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Meeqqanut innarliisarneq akuerinngilarput
Naalaakkersuisut siulittaasuat Kim Kielsen kiisalu Meeqqat Illersuisuat Aviâja Egede Lynge
meeqqat ukiuannut atatillugu naapissimapput Kalaallit Nunaanni meeqqat atugaat
eqqartorniarlugit.
Naalakkersuisut siulittaasuat Kim Kielsen kiisalu Meeqqat Illersuisuat Aviâja Egede Lynge
isumaqatigiipputinuiaqatigiit tamarmiullutik akisussaaffimmik tigusisariaqartut
meeqqanut innarliisarneq unitsinniarlugu, tamarmillu pisussaasut meeqqat pisariaqartitisut
ikiussallugit. Tamarmik akisussaaffeqarput, tassa Namminersortut, kommuunit, suliffeqarfiit,
angajoqqaat allallu innuttasut.
Naqissuserluartariaqarparput meeqqatta paaqqutarinissaannut pissusigut
allanngortittariaqaratsigit, oqarput Naalakkersuisut siulittaasuat Kim Kielsen kiisalu
Meeqqat Illersuisuat Aviâja Egede Lynge. Meeqqat Illersuisuata siunnersuutaa
aallaavigalugu Namminersortut MIO suleqatigalugu misissuiniarput meeqqanut
ileqqorissaarnissamut oqallittarfimmik pilersitsinissamik. Meeqqanut ileqqorissaarnermut
oqallittarfiup oqallisissat pingaarutillit saqqummiuttassavai, soorlu suut naleqartitat
tunuliaqutigissanerigut meeqqatta illersornissaannut, meeqqatta perorsarnissaannut qanorlu
assersuutigalugu killiliisarnissatsinnut, oqallisigalugu inuiaqatigiit ikittunnguit qanoq qulequttat
ilungersunartut oqimaatsullu passuttarsinnaassaneraat meeqqat, ilaqutariit ataasiakkaat inuillu
ataasiakkaat sullinnissaat qulakkeerniarlugu.
Naapinneq iluatsillugu Naalakkersuisut siulittaasuata Meeqqat Illersuisuat ilisimatippaa,
meeqqat nammineq misigissuseqarfigisuugamigit, taamaammallu ukioq 2016 meeqqat ukiuattut
suaarutigisimagini. Tassunga atatillugu suleqatigiiliortoqarsimavoq Naalakkersuisunut ilaasortat
Doris Jakobsen, Martha Lund Olsen kiisalu Nivi Olsenip akornanni ilaasortaqartumik.
Suleqatigiisitap taassuma qulakkiissavaa immikkoortortaqarfiit akornanni meeqqanut suliniutit
ataqatigiissaarnissaat.
Kiisalu isumaqatigiissutigineqarpoq Naalakkersuisut siulittaasuat Meeqqallu Illersuisuat ukiup
ingerlanerani akuttunngitsumik naapittassasut meeqqanut tunngasunik ilisimatitseqatigiittassallutik.
”Meeqqanut Illersuisutut nuannaarutigaara meeqqat isiginiarneqarmata, kisiannili naqissuserusuppara
qanoq iliuuseqarnissaq pisariaqartikkatsigu, tamattalu akisussaaffimmik tigusisariaqaratta.
”Meeqqat Illersuisuat naggasiivoq.
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Vi accepterer ikke overgreb på børn
Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge
mødtes i forbindelse med børneåret for at drøfte børns vilkår i Grønland.
Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er
enige om, at alle i samfundet nu må tage ansvar for at stoppe overgreb af børn og alle
har en pligt til at hjælpe alle børn, som har brug for det. Det er alles ansvar, dvs.
Selvstyret, kommunerne, virksomheder, forældre og andre borgere.
Vi skal lægge meget vægt på at vi har brug for en holdningsændring i forhold til,
hvordan vi passer på vores børn udtaler Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og
Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge. På baggrund af et forslag fra Børnetalsmanden, vil
Selvstyret i samarbejde med MIO undersøge mulighederne for et børneetisk forum. Det
børneetiske forum skal sætte vigtige emner til debat, f.eks. debattere hvilke værdier,
som skal danne grundlag for beskyttelsen af vores børn, opdragelsen af vores børn og
hvordan vi f.eks. sætter grænser for vores børn, debattere, hvordan små-samfund
håndterer meget vanskelige og tunge emner til sikring af børnene, den enkelte familie
og det enkelte menneske.
I samme anledning orienterede Formand for Naalakkersuisut Børnetalsmanden om, at
børnene står hans hjerte meget nært, og derfor har udråbt 2016 til børneår. I den
forbindelse er der nedsat en task-force mellem medlemmerne af Naalakkersuisut Doris
Jakobsen, Martha Lund Olsen og Nivi Olsen. Denne task-force skal sikre
tværkoordinering mellem sektorområderne for at løfte indsatserne på børn.
Det blev derudover aftalt, at Formanden for Naalakkersuisut og Børnetalsmanden i det
kommende år mødes jævnligt for at gensidigt orientere hinanden om status på
børneområdet.
”Som Børnetalsmand er jeg glad for at der er et stort fokus på børn, men jeg vil også
understrege at der er behov for at vi handler, og at vi alle tager et ansvar”, afslutter
Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.
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