundt i 
Grønland og talt med en masse børn og unge, hvis 

forældre er flyttet fra hinanden. Mange oplever, at det 
er svært, fordi man skal skabe en helt ny hverdag, hvor 

man ikke bor sammen med begge sine forældre.

MIO synes, det er vigtigt at give råd og  
erfaringer fra børn og unge videre til andre børn,  

hvis forældre ikke bor sammen mere.

”Avimmata annaasaqanngilanga  – Inuit nuannersut inuuninni  amerlaneruliinnarput”– inersimasoq meeraaluni  avinnermik misigisaqarsimasoq 
•

 ”Jeg mistede ikke  noget ved skilsmissen  – Jeg fik bare flere  dejlige mennesker i mit liv”– voksen, som har oplevet  brud i familien som barn. 
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13-ileereerpit? facebook-mi MIO.GL takuuk
Fyldt 13 år? Find MIO.GL på facebook  

MIO’
s bedste råd

www.mio.gl

Meerarpassuit misigisarpaat angajoqqaat qimannerat,  
tamannalu nuanniitsuuvoq. Kisianni angajoqqaatit  

qimakkaluarpataluunniit suli anaana anaanagivat, ataatalu  
ataatagalugu – taanna allanngortinneqarsinnaanngilaq.

 
•
 

Mange børn oplever, at deres forældre går fra hinanden og 
synes det er svært. Selvom dine forældre går fra hinanden, 
så er de stadig din mor og far – dét kan ingen tage fra dig. 

meeqqat  

tamarmik artorsarnerminni 

pisinnaati taaffeqarput 

siunnersorneqarnissaminnik. 

•
Alle børn har  ret til rådgivning  og vejledning,  når de har det  svært.

Anaana ataatalu najugaqatigiikkun naalerpata

Når mor og far 
 ikke bor sammen

MeeqqanIIt 
Meeqqanut 
siunnersuutit  

pitsaasut

Gode råd  

Fra børn tIL  

andre børn



•   Angajoqqaatit aperikkit  
suna pillugu qimannersut

•   Eqqaamassavat illit pisuunnginnavit
•   Anaanat ataatallu oqaluttuutikkit  

qanoq misiginerlutit
•   Aliasuttoqarsinnaallunilu qiasoqarsinnaavoq
•   Ikinngutitit oqaloqatigisinnaavatit
•    Nukittuujuvutit aamma kisimiinngilatit,  Ilaquttavit, ikinngutivit imaluunniit  ilinniartitsisup ikiorsinnaavaatsit.

GOde råd tIL børn
1.  Husk, at selv om dine forældre har valgt at gå hver til sit, 

har du lov til at elske dem begge to, uanset hvordan de har 
det med hinanden. 

2.  Mange børn tænker, at skilsmissen kan være deres skyld. 
Men du kunne ikke have ændret på noget - også selvom du 
havde været jordens nemmeste barn. Det er ALDRIG, AL-
DRIG, ALDRIG børns skyld, når forældre går fra hinanden.

3.  Den kærlighed forældre har til deres børn er anderledes end 
den kærlighed, som forældre har til hinanden. Derfor holder 
dine forældre ikke op med at elske dig, selv om de ikke el-
sker hinanden længere.

4.  Hvis du ikke trives, er det vigtigt, at du siger det til dine 
forældre. De voksne vil gerne hjælpe dig til at have det godt, 
og når du fortæller, hvordan du har det, hjælper du dem til at 
hjælpe dig.

 Kilde: www.bornsvilkar.dk

meeqqANit siuNNersuutit 
Meeqqat aLLat anGajOqqaaMInnIK najuGaqatIGIIK KunnaartunIK MISIGISaqarSIMaSunIt

gode råd frA ANdre børN, 

SOM har OpLevet, at dereS FaMILIe er FLyttet Fra hInanden

Der kan være mange følelser, når man oplever,  
at forældre går fra hinanden. 

Det er vigtigt, at du får sat ord på dine følelser. Du kan snakke 
med dine forældre, andre i din familie, din lærer, skoleféen eller 
socialrådgiveren på din skole. Du kan også snakke med en  
voksen – helt anonymt og gratis her: 

SMS 1899 SMS rådgivning. Hver dag kl. 16-22

  801180 Tusaannga, Anonym telefonrådgivning. Hver dag kl. 16-22

MIO’s hjemmeside Inde på www.mio.gl kan du se, hvor du 
kan henvende sig i din by, hvis du har brug for hjælp.

Meeqqanut SIunnerSuutIt
1.  Eqqaamassavat angajoqqaatit qimanniarlutik aalajangersi-

mappataluunniit, tamaasa asasinnaagakkit qanorluunniit 
imminnut pissusilersoraluarpata. 

2.  Meerarpassuit isumaqartarput angajoqqaat avinnerat 
pisuussutigalugu. Kisianni qanorluunniit allagortissin-
naanngilat nunarsuarmi meeqqani naalannerpaagalua-
ruilluunniit. Meeqqat angajoqqaat avissaarneranni  
PISUUNNGISAANNAAVIPPUT.

3.  Angajoqqaat imminnut asanerat allaaneruvoq meeqqamin-
nut asanninneranniit. Taamaammat angajoqqaatit imminnut 
asajunnaarsimagaluarunilluunniit illit asajuaannassavaatsit. 

4.  Nuanniilliuuteqaruit pingaaruteqarpoq angajoqqaannut 
oqaatiginissaa. Amerlasuut oqiliallaatigisarpaat, immaqalu 
aamma inersimasut illit ajunnginnissannik kissaateqartut 
oqiliallaatigisinnaallugu.

 Tigusiffik: www.bornsvilkar.dk

Angajoqqaat qimanneranni misigissuserpassuusinnaapput.

Pingaaruteqarpoq qanoq misiginerlutit oqaluttuarnissat.  
Angajoqqaatit, ilaquttatit, ilinniartitsisut, atuarfimmi oqaloqati-
ginnittartoq isumaginninnermiluunniit siunnersorti atuarfinni 
oqaloqatigisinnaavatit. Akeqanngitsumik inersimasumik oqa-
loqateqarsinnaavutit, kinaassutsillu taasariaqarnagu ukunani:

SMS 1899 SMS-ikkut siunnersuisarfik. Ullut tamaasa nal. 16-22 

  801180 Tusaannga, Oqar. siunnersuisarfik Ullut tamaasa nal. 16-22

MIO-p nittartagaa  www.mio.gl-mi takusinnaavat illoqarfigi-
sanni ikiortissarsiorniaruit sumut saaffiginnissinnaanerlutit.

•   Spørg dine forældre, hvorfor  

de er gået fra hinanden 

•   Husk at det ikke er din skyld

•   Fortæl din mor og far, hvordan du har det

•   Det er okay at græde og være ked af det

•   Snak med dine venner om det

•   Du er stærk, men du er ikke alene. Din familie, 

dine venner eller din lærer kan hjælpe dig.
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