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Nalunaarusiaq Qeqqatameersoq: Meeqqat Illersuisuata Qeqqata
Kommunia nersualaarpaa meeqqat atugarliortut atugarisaannik
pitsanngorsaaniarluni suliniuteqapallammat.
Meeqqat Illersuisuata Aviâja Egede Lynge’p nuannaarutigaa Qeqqata kommuniani meeqqat
atugarliortut atugaat pillugit MIO’p nalunaaruteqareernerata kingorna kommune
pimoorussilluni meeqqat atugaannik pitsanngorsaaniarluni suliniuteqapallammat.
Qeqqata Kommuniani meeqqat atugarliortut atugarisaat MIO’p nalunaarusiamini ukialeqqaarnerani
saqqummersumi sammivai. Meeqqat atugarliortut atugarisaat imaannaanngitsut nalunaarusiami
allaaserineqarput. Nalunaarusiami kommune aaqqiiniarluni qanoq iliuuseqarsinnaanersoq MIO’p aamma
siunnersuuteqarfigaa.
Tamatuma kingunerisaanik kommune suleqatigiissitalianik sukkasuumik pilersitsisimavoq meeqqat
atugarliortut pitsanngorsaaffigineqarnissaat anguniarlugu ataatsimoorussamik suliniuteqartussanik.
”Qeqqata Kommuniata suliaq annertooq pingaaruteqartorlu aallartissimavaa. Kommune pitsaasumik
aallartippoq. Suliassarlu annertooq suliassaavoq, taamaattumik Qeqqata Kommuniani iliuuseqarniarlutik
aallartitsisut annertuumik kaammattorneqarlutillu ikorfartorneqartariaqarput”, Meeqqat Illersuisuat
oqarpoq.
Meeqqat Illersuisuata Qeqqata Kommunia nersualaarusuppaa, ingammik pisortaqarfiit akornganni
suleqatigiinnerulernissamik kaammattuuteqarnini anguniarlugu suliniuteqartoqalermat. Meeraq
atugarliortitaaleraangat kommunemi pisortaqarfiit pingaarutillit tassalu atuarfeqarfik, inunnik
isumaginnitseqarfik, politiit allallu suliffeqarfiit suleqatigiilluarlutik paasisaqajaarlutillu
qisuariajaartarnissaat pingaaruteqaqaaq.
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”Kommunep ilumini maleruagassaminnik suliaqarnera aammalu sillimasussanik aaqqissuussinera takullugu
nuanneqaaq, meeqqat sumiginnagaannginnissaat atornerlugaannginnissaallu taamaalilluni
anguniarneqarpoq. Tassami angajoqqaat meeqqanillu isumaginnittussat ajoraluartumik meeqqamik
isumaginnissinnaanatillu ikorfartuisinnaanngikkaangata, taava pisortaqarfiit sullissisullu pinngitsooratik
meeqqamik ikiuisinnaasariaqarput, pitsaassusilimmik, aaqqissuussamik meerarlu qitiutillugu
ingerlanneqartumik, taamaalilluni meeqqap illersorneqarnissaminut pisinnaatitaaffia
qulakkeerneqarsinnaaniassammat”.
Qeqqata Kommuniani pisortaqarfiit akimorlugit suleqatigiinnissamik pitsanngorsaasoqarnerata saniatigut
kommunep nunaqarfiit aamma ilanngummagit tamanna Meeqqat Illersuisuata nersualaarpaa, taamatuma
saniatigut pimmatiginnittarneq akiorniarlugu suliniartussamik suleqatigiissitaliortoqarsimanerata saniatigut
aamma meeqqat timikkut tarnikkullu persuttagaannginnissaat anguniarlugu suliniuteqartoqarnera pillugu
Meeqqat Illersuisuat aamma nersualaarivoq. Meeqqat Illersuisuata nuannaarutigaattaaq inunnik
isumaginninnermut siunnersortimik atuarfeqarfinni sulisussamik kommune atorfinitsitsiniarmat.
Meeqqat Illersuisuata ingammik nuannaarutigeqaa Qeqqata Kommunianik pitsaasumik suleqateqalernini,
kommunemmi MIO suliamut malinnaaqqullugu qaaqqusimammagu.

Qeqqatarapport: Børnetalsmanden roser Qeqqata Kommunia for
hurtigt at igangsætte arbejdet med at forbedre udsatte børns forhold.
Efter MIO’s rapport om udsatte børns forhold i Qeqqata Kommunia glæder Børnetalsmand
Aviâja Egede Lynge sig over kommunens engagerede arbejde for at forbedre børnenes forhold.
Tidligere på efteråret udkom MIO’s rapport om udsatte børns forhold i Qeqqata Kommunia. Rapporten
beskrev en række meget alvorlige forhold for de udsatte børn. Samtidigt indeholdt MIO’s rapport en række
konkrete anbefalinger til kommunen, som kan hjælpe kommunen med at rette op på forholdene.
Kommunen har herefter hurtigt nedsat en række arbejdsgrupper, der tilsammen skal løfte vilkårene for de
udsatte børn.
”Qeqqata Kommunia har taget hul på et meget stort og vigtigt stykke arbejde. Det er et meget flot skridt,
som kommunen har taget. Der ligger et stort arbejde forude, så alle i Qeqqata, der nu går i gang med
arbejdet har brug for opbakning og støtte i deres arbejde”, siger Børnetalsmanden.
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Børnetalsmanden roser især Qeqqata Kommunias arbejde for at sikre MIO’s anbefaling om at styrke det
tværfaglige samarbejde mellem de ansvarlige myndigheder og instanser. Det er vigtigt at kommunens
centrale myndigheder – såsom skole, socialforvaltning, politi og andre institutioner - arbejder sammen om
at opdage og reagere så snart et barn er udsat.
”Det er dejligt at se, at kommunen tager fat på at udarbejde og styrke de interne retningslinjer og
beredskabet, så børn ikke udsættes for omsorgssvigt og overgreb. For når forældre og omsorgsgivere er i
den ulykkelige situation, at de ikke er i stand til at give barnet den nødvendige omsorg og støtte, må og skal
barnet møde hjælp fra myndigheder og fagpersoner, der kompetent, systematisk og med barnet i centrum
hjælper barnet, så det sikres dets grundlæggende ret til beskyttelse”.
Udover styrkelse af det tværfaglige samarbejde i Qeqqata Kommunia roser Børnetalsmanden kommunen
for også at sikre inklusion af bygderne, nedsætte arbejdsgruppe om mobning og om barnets ret til
beskyttelse mod både fysisk og psykisk vold. Børnetalsmanden glæder sig også over, at kommunen arbejder
henimod at ansætte socialrådgiver på skolerne.
Børnetalsmanden er specielt glad for det konstruktive samarbejde med Qeqqata Kommunia, som har
inviteret MIO med til at følge processen.

Asannittumik inuulluaqqusillunga
Med Kærlig hilsen

Aviâja Egede Lynge
Meeqqat Illersuisuat
Børnetalsmand
Avi@mio.gl
Tlf.: 531274
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