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De sidste fire år har jeg som Børnetalsmand arbejdet for at afdæk-
ke og monitorere børnenes vilkår i hele landet. Dette arbejde har 
jeg fuldført ved at tage udgangspunkt i borgerne. Jeg har mødt og 
talt med børn, unge, familier, børneprofessionelle og andre borgere 
for at få et helhedsbillede af de reelle vilkår og for at vurdere hvor-
vidt Grønland lever op til sin forpligtelse i forhold til FN’s Børnekon-
vention. Formålet har fra starten været at få den viden, der skulle til 
for at kunne pege på indholdet i en National Handlingsplan. Netop 
fordi det er en FN-anbefaling og fordi MIO er Grønlands Nationale 
Børnerettighedsinstitution.

Billedet har vist sig at være tydeligt. I hele landet er der således 
børn og familier, som til dagligt kæmper med at have et godt liv; 
både fysisk og psykisk. Retten til beskyttelse, hjælp og udvikling er 
alarmerende udfordret. 

Ord siger ikke meget. 

Men kære læser: 

Jeg har set tårerne hos børnene og deres familier, deres smerte 
og afmagt. Jeg har set forhold, som jeg har svært ved at sætte ord 
på, fordi det er så urimeligt. Jeg kan ikke udstille enkelte personers 
skæbner, men jeg har en bøn. En bøn om at disse børn, som her 
kommer med deres budskaber, vil blive taget alvorligt.

Allerede i starten af arbejdet med afdækningen af børns vilkår blev 
det tydeligt, at der var et mønster i forhold til hvilke artikler i FN’s 
Børnekonvention, der var problemer med at efterleve. Der var sim-
pelthen nogle artikler som gik igen, uanset hvor i landet vi var. 

Børn har ret til at blive hørt. Derfor gik vi allerede i 2017 i gang 
med at lave en høring hos børn. Høringen handler om at spørge 
hvad børnene selv mener der skal til for at efterleve de artikler, som 
Grønland ikke lever op til. 

De artikler, som ikke efterleves, spænder vidt fra sociale forhold, 
skoleforhold, fritidsforhold, sundhed m.m., og viser, at det ikke kun 
er socialområdet, der er udfordringer med. 

Det handler tværtimod om alle forhold omkring børnene og deres 
familier og det omhandler forhold, som berører alle landets børn, 
og ikke kun de som har sociale udfordringer. 

Denne rapport er resultatet af børnenes input og budskaber, der 
drejer sig om de områder, som en national handlingsplan som mi-
nimum bør omhandle.

I 2018 fremkom der et forslag til betænkning om at Naalakkersu-
isut skulle pålægges at lave udkast til en National Handlingsplan. 
Som Børnetalsmand er jeg ikke enig i rammen omkring den nu 
vedtagne betænkning. Min uenighed består i, at vore børn fortje-
ner en langsigtet og koordineret handlingsplan, som befolkningen 
skal have ejerskab i. En National Handlingsplan, som netop viser, 
at vi vil løfte vilkårene for alle børn, og som sikrer, at der arbejdes 
på efterlevelse af de rettigheder, som ikke følges. Disse rettighe-
der omhandler flere områder end blot socialområdet. Det handler 
om beskyttelse og hjælp indenfor alle de områder, som er en del 
af et barns liv. 

Vi skal tage børnenes input og budskaber alvorligt. Vi kan ikke være 
tjent med at miste flere generationer, fordi vi som voksne, ikke én 
gang for alle, ikke kunne samarbejde om at tage et fælles ansvar; 
fælles ansvar, uanset partifarver og uden silotænkning. 

Så kære du, voksen, som læser børnenes budskaber: 

Uanset om du er politiker, embedsmand, forældre eller anden bor-
ger. Jeg beder dig om - medens du læser denne rapport - at tænke 
på, hvordan vi kan tage et fælles ansvar for alle områder af børns liv 
og få det kædet sammen til en National Handlingsplan, som vi alle 
kan være en del af og føles ejerskab for. En plan for de børn, som 
har brug for hjælp her og nu, og ikke kun hjælp inden for nogle om-
råder, men inden for alle områder. Men samtidigt en plan, som skal 
sikre kommende generationer det liv, som de fortjener. 

Til sidst vil jeg rette en hjertelig tak til alle de elever, der har givet 
sig tid til at svare på spørgeskemaerne. Jeg vil også takke de lære-
re, som har skabt muligheden for at MIO kunne gennemføre spør-
geskemaundersøgelsen.  I er alle med til at sætte skub i retningen 
mod et godt liv for alle børn og unge i Grønland. 

God læsning.

 

Med venlig hilsen

 

 

Aviâja Egede Lynge

Børnetalsmand

1. FORORD
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Denne rapport er baseret på en større undersøgelse, hvor MIO har 
spurgt børnene, hvad de mener, der kan gøres for at de kan få et 
godt liv. 

For at børnene kunne udtrykke deres holdninger, udarbejdede MIO 
en spørgeskemaundersøgelse, hvor spørgsmålene relaterede sig 
direkte til artiklerne i FN’s Børnekonvention, herunder de områder, 
hvor både MIO og FN’s Børnekomité har peget på udfordringer med 
efterlevelse af Børnekonventionen. 

295 børn fra 17 skolers ældstetrin og efterskoleelever har besvaret 
spørgeskemaet. Børnene har udfyldt skemaerne anonymt. 

Denne rapport indeholder først og fremmest bud på det, der opta-
ger børnene, men også forslag til løsninger. 

Hensigten med rapporten at give læseren en forståelse for, hvordan 
børn ser på deres inddragelse i beslutninger, der vedrører deres 
eget liv, og hvilke udfordringer børnene ser i forhold til Børnekon-
ventionens implementering. 

2. DATAGRUNDLAG 
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Det følger af FN’s Børnekonventions artikel 4, at Grønland skal gen-
nemføre al passende lovgivning samt administrative og andre for-
holdsregler til gennemførelsen af de i Børnekonventionen aner-
kendte rettigheder. 

Lovgivning er således ikke den eneste måde at sikre Børnekonven-
tionens gennemførelse; Grønland må også tage andre initiativer for 
at sikre Børnekonventionens effektive implementering. 

Da Børnekonventionen kan berøre næsten alle områder af lovgiv-
ning samt alle former for myndigheder og aktører (departementer, 
kommuner, private aktører mv.) ligesom Børnekonventionens be-
stemmelser kan være uadskillelige, bør Grønland adressere Bør-
nekonventionens effektive implementering baseret på en samlet 
tilgang:

Det vil sige, at Grønland bør vedtage en national strategi eller 
handlingsplan som anbefalet af FN’s Børnekomité under FN’s 
Børnekonvention i sin generelle bemærkning nr. 5 fra 2003. 1   

En sådan strategi eller handlingsplan forventes at være rettigheds-
baseret med udgangspunkt i alle Børnekonventionens bestemmel-
ser og forholde sig til alle børns forhold. Den skal udarbejdes gen-
nem en proces, hvor børn og unge inddrages på en meningsfuld 
måde og ikke en proces, hvor de inddrages i processer, der er ud-
formet til inddragelse af voksne.  Materialer og processer skal væ-
re børnevenlige, ligesom der bør være fokus på sårbare og udsatte 
børn og unge. 

Strategien/handlingsplanen skal integreres i væsentligste beslut-
ningsprocesser, være forbundet til andre nationale initiativer samt 
budgettering og kan yderligere uddybes i andre nationale hand-
lingsplaner, eksempelvis inden for uddannelse og sundhed. 

Den nationale handlingsplan må ikke blot være en liste af go-
de intentioner, men skal indeholde reelle og opnåelige mål 
i forhold til virkeliggørelsen af Børnekonventionens bestem-
melser. For at dette skal kunne lade sig gøre, må der også 
afsættes de nødvendige ressourcer til dens gennemførelse. 

Heri ligger også ressourcer til at monitorere, følge op på og infor-
mere om handlingsplanens effektive gennemførelse til offentlighe-
den og Inatsisartut. Den skal opdateres løbende, da det ikke blot 
skal være en engangsbegivenhed. I dette forløb skal børn og unge 
inddrages og skal videreformidles i børnevenligt sprog. 

3.  FN’S ANBEFALING OM EN NATIONAL  
HANDLINGSPLAN 

1  http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsiQql8gX5Zxh0cQqSRzx6Zd2%2fQRsDnCTcaruSeZhPr2vUev-
jbn6t6GSi1fheVp%2bj5HTLU2Ub%2fPZZtQWn0jExFVnWuhiBbqgAj0dWBoFGbK0c
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4.1.  Barnets ret til at blive hørt:  
Hvad siger børnene?

MIO´s undersøgelser viser tydeligt, at børn faktisk ønsker at blive 
inddraget i alle former for beslutninger, der vedrører deres liv. Det 
kan eksempelvis være, når forældrene beslutter sig for noget, eller 
når der træffes beslutninger i skolen.

De adspurgte børn giver udtryk for, at de ikke kun ønsker at blive 
hørt, men også at de får hjælp til at blive hørt. De ønsker, at de fak-
tisk også får en vis indflydelse, fordi de reelt kan bidrage til at forstå 
børnenes situation og finde løsninger.

4.2.  Det er ikke nok at børnene  
bliver hørt: Børn forventer  
at blive taget alvorligt

At børn ønsker at blive inddraget understøttes også af andre initi-
ativer som eksempelvis NAKUUSA og dets rådgivende organ ”Bør-
nerådet”.

I marts 2019 afleverede ”Børnerådet” en resolution til Naalakker-
suisut, borgmestrene, Inatsisartut og fagfolk med fire konkrete an-
befalinger til, hvordan politikerne kan forbedre børn og unges vil-
kår i Grønland. 

Dette afstedkom en debat mellem medlemmer af Børnerådet og 
politikerne om, hvorvidt indsatsen er effektiv, idet børnene ikke fø-
ler, at de kan mærke effekten af de midler, som politikerne mener, 
at der er afsat til området. 2

Den i medierne refererede debat viser, at børn ikke blot forventer 
at blive hørt, men også forventer at initiativer, der iværksættes, skal 
have en effekt. 

I målingen af disse effekter må børnenes synspunkter også inddra-
ges for at forstå om der reelt sker en ændring. 

4.3.  Hvad siger FN’s Børnekonvention 
FN-artikel 12 i Børnekonventionen giver barnet ret til give udtryk 
for sin mening og krav på at denne mening respekteres i overens-
stemmelse med barnets alder og modenhed.

Børn skal ikke kun inddrages i beslutningsprocesser, der vedrø-
rer deres egne individuelle forhold, som det kendes fra for eksem-
pel Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 21. 
FN-artikel 12 er også udtryk for, at Børnekonventionen forudsætter, 
at børn er en aktiv deltager i forhold til alle initiativer, som Grønland 
iværksætter for at implementere Børnekonventionen. 

Ligeledes forventes det, at Grønland ikke blot lytter til børnene som 
et mål i sig selv, men at børnenes synspunkter faktisk tillægges en 
passende vægt. 

Endelig må myndighederne sikre, at børn og unge inddrages, og ik-
ke blot henviser til at NGO´er eller andre sikrer, at det sker. 3

Endelig bør inddragelse af børn også ske i lyset af FN´s erklæring 
om oprindelige folk. Det vil sige, at både i identifikationen af udfor-
dringerne og løsninger bør man have for øje for, om der eventuelt 
lokalt er andre samfundsstrukturer, der gør, at inddragelsesproces-
serne skal tilrettelægges anderledes.

4.  ”Jeg synes det er vigtigt at høre børnenes mening, 
fordi fremtiden er børnenes fremtid og fordi  
børnene kan have nogle vigtige budskaber.” 

”Jeg synes at det er vigtigt  
at høre børnenes mening,  

fordi fremtiden  
er børnenes fremtid  

og fordi børn kan have  
nogle vigtige budskaber.”

2  Se https://knr.gl/da/nyheder/vi-kan-ikke-se-i-har-gjort-noget-ved-vores-vilkår [hjemmeside besøgt den 6. maj 2019]
3  Se Komiteen under FN Børnekonvention generelle kommentar nr. 5, afsnit I.
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4.4.  MIO’s anbefalinger
•  ET FULDSTÆNDIGT CENTRALT ELEMENT i Børnekonventio-

nen er børns inddragelse i forhold, der har betydning for deres 
liv. Børns synspunkter kan inddrages, uanset om der er hjem-
met, i institutioner, i lokalsamfundet eller i forhold til nationale 
forhold.

•  IKKE ALLE BØRN VIL, KAN ELLER SKAL INDDRAGES, men 
der er et behov for at få styrket en kultur om at inddrage og an-
vende børns synspunkter systematisk og på en sådan måde at 
børnene faktisk oplever, at de er blevet hørt. Endvidere er der 
behov for at hjælpe børn, men også forældre, skoler mv. til at til 
at forstå, hvordan man kan inddrage børn og give dem redska-
ber til dette.

•  I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN af en national hand-
lingsplan for implementeringen af Børnekonventionen anbefa-
les det først at udarbejde en strategi for inddragelse af børn og 
unge. Strategien, der selvfølgelig skal udarbejdes med inddra-
gelse af børn og unge, kan eksempelvis blive til på grundlag af 
research for at forstå, hvordan børn og unge foretrækker at blive 
inddraget. 

•  SELVE UDARBEJDELSEN OG IMPLEMENTERINGEN af hand-
lingsplanen må forankres i en styregruppe under Naalakkersu-
isut, som får ansvaret for efterlevelsen af inddragelsesstrategi-
en, men således at børn og unge inddrages i identifikationen 
og prioringen af emner, udarbejdelse af kommunikationsstrategi 
samt opfølgning på handlingsplanen. Hertil kommer, at NGO´er 
og uafhængige institutioner skal have mulighed for at monitore-
re implementeringen af handlingsplanen og sikre, at strategien 
for inddragelse efterleves. 
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MIO stillede børnene spørgsmålet: Hvad er et godt børneliv? 

MIO´s undersøgelse viser, at de adspurgte børn i stor grad har en 
fælles opfattelse af hvilke emner, der i særdeleshed er vigtige i det 
gode børneliv.

Disse 4 tematiske hovedområder giver en kraf-
tig indikation på, hvor børn synes vægten i en 

handlingsplan skal ligge, men det viser og-
så, at det kræver en indsats fra mange 

forskellige aktører.

Således strækker de 4 områder 
sig over mindst 3  departementer: 
Departementet for Sundhed; 
De partement for Sociale Anlig-
gen der og Justitsom rådet og 
De  par tementet for Uddan nel-
se, samt såvel Naa lak ker sui-
sut som kommunerne. 

Hertil kommer, at dele af om-
råderne ikke er er hjemtaget 
af Grønland endnu, så retsvæ-
sensaktører kan også blive ind-

draget i løsningerne på børne-
nes bekymringer. 

5.  BØRNS EGNE ORD OG TANKER  
OM ET GODT BØRNELIV

Familie, tryghed og rammer

Misbrug, vold og overgreb

Udvikling og uddannelse

Sundhed og fritid

”Et liv med sammenhold.  
Hvor man støtter hinanden.  

Hvor der ikke er misbrug.”

”At kunne tage i skole med en madpakke  
efter at have sovet godt.”

”Et godt liv er når man trygt kan gå i skole og lære,  
når man kan være glad sammen med sine forældre.”

”At have kærlige forældre, der skaber tryghed i hjemmet.  
Forældre, der har tid til deres børn, som man føler sig tryg ved  
og som er kærlige. At de sørger for, at der mad til én hver dag.”

”Efter min mening bør man først og fremmest sørge for bedre  
uddannelser og flere jobs. Elever burde lære mere dansk i skolen,  

så de kan tage til Danmark for at få en højere uddannelse,  
hvis det er det de vil. Hvis forældrene har et godt arbejde  
vil de ikke behøve at drukne deres sorger i alkohol og hash.  

Og med flere jobs vil forældrene  
bedre kunne skaffe mad  

og passende tøj til deres børn.” 
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5.1.  Hvad siger FN´s Børnekonvention
Børnekonventionens 54 bestemmelser skal sikre, at alle børn har 
det godt. De indeholder derfor forudsætningerne for det gode bør-
neliv. 

Konventionen inddeles i 5 rettighedsområder: 

• CIVILE RETTIGHEDER OG FRIHEDER

•  FAMILIERELATIONER OG MULIGHED FOR ALTERNATIV 
OMSORG

• SUNDHED, HANDICAP OG SOCIALE SERVICE

• UDDANNELSE, FRITID OG KULTURELLE AKTIVITETER

• SÆRLIG BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Hertil kommer 4 gennemgående principper om ikke-diskriminati-
on; barnets bedste; retten til livet, overlevelse og udvikling og re-
spekt for barnets synspunkter.

Efterleves Børnekonventionen vil Grønland være godt på vej til at 
skabe grundlaget for det gode børneliv, men Børnekonventionen 
bygger også på, at man løbende skal vurdere, om man lever op til 
Børnekonventionen og forsøger at forbedre forholdene inden for 
konventionens områder.

Selvom man kan inddele Børnekonventionen i disse rettighedsom-
råder, så er de stadig forbundne og man kan ikke sige, at ét område 
er vigtigere end et andet. Afhængigt af konteksten kan ét emne bli-
ve mere relevant end et andet. Eksempelvis kan et barn fra en vel-
fungerende familie blive udsat for mobning i skolen, hvorfor retten 
til uddannelse og sundhed af den grund blive relevant for det barn. 

Eller et barn med handicap kan blive nødt til at flytte fra sin familie, 
fordi der ikke er nogen støttemuligheder i hjembyen, hvorfor retten 
til familieliv kan være særligt relevant for det barn.

En national handlingsplan for implementering af Børnekonventio-
nen bliver derfor nødt til at have for øje, at en prioritering af de om-
råder, man skal adressere, er vanskelig og man bør sikre, at særli-
ge sårbare eller udsatte grupper ikke overses i processen.  

5.2. MIO´s anbefaling
•  MIO UNDERSØGELSE af børns opfattelse af det gode børneliv 

bekræfter, at børn ikke blot er optaget af familiemæssige for-
hold, men også af at have det godt både inden- og uden for 
hjemmet og i de relationer, der betyder noget for dem. Skolen 
og fritid fylder derfor også en del hos dem ligesom den fysiske 
og psykiske integritet. En national handlingsplan må derfor ik-
ke blot have et snævert fokus således, at den alene adresserer 
sociale forhold. Det er vigtigt at inddrage alle aktører og at sikre 
koordination mellem de forskellige aktører. 
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Børn ser familien som omdrejningspunktet for deres tryghed. Tryg-
hed i familien indeholder en række elementer. Det kan selvfølgelig 
være kærlighed og omsorg fra forældrene, men tryghed går videre 
end dette og kan også være nogle mere konkrete omstændigheder.

Gode forældrekompetencer hvor der lyttes til børnene
Det kan måske være overraskende for mange voksne, at børn 
faktisk forbinder det gode familieliv og tryghed med, at for-
ældrene forstår at opdrage dem på en givende måde 
med respekt for deres synspunkter, men ikke ment på 
en sådan måde, at børnene skal styre opdragelsen.

Det giver myndigheder mulighed for at have fo-
kus på hele familien og give dem alle redskaber, 
men også at inddrage børnene i den bistand, der 
gives til forældrene, selv om børnene ikke er så 
gamle. 

Spørgsmålet om opdragelse er vigtig for man-
ge af adspurgte børn, fordi opdragelse skal være 
med til at sætte grænser, uden at være for streng 
og på ingen måder voldelig, men medvirke til at 
børnene respekterer andre. 

Børn ser også en god opdragelse og samtale med børn 
som en forebyggelse af, at barnet senere havner i proble-
mer og som en måde barnet kan komme ud af eventuelle pro-
blemer.

Opdragelse indebærer ifølge børnene også, at forældrene skal ha-
ve tid til børnene og i øvrigt være modne nok til at få børn – eksem-
pelvis have en uddannelse, før man får børn. 

Da MIO´s erfaringer er, at netop opdragelse kan være en udfordring 
for mange forældre, blev børnene også spurgt om, hvordan foræl-
drene kunne blive bedre til at opdrage. Flere mente, at forældrene 
har behov for at søge hjælp andetsteds. Det kunne være hos kom-
munen, men også hos deres egne forældre, egen familie eller an-
dre forældre. Adgang til råd, vejledning og kurser er derfor vigtigt – 
og som børn af den digitale tidsalder foreslog flere, at man kunne 
lave en internet-rådgivning. 

6.  BØRNS EGNE ORD OG TANKER OM FAMILIE,  
TRYGHED OG RAMMER

”De skal opdrages  
ordentligt af deres forældre,  
så stopper de med at lave  

kriminalitet.”

”Hvis et barn har begået kriminalitet,  
kan vedkommende først  

komme over det ved at tale med  
nogen om det, vedkommende  

vil begynde at få det bedre  
efter samtalerne.”

”De skal tænke sig om,  
før de får børn. “Så nu får jeg et  

barn, hvordan skal jeg opdrage barnet?”.  

”Det er vigtigt, at forældrene forbereder sig  
og øver sig, hvis de skal have børn.” 

”Forældre, der er i tvivl om, hvordan de skal  
opdrage deres børn og gerne vil beholde deres  

børn, må henvende sig og få hjælp.  
Da forældrene har skabt deres barn,  

vil de ikke give deres barn væk,  
og må derfor rådgives.”  

”Forældre kan tale med de  
andre forældre.”
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Ordentlige forhold i hjemmet og navnlig tilstrækkeligt  
med mad
Et andet væsentlig udsagn i forhold til det at have trygge rammer 
i hjemmet, er muligheden for at have ordentlige forhold i hjemmet 
og få tilstrækkelig med mad. 

I redegørelsen fra 2018 om ulighed og fattigdom anføres det, at 
”Grønland er et relativt velstående samfund, hvor adgang til basa-
le livsfornødenheder ikke vurderes at udgøre det primære fattig-
domsproblem.” 4 

I tidligere rapporter som eksempelvis ”Børns levestandard i Grøn-
land del 1, Børn med afsavn” 5 og MIO´s  rapport ”Ingen børn skal 
vokse op i fattigdom” fra 2013, berøres retten til ordentlig mad, 
herunder at det kan være et problem i visse dele af befolkningen. 

Derfor er det tankevækkende, at flere børn i en spørgeundersøgel-
se i 2018 forbinder adgang til mad med deres tryghed, fordi em-
net således stadig må fylde en del i deres egne eller deres venners 
dagligdag. 

Forældrenes arbejdsmæssige situation
Familiernes økonomiske situation og forældrenes arbejde eller ar-
bejdsmængde bidrager også til børns opfattelse af det trygge fa-
milieliv. Har forældrene et arbejde, så mærker børnene det og det 
skaber tryghed. Det betyder ikke, at børnene forventer, at forældre-
ne tjener mange penge.

Sammenhængen mellem børns ønske om trygge forhold og famili-
ernes økonomiske forudsætninger for dette er vigtig, fordi det net-
op tydeliggør, at Grønlands forpligtelser til at træffe passende for-
anstaltninger for at sikre Børnekonventionens gennemførelse kræ-
ver en helhedsorienteret indsats, hvor ikke kun offentlig hjælp, men 
også blandt andet indkomstskabende foranstaltninger kan spille 
en rolle. 

”Børn som bliver opdraget  
ordentligt af deres forældre.  

Som har et trygt hjem.  
Hvor der er rigeligt af mad.”

”At have mad morgen,  
middag og aften.”

”Et trygt hjem.  
At have en velfungerende  

skole. Forældre med gode jobs.  
Have god kontakt til sine søskende.  

Blive hørt af sine forældre.”

”Hvis forældrene har gode jobs, vil de  
ikke være ulykkelige og blive  

misbrugere. Hvis der var flere jobs,  
ville forældre have bedre mulighed  

for at forsørge deres børn med  
mad og passende tøj.”

4  ”FATTIGDOM & ULIGHED - Redegørelse om ulighed og fattigdom samt mulighederne for at fastsætte en fattigdomsgrænse” s. 21.
5  Nielsen, Sissel Lea og Steen Wulff: Børns levestandard i Grønland del 1, Børn med afsavn, MIPI 2007
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Misbrug i hjemmet
For børnene betyder tryghed i familien også, at familielivet ikke må 
være præget af alkohol- eller andre former for misbrug. 

Dette er ikke overraskende, da det er MIO´s erfaringer fra borger-
henvendelser og rejser, at dette fylder meget i børnenes bevidst-
hed.

  

Når børn spørges til hvordan problemer med misbrug kan løses, er 
de meget beviste om, at deres forældre har behov for hjælp ude-
fra, og at det ikke er noget, de som børn skal løse, men at familien 
er vigtig i hjælpen. 

Børn peger også på, at kommunen er vigtig, men det er vigtigt, 
at forældrene erkender deres problemer og kommer i behandling, 
hvor børnene inddrages. 

Hvis misbruget ikke stopper eller hvis det fører til utryghed, mener 
flere af de adspurgte børn, at børnene skal kunne komme til en an-
den familie, og at børnene skal have hjælp til dette. 

Det er også vigtigt for børnene, at der er steder, hvor de kan kom-
me hen, hvis de har behov for hjælp og ro. Denne type anbefaling 
ses også i reflekteret i 2019 anbefalingerne fra Børnerådet under 
NAKUUSA, hvor en af de 4 anbefalinger er, at der skal sikres være-
steder for børn, der går ude om natten. 

Hvad er et rart hjem?

”Det er et rart sted, hvor der ikke  
bliver drukket alkohol. Hvor der  

ikke spilles om penge. Et trygt sted.”

Hvad skal de voksne gøre  
for at passe godt på deres børn? 

”De skal støtte og hjælpe barnet.  
De skal lade være med at drikke  

sig fulde døgnet rundt.” 

”Et trygt hjem 
er hvor forældrene ikke drikker.  

Hvor man har samvær  
med sine forældre  

og hvor de taler med mig  
om fremtiden.”

”Hvor der hverken 
 ryges hash eller drikkes.  

Hvor der ikke ødelægges noget.  
Hvor der ikke er vrede.  

Et trygt hjem.   
Et ryddeligt hjem.”

”Hvor der ingen alkohol,  
hash og cigaretter er!”

”At have gode forældre  
- forældre der ikke drikker.”

Kilde: MIO Rejserapport 2018 – Qaanaaq 

Kilde: Børnetalsmandens høring af børn og voksne b
orge

reom børns vilkår i Tasiilaq – set i forhold til Børns Rettigheder 
2017
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Børnene peger også på, at salg af alkohol og adgang til euforise-
rende stoffer skal begrænses.

Endelig ser børnene det også som en væsentlig risiko, at hvis børn 
vokser op i hjem med misbrug, kan det få betydning for deres egen 
udvikling og de kan selv blive fanget af et misbrug.

Ansvaret for at indsatsen mod misbrug bliver effektivt, således at 
børn kan få et trygt hjem, ligger i sidste ende hos politikerne. Ud 
fra børnenes svar synes det at være tydeligt, at børn ser misbrug 
som en væsentlig årsag til utryghed og at dette skal adresseres 
effektivt. 

6.1.  Hvad siger FN’s  
Børnekonvention

Børnekonventionen tager udgangspunkt i at familien er 
central i forhold til beskyttelse og fremme af børns ret-

tigheder. 

Børnekonventionens præambel, som er rettesnor for forståelsen 
og anvendelsen af Børnekonventionen, bliver i Børnekonventionen 
omsat til mere konkrete rettigheder og pligter. 

FN-artikel 5 omhandler således respekt for forældrenes ansvar, 
men også den udvidede families rolle. 

Staterne skal bistå, bidrage og understøtte forældrene i deres va-
retagelse af deres ansvar, som nævnt i artikel 18 og 23 samt gribe 
ind, hvis rammerne for barnets opvækst ikke er trygge som udtrykt 
i artikel 19 og 20.  

”Jeg mener, at der burde  
lukkes ned for alkohol i Grønland,  
fordi der plejer at være nogen som  

er fulde i hjemmene. Mest af hensyn til  
børnene. Til forældrene: For jeres børns skyld  

- stop med at drikke/være  
fulde, lad fremtiden for jeres børn blive vigtig.”

”Fjern alle de ting der er problematiske  
(alkohol, hash) fra Grønland.”

”Få forældrene til at komme i behandling  
eller hæve prisen på alkohol, fordi så vil de  

måske købe mindre alkohol.”

”Politiet skal fratage hash.”

”Tale med dem om,  
at de ikke skal ligne deres  

forældre eller dem de vokser op hos,  
og at de selv kan ændre noget,  

hvis de tror på det.”  

Præamblen til Børnekonventionen
Familien, som den grundlæggende enhed i sam-
fundet og naturlige ramme for alle sine medlem-
mers og særligt børns vækst og trivsel, bør gives 
den nødvendige beskyttelse og hjælp, således 
at den fuldt ud kan påtage sig sine forpligtelser i 
samfundet. 

Barnet bør med henblik på fuld og harmonisk ud-
vikling af sin personlighed vokse op i et familie-
miljø, i en atmosfære af glæde, kærlighed og for-
ståelse
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Der er også andre områder, som også har betydning for, om barnet 
har trygge rammer såsom skolen, i forbindelse med fritidsaktivite-
ter, og aktiviteter på eksempelvis de sociale medier. Børns ønske 
om trygge rammer har betydning for de andre områder, som børn 
finder særligt vigtige. Uden trygge rammer vil det være vanskelige-
re at få uddannelse og udvikle sig, at have et sundt liv og blive be-
skyttet mod vold, overgreb og misbrug.  

6.2. MIO´s anbefalinger
•  DET ER TYDELIGT, at børn forbinder tryghed med kvaliteten af 

deres familieliv. Truslerne mod dette kan være mangel på for-
ældrekompetencer og god opdragelse, fattigdom og misbrug.  
Forældrenes situation, herunder deres indbyrdes relationer, på-
virker, som børnene selv udtrykker det, det trygge børneliv. Børn 
ser også en sammenhæng mellem forældrenes arbejdssituation 
og tryghed.

  En national handlingsplan må derfor have et holistisk fokus på 
familielivet og årsagerne til, at forældrene ikke magter at opfyl-
de deres ansvar i forhold til deres børn. 

  Det vil sige, at mange forskellige aspekter skal adresseres og 
mange forskellige aktører skal inddrages, herunder politikere, 
myndigheder, skoler, fritidshjem, arbejdsmarkedets parter mv, 
men også børnene, fordi de alle kan bidrage til effektive løsnin-
ger. 

•  MIO ER GANSKE KLAR OVER, at dette ikke kan ændres fra 
den ene dag til den anden. Det er netop derfor, at man skal lave 
en national handlingsplan med klare målsætninger for det gode 
familieliv og dermed også det gode børneliv. 

•  DER BØR I DEN FORBINDELSE også tages højde for loka-
le målsætninger med lokal inddragelse, idet forudsætningerne 
for det gode familieliv kan variere meget alt efter om, man bor i 
nord, syd, øst eller vest, eller om man kommer fra en storby som 
Nuuk, en mindre by som Aasiaat eller vokser op i en bygd. 

•  DESUDEN KAN sådanne nationale eller lokale målsætninger 
ikke opfyldes, hvis de ikke samtidigt understøttes af eller sam-
mentænkes med andre tiltag (lovgivning, budget, strategier, 
handlingsplaner mv.), der tages eller skal tages nationalt, kom-
munalt og helt lokalt.        
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Historier om vold, overgreb og misbrug høres desværre ofte i 
forbindelse MIO rejser rundt i Grønland og ved henvendelser til 
MIO, ligesom mobning også er et hyppigt tema. Det er der-
for ikke overraskende, at flere af de adspurgte børn navnlig 
nævner vold som en årsag til utryghed og en trussel mod 
det gode børneliv.

Det betyder også, at børnene har mange holdninger til, hvordan 
man konkret skal forhindre vold eller reagere, hvis barnet bliver 
udsat for vold.  

Adgang til hjælp og vejledning både for børn og  
voksne er centralt
Det er et gennemgående træk, at de adspurgte børn 
mener, at det er vigtigt at kunne henvende til nogen (en 
anden voksenperson), hvis barnet udsættes for vold. 
Det kan være skolen, en rådgivning eller kommunen. 
Det kan også være, at barnet helt skal flyttes væk fra 
forældrene. Børn mener, at disse ressourcer også kan 
medvirke til at forhindre, at volden sker igen. Andre 
mener, at det vigtigt at hjælpe forældrene.

Flere af børnene mener også, at det er vigtigt at italesætte proble-
merne med vold for eksempel i skolerne og give mulighed for bør-
nene til at åbne sig. Børn skal vide, at det er i orden at søge hjælp 
og at de ikke er alene.

7.  BØRNS EGNE ORD OG TANKER OM BESKYTTELSE 
MOD VOLD, OVERGREB OG MISBRUG 

”Børn må ikke blive  
slået af deres forældre.  

Børn må ikke blive misbrugt.  
Børn må ikke sove udenfor.  

Børn må ikke sulte.”

”Et godt liv,  
uden at være misbrugt,  

uden ar indeni.”

”Snakke med dem  
der bliver slået, få en snak  

med forældrene og måske finde  
en plejefamilie til barnet, hvis han/hun  

ikke er tryg hjemme.”

”Det kan godt ske at en forælder er blevet  
opdraget til dét vedkommende gør.  

Man kan vise hvordan man opdrager.”

”Vi kan rådgive dem til at de kan komme  
i behandling, de kan bede om at tale  

med nogen i familiecenteret eller  
at de må prioritere deres  

familie, og være mere  
involveret i dem.”

”At støtte barnet,  
fortæl dem at man er  

der for dem.”  

”Tale med dem, lade dem forstå,  
at de ikke er alene om at have disse følelser.  

Og for at de kan komme over det, kan man vise  
dem opmærksomhed og sørge for at være  

sammen med/opleve noget andet  
sammen med vedkommende.”

”Man skal tale åbent om det i skolen  
hvis man selv eller nogen man kender  

har oplevet det. Der skal gøres  
opmærksom på hvad man  

skal gøre i sådan  
en situation.”



17

Børnene i undersøgelsen har også forholdt sig til hjælp til børn, der 
bliver udsat seksuelle overgreb og misbrug, eller mobning i eksem-
pelvis skolerne. Også i de tilfælde er samtaler, omsorg, åbenhed og 
retten til at komme væk fra krænkeren eksempler på, hvordan børn 
ser på at voksne skal hjælpe de udsatte børn. 

Vigtigt at blive taget alvorligt og at systemerne fungerer
Det er ikke kun voksne, der til tider synes, at de eksisterende sy-
stemer kan være utilstrækkelige. Enkelte af besvarelserne, der og-
så understøttes af MIO erfaringer fra henvendelser fra børn, indi-
kerer, at tilliden til, at hjælpen bliver givet i tide og er effektiv, til ti-
der er lav. 

At børn ikke altid synes, at indsatsen fra de voksne er ef-
fektiv, er blandt andet også udtrykt i NAKUUSAs rådgivende 

organ Børnerådet anbefalinger fra foråret 2019, hvor der ef-
terspørges en seriøs indsats mod mobning.

Alligevel skal man huske, at de adspurgte børn i væsentlig grad 
henviser til, at myndighederne, skoler mv. har en nøglerolle i be-
skyttelsen. Børnene sætter således pris på, at der eksisterer et sy-
stemNår der er et system, ved børnene også at de kan bruge det. 
Flere af børnene peger på, at de kan henvende sig til en voksen, 
der så er forpligtet til at rapportere det videre, ligesom de også har 
en god viden om at de kan bruge forskellige hjælpelinjer-ordninger.

7.1. Hvad siger FN’s Børnekonvention
Hvor forrige afsnit vedrørte nogle af de væsentligste årsager i fami-
lielivet til at børn føler sig utrygge, omhandler dette afsnit beskyt-
telsen af barnets fysiske eller psykiske integritet mod overgreb. 
Foregår sådanne overgreb i hjemmet, vil det selvfølgelig medføre 
at barnet føler sig utryg. Der kan ligeledes være en sammenhæng 
mellem misbrug af alkohol og euforiserende stoffer og fysiske eller 
psykiske overgreb. 

Overgreb kan også ske uden for hjemmet og kan have meget for-
skellig karakter fra seksuelle overgreb til mobning og anden psy-
kisk vold.

Børnekonventionen indeholder en række bestemmelser, der om-
handler barnets beskyttelse mod vold, overgreb og misbrug og i 
sidste ende barnets naturlige ret til livet. Forventningen er, at Grøn-
land i videst muligt omfang sikrer barnets overlevelse og udvikling. 
Vold, overgreb og misbrug er en trussel mod denne ret. Derfor be-
skytter konventionens artikel 34 barnet mod alle former for seksuel 
udnyttelse og seksuel misbrug og artikel 37 fastslår, at intet barn 
gøres til genstand for tortur eller anden grusom, umenneskelig el-
ler nedværdigende behandling eller straf.

”Dem der skal hjælpe  
(socialvæsnet) burde  

vide mere. (...) De ved intet nu,  
de kan ikke noget. ”

”Få skolerne til at gøre noget mere!”  
[på et spørgsmål om hvad kommunerne kan gøre]

”Jeg mener at voksne gør for lidt,  
når børn fortæller  
om sådan noget.”

”Ved at hjælpe dem. Ved at  
få hjælp fra den sociale myndighed.”

”Man må have et forfærdeligt liv, hvis man er  
blevet krænket. Hvis man skal glemme det, må  

familier og venner hjælpe til. Man skal opmuntre den  
der har været krænket.”

”Hvor man taler åbent om følelser i skolen/børnehaven.  
At man taler med de enkelte unge/børnene.”

”Sørge for at de har et trygt sted at være og giver  
dem omsorg, væk fra krænkeren. Tale med dem og støtte 

dem. De skal have mulighed for at tale med en  
psykolog eller en anden der kan hjælpe.”

”De kan få hjælp igennem samtaler,  
hvis de er blevet mobbet, så tal også 

med dem der har mobbet.”
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Når børn udsættes for et overgreb på deres integritet, som ved 
mobning, vil der ikke alene have indvirkning på barnets integritet, 
men også rettigheder som eksempelvis retten til at ytre sig; til at 
deltage i fritidsaktiviteter; til at uddanne sig; til sundhed og til at 
udvikle sig.

Artikel 19 præciserer derfor også, at Grønland skal træffe alle pas-
sende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannel-
sesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle for-
mer for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt el-
ler forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder 
seksuel misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller 
andre personers varetægt.

Skulle et barn blive udsat for vold, overgreb eller misbrug forventes 
det ifølge artikel 39, at Grønland træffer alle passende forholdsreg-
ler for at fremme fysisk og psykisk helbredelse og resocialisering af 
barnet. Sådan helbredelse og resocialisering skal finde sted i om-
givelser, der fremmer barnets sundhed, selvrespekt og værdighed.      

7.2. MIO’s anbefalinger 
•  DET ER IKKE OVERRASKENDE, at emner som vold, overgreb 

og misbrug fylder meget i børns bevidsthed. Børn fremhæver 
også en række kendte redskaber til at adressere disse proble-
mer. Som tidligere nævnt er misbrug af alkohol og euforiserende 
stoffer en del årsager, som børn ser det. Konflikter i hjemmet er 
også nævnt som årsager.  

•  DA BØRN OGSÅ SER oplysning, samtale og åbenhed samt ad-
gang til rådgivning og vejledning for såvel børn og forældre som 
vigtige forbyggende indsatser, anbefaler MIO, at der i endnu hø-
jere grad fokuseres på at bringe løsningerne tættere på børnene 
og gøre dem endnu mere tilgængelige for alle involverede par-
ter.

•  LØSNINGER SKAL desuden være effektive. Det vil sige, at det 
ikke er tilstrækkeligt at måle indsats på afsatte ressourcer, men 
løbende at vurdere, set fra børnene perspektiv, om hele syste-
met fungerer og er tilgængeligt. 

•  BØRNEPANELER ELLER BRUGERGRUPPER kunne være en 
mulighed for at inddrage børns synspunkter i såvel design ind-
satser som monitorering af løsningernes effektivitet, men i sid-
ste ende er det de voksnes ansvar at sikre dette og at få børns 
synspunkter inddraget.
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Uddannelse og det gode liv hænger sammen
Børn forbinder tydeligvis uddannelse med noget posi-
tivt og noget, der kan bidrage til, at de får et godt 
liv, når de bliver ældre. Det synes at indikere, 
at indsatser rettet mod uddannelsesområdet 
kan bidrage til, at børn i endnu højere grad 
vil opleve, at deres forudsætninger for et 
godt liv styrkes. 

Flere af børnenes svar reflekterer dog 
også, at uddannelse skal skabe mu-
ligheder og lede til et arbejde. Det vil 
sige, at børnene har forventninger til 
kvaliteten af uddannelsen.

Børn skal på en motiverende måde oplyses om  
deres muligheder for uddannelse
Uddannelse er vigtigt ifølge de adspurgte børn, men børn er 
afhængige af, at de får råd og vejledning om deres muligheder 
for at uddannelse. Det er ikke altid let at finde rundt i mulighe-

derne, men bedre indsigt kan motivere dem til at finde de rette 
uddannelser. Børnene efterlyser derfor en meget større indsats 

for at oplyse og vejlede om uddannelsesmuligheder. De mener, at 
både forældre, uddannelsesinstitutioner og folkeskolen har et an-
svar for at oplyse og motivere.   

8.  BØRNS EGNE ORD OG TANKER OM UDDANNELSE 
OG UDVIKLING

Det gode liv er:

”At have fået sig en uddannelse  
og man har opnået noget godt,  

fået sig et godt job, have et hjem og  
ikke mangle noget, samt tryghed.”

”At have muligheden for at kunne uddanne sig.”

”Jeg synes, at det er vigtigt først at sikre gode  
uddannelsesinstitutioner og flere jobs.  

Elever burde blive bedre til dansk i skolen,  
så de får mulighed for at kunne tage  

på videregående uddannelser i Danmark,  
hvis de ønsker det.”

”Børn må forstå, hvor vigtigt  
det er at få sig en uddannelse.  

Forældrene må også tage større ansvar.  
Man skal tale meget mere om fremtiden og om  

hvor svært det kan være,  
når man ikke har en uddannelse.”

”Lærere burde tale meget mere om videreuddannelser.”  

”Rådgivning burde være tydeligere.  
Dem der har fået sig en uddannelse burde fortælle om,  

hvordan det er gået. På den måde vil et barn opbygge en større  
vilje og få mere selvtillid.”

”Jeg mener, at folkeskolerne burde beskæftige sig mere med  
uddannelser, og gøre uddannelser mere attraktive,  

og i bygderne fordi det er der, de unge går mere i stå,  
så der burde uddannelsesmulighederne være  

mere synlige. I folkeskolerne burde man  
samarbejde for at hjælpe hinanden.”
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Et godt læringsmiljø
Forudsætningen for at få en uddannelse er, at børnehave, folkesko-
le og gymnasier mv. opleves som et sted, hvor man har lyst til at 
komme, med et godt læringsmiljø uanset om man er i bygd eller by, 
hvor man bliver hørt og inddraget, og hvor undervisningen er kom-
petent i forhold til den enkelte elevs forudsætninger. 

De adspurgte børn berører dette på forskellig vis. Nogle børn hen-
viser eksempelvis til, at mobning skal bekæmpes, hvilket som 
nævnt også er en anbefaling fra NAKUUSA rådgivende organ ”Bør-
nerådet”; at materialer skal være tidssvarende; at børn med ind-
læringsproblemer skal hjælpe; og at undervisningen skal ske uden 
forstyrrelser. Men børn er også klar over, at de selv har et ansvar for at få en ud-

dannelse, og at det kræver en indsats fra dem selv. 

”Hvis et barn har  
udfordringer med at lære, så lad  

barnet få undervisning for sig selv.  
Det vil give fremgang. Det kommer an på  
om barnet har haft en dårlig opvækst.  

Det kan også være fordi der har været for meget  
uro i klassen og barnet er blevet forvirret. Så kan man  
skade barnet, fordi barnet ikke er helt udviklet endnu.”

”Hvis man vil have 10. klasse i en bygd, så kan det godt ske  
at bøgerne er gammeldags. Derfor tager man til byen  

for at gå i 10. klasse.”  

”Der bliver brugt for mange vikarer i skolen,  
vi lærer ikke vores pensum, …, så klager lærerne hele tiden,  

det bliver så trættende at have så mange vikarer,  
det er utrygt at være skoleelev.”

”Efter min mening lærer børn mest, når læreren  
handler ud fra børnenes måde at være på.”

”Ikke have mobil i skolen.  
Bortvis mobberne.  

Bedre internet.”

”Vi kan følge mere  
med i skolen, og være mere  

ihærdige, fordi vi skal tænke på  
fremtiden. “Hvor er det jeg vil hen?”

”Børn ville lære mere hvis de fulgte  
mere med i undervisningen,  

og hvis de lyttede mere til lærerne,  
så ville de opnå langt mere.”

”Ved at gå i skole.”
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Børn må ikke droppe ud, men skal motiveres til uddannelse
Da uddannelse opfattes som en hjørnesten i det gode liv, er børn 
også bekymrende for de andre børn, der ikke får en uddannelse. 
De adspurgte børn ser derfor forældre og skolen som vigtige i at 
forebygge, at man dropper ud og motiverer børn til uddannelse. De 
ser det også som vigtigt, at der tages hånd om de børn, som har 
vanskeligt ved at lære eller som synes at gå i stå og ikke får en ud-
dannelse. Der skal gives tilbud, som kan motivere børnene og give 
dem andre muligheder for uddannelse.

Positive værdier skaber selvværd
Det giver sig selv, at børn har behov for at have et selvværd for at 
kunne fungere i skolen, udvikle sig og få en uddannelse. Skolen 
arbejder også på mange måder med at styrke børnenes selvværd, 
idet det er blandt et af formålene med folkeskolen at medvirke til, 
at eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv. 

”Tal med dem, der ikke er  
kommet videre med en uddannelse.  

De må vide mere om hvad de har oplevet.”

”Ved at lade være med at lade dem gå i stå.” 

”Støtte op om dem, der ikke laver noget i skolen!” 

”Hvis jeg skal ud med min mening:  
Når de kommer ud af folkeskolen, så skal man give dem  

mulighed for at komme videre, selv om de har dårlige karakterer.  
Fordi BØRN er fremtiden.”

”Der burde være større mulighed for at gå til samtaler i skolen,  
og for dem der har svært ved at lære noget,  
burde man give forældrene kurser, så de kan  

blive i stand til at hjælpe deres børn med deres lektier.”  

”Man kunne holde møde med alle forældrene  
og holde øje med om eleven  

møder op på skolen.”
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For at fremme børns selvværd har de adspurgte børn iden-
tificeret en række værdier, der bør reflekteres i voksnes 
omgang med børn. Mange af de samme værdier vurde-
rer børnene også som vigtige i forhold til at forbedre deres 
egen omgang med andre børn og voksne. 

De identificerede værdier, uanset at de måske kan synes lo-
giske, er vigtige, fordi de også fortæller noget om, hvordan 
børn gerne vil inddrages; hvad der kan motivere dem til selv 
at tage ansvar og hvordan brugen af disse værdier kan skabe 
en forskel i, hvorvidt initiativer rettet mod børn vil være effektive. 

Omdrejningspunkterne for værdierne er respekt, værdsætte, or-
dentlighed, ros, støtte, tillid til at børn kan noget og aner-
kendelse.   

Vigtigheden af ordentlige værdier kommer også til udtryk, 
når børn bliver spurgt om forholdene for børn med et 

handicap. Svarene reflekterer udover værdier om 
støtte og respekt også værdier som ligebehand-

ling.

 

”At blive opmuntret og tage  
udgangspunkt i ens interesser,  
så stoler man mere på sig selv.”

”Hvis I henvendte jer til os på en  
respektfuld måde, så vil vi forstå,  

at vi er noget værd.”

”Emnet om at man skal stole mere på sig selv i livet  
og værdsætte sig selv burde man tale mere om både i  

hjemmet og i skolen, så barnet kan begynde at stole mere  
på sig selv og værdsætte sig selv noget mere.”

”Man roser dem og siger man klarer det godt.”

”Jeg ved, at hvis jeg respekterer andre,  
så vil jeg få den samme behandling.”

”Børn kan stole mere på sig selv,  
hvis de hjælper hinanden.”

”Vi skal respektere,  
og behandle den med handicap  

ordentligt og følges med vedkommende.” 

” De skal ikke mobbes, men behandles ordentligt.”

”I Grønland taler man næsten aldrig om dem med 
handicap under en valgkamp, der burde være større 

fokus på dem med handicap.”  

”Hvis børn med handicap skal leve godt, så skal  
de ikke være generet over deres handicap.”  

”Jeg ved at dem med handicap kommer igennem  
noget hårdt. De er jo anderledes, men de  

lever som os, selvom deres kunnen  
er mindre end vores.”
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Venner og fritidsmuligheder skaber grundlag for et bedre 
selvværd og selvtillid
Da børn tit henviser til at selvværd og selvtillid er vigtigt for hvordan 
de vil klare sig i livet, herunder også i forhold til uddannelse, er det 
interessant, når andre faktorer end forældre, familie og andre voks-
ne nævnes som vigtige for selvværdet og selvtilliden. Kan de fakto-
rer understøttes, så vil man bidrage til at børnene får et bedre liv. 

Navnlig forholdet til venner og fritidsmuligheder nævnes flere gan-
ge i undersøgelsen som faktorer, der kan have en positiv indflydel-
se på deres selvopfattelse. 6

 

  

Når venner og fritidsmuligheder (hvor man jo kan skabe grund-
laget for venskaber) har så stor betydning for børns selvværd og 
selvtillid, må det være samfundets opgave at understøtte og frem-
me mulighederne for at børn kan få disse venskaber, men også at 
påvirke, at venskaberne fremmer de værdier som børn selv sæt-
ter højt. Dette kan gøres gennem uddannelsesstederne, men og-
så gennem en variation af fritidstilbud, hvor alle børn kan deltage 
uanset baggrund.   

8.1. Hvad siger FN’s Børnekonvention
Mulighederne for uddannelse og udvikling bliver mere aktuelt i 
børns bevidsthed jo ældre de bliver, men i Børnekonventionens for-
stand skal staterne sikre dette allerede fra barnets første år. Egne 
sociale forhold som eksempelvis utryghed, vold og alkoholmisbrug 
i hjemmet kan medvirke til om, hvorvidt barnet uddanner og udvik-

ler sig. Mobning i skolen kan også medvirke hertil. Muligheden 
for uddannelse og udvikling gælder selvfølgelig også de børn 

som måtte være særligt sårbare, eksempelvis børn med et 
handicap. Barnets ret til uddannelsen og udvikling bør også 
ske i lyset af FNs erklæring om oprindelige folks rettighe-
der, hvilket navnlig kan få betydning for de løsninger, der 
udformes lokalt for at efterleve konventionen. 

Ifølge Børnekonventionens artikel 5 skal Grønland i videst 
muligt omfang sikre barnets overlevelse og udvikling, og 
artikel 18 konstaterer, at begge forældre har fælles ansvar 
for barnets opdragelse og udvikling, ligesom Grønlands for-

pligtelse er at yde passende bistand til forældrene, så de 
kan løfte deres ansvar. Artikel 23 supplerer Børnekonventio-

nens andre bestemmelser, men omhandler specifikt børn med 
handicap og deres ret til udvikling. Det vil sige, at det skal sikres, 

at børn med et handicap har fuld adgang til og modtager under-
visning, uddannelse, sundhedspleje, revalidering, forberedelse til 
arbejdslivet og muligheder for fritidsadspredelse, alt på en måde, 
der bedst muligt fremmer barnets sociale tilpasning og personlige 
udvikling, herunder dets kulturelle og åndelige udvikling. 

”Ved at dyrke sport,  
gå i skole, og få nogle nye venner.” 

”Ved at have venner, have en familie,  
dyrke sport, kan man begynde at stole mere  

på sig selv… man passer godt på sig  
og heler sig selv.”  

”Man kan gøre selvtilliden større ved at dyrke  
sport, gå i skole (når man er færdig med det  

man skal have lavet) ved at have venner.” 

”Være mere sammen med vennerne  
og stole mere på dem.”

”Være mere venner uden at drille.”

”Lade dem få venner  
de kan stole på.”

6  FNs børnekomite fremhæver i sin Generelle kommentar nr. 17 “The right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts “: ”Play 
and recreation are essential to the health and well-being of children and promote the development of creativity, imagination, self-confidence, self-efficacy, as well 
as physical, social, cognitive and emotional strength and skills.”, se afsnit III.
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Artikel 27 omhandler sammenhængen mellem retten til en passen-
de levestandard og barnets udvikling. 

Barnets udvikling er således et gennemgående mål for konventio-
nens bestemmelser. 

I dette afsnit fokuseres på barnets ret til uddannelse, der også har 
en væsentlig betydning for barnets mulighed for udvikling. Denne 
sammenhæng ses i konventionens artikel 28 og 29. 

Artikel 28 fastslår selve barnets ret til undervisning og statens pligt 
til at sikre, at grundskoleundervisningen er obligatorisk og gratis for 
alle børn, og at skolens disciplin administreres i overensstemmelse 
med konventionen. Artikel 29 fastslår formålet med den undervis-
ning, som barnet har ret til. Samfundet har ansvar for at sikre, at 
undervisningen er med til at udvikle barnets personlighed og evner, 
forberede barnet til et aktivt liv som voksen, fremme respekten for 
menneskerettighederne og udvikle respekt for barnets egne kultu-
relle og nationale værdier.

 

8.2. MIO’s anbefalinger
•  MIOS UNDERSØGELSE VISER, at når børn spørges til hvordan 

de opfatter skole og uddannelse, så er børn i det væsentligste 
helt opmærksomme på at uddannelse er forudsætning for det 
gode liv, men at det også kræver, at rammerne i skolen gode. 
Børn mener at både de voksne, herunder forældre og skole, har 
et stort ansvar, men at de også selv har et ansvar. Svarene i un-
dersøgelsen reflekterer ofte et ønske om at blive motiveret til 
at gå i skole, få en uddannelse og ikke droppe ud og at støtte, 
vejledning, tillid og ordentlige rammer motiverer børn. Svarene 
i undersøgelsen indikerer også, at børn sætter stor pris på bru-
gen af positive værdier for at bidrage til større selvværd og selv-
tillid hos dem og at netop selvværd og selvtillid har betydning for 
deres oplevelse af at gå i skole og få en uddannelse. Desuden 
spiller navnlig venner en vigtig rolle for deres selvværd, hvor fri-
tidsmuligheder skaber et rum for venskaber, men også selvtillid, 
eksempelvis gennem sport. 

•  MIO ANBEFALER DERFOR, at der ved udarbejdelsen af en 
handlingsplan for implementeringen af Børnekonventionen net-
op tages udgangspunkt i hvad, der motiverer børn, og i at frem-
me de meget positive værdier, som børn mener er væsentlige i 
forhold til deres mulighed for uddannelse og udvikling.

•  DET KAN BLANDT ANDET BETYDE, at eksempelvis kommu-
ner i deres planlægning af fritidsmuligheder må have fokus på, 
hvordan man understøtter muligheden for at skabe og sikre 
venskaber på tværs af børns forskelligheder.      
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Når MIO har besøgt og talt med børn rundt omkring 
i landet, henviser børn ofte til sundhed som vigtigt 
for et godt liv og navnlig betydningen af sund mad 
og dårlige sociale forhold, men også mulighe-
den for adgang til sunde fritidsaktiviteter. Dette 
går også igen i MIO’s spørgeskemaundersø-
gelse, hvor de adspurgte har en bred opfat-
telse af sundhed, der omfatter både den fy-
siske og mentale sundhed samt muligheden 
for at styrke sundheden ved fysisk aktivitet og 
mad. Dette understøttes også af NAKUUSA og 
anbefalingerne fra dets rådgivende organ Bør-
nerådet, hvor den ene anbefaling er, at der skal 
være gode steder til at dyrke sport i byer og byg-
der.

Da børn er meget bevidste om, at sundhed er vigtigt 
for det gode liv, og at dette omfatter mange forskellige 
aspekter samt forudsætninger, er det interessant at for-
stå, hvordan børnene i øvrigt vil fremme sundhed og en ud-
viklende levestandard, når det ikke berører emner som fysiske 
og psykiske overgreb. 

Princip om lige adgang og muligheder
De adspurgte børn kommer ofte med meget konkrete bud på, 

hvordan man skal sikre sundhed, når de spørges til for ek-
sempel adgang til lægehjælp, sund mad eller fritidsaktivi-

teter. Men mange af svarene reflekterer også et princip 
om lige adgang eller lige muligheder for alle børn, hvil-
ket jo er centralt element i Børnekonventionen. 

At børn er optaget af lige adgang til sundhed, her-
under om hvorvidt aktiviteter er tilgængelige for al-
le, bør give stof til eftertanke. Navnlig børns reflek-
sioner over livet i bygder eller mindre byer eller om 
børn fra familier med færre økonomiske ressourcer, 
bør integreres i handlingsplaner således, at ulighed i 

adgangen til sundhed minimeres.

9.  BØRNS EGNE ORD OG TANKER OM RETTEN TIL 
SUNDHED OG EN LEVESTANDARD, DER SIKRER 

UDVIKLING
Børnenes svar på  

spørgsmålet ”hvad er et godt liv”

”Et godt liv er sundhed, styrke, hjælpe  
ethvert menneske og tillid til andre.”

”Sundhed, sørge for at barnet får en sund  
opvækst/passe på det, ikke være  

bruger af rusmidler.”

”Sundhed. Glæde.”

”Sundhed, motion og næring.”

”Et trygt liv. Et barn skal udvikle sig trygt.  
Søvn er en vigtig del af livet.   

Sundhed under opvæksten. Lad os  
græde når vi er kede af det!  

At være elsket.”
”Man burde udskyde  

bygninger af landingsbaner i vores land.  
Hvis børn skal kunne tage til lægen på lige fod  

med andre, hvorfor prioriterer man ikke  
bygning af sygehuse på mindre steder.”

”Hvis børn skal have sundere mad,  
hvorfor sætter man ikke priserne ned,  
så priserne passer til befolkningen.”

”Få lærerne til at spørge alle børn om de har fået mad  
og om de er sultne. Hvis de er sultne giv dem  

frugter eller havregryn.”

”Gøre det muligt at dyrke deres interesser  
hvor som helst.”

”Man kunne lave mere underholdningsting  
gratis. Man kan lave flere aktiviteter  

for dem der ikke har råd til det.”
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Forudsætningerne for sund kost skal fremmes
Sammenhængen mellem sund mad og det gode liv er et gennem-
gående tema for børn. Men børn er også opmærksomme på, at det 
ikke er givet, at alle børn får sund mad. Derfor mener børnene, at 
alle har en forpligtelse til at fremme den sunde mad. 

Forældrene har ifølge børnene er meget vigtig rolle. De skal have 
en øget bevidsthed og mange skal ifølge børnene prioritere deres 
økonomiske ressourcer bedre. Børn synes navnlig, at forældre kan 
være meget uansvarlige, når de bruger penge. 

Det offentlige, herunder skolerne, spiller også en stor rolle i børne-
nes bevidsthed, men de bør tage et større ansvar ifølge børnene. 
Børnene ser således tit det offentlige som den sidste udvej for at 
sikre den sunde kost, men at det er et ansvar, som er nødvendigt 
at løfte og som ikke kan overlades til forældrene alene.

”Forældre bør tage større  
ansvar uden at spilde penge på  

druk eller hashrygning eller tobak, de bør  
give deres børn mad og sørge mere for dem,  

hvis forældrene ikke er misbrugere, så vil børnenes  
liv være mere sikkert, ved for eksempel at have  

mere mad eller være bedre stillede.”

”De giver bare deres børn penge og lader dem klare  
sig selv, så de selv kan drikke. Kan du tænke dig,  

hvad de vil vælge når de handler ind?”

”Ved at købe ordentligt ind af sund mad.”

”Man kan kræve af forældrene at de skal  
lade deres barn spise før skoletid,  

for at barnet skal kunne  
bruge hjernen.”

”Hvis barnet skal  
have mad og forældrene  

er alkoholikere og så kan de 
få penge fra kommunen,  

som kan bruges til barnets mad  
(men butikkerne er så dyre i dag).”

”Kommunen skal uddele madpenge.”

”Hvis forældrene ikke har råd,  
så kan de låne penge hos  
kommunen eller også kan  

barnet spise i skolens  
kantine.”
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Private aktører, herunder offentligt ejede virksomheder, kan ifølge 
børnene ligeledes have en stor betydning for adgangen og mulig-
heden for sund kost. Børnenes svar kan deles op således, at det 
drejer sig om forsyningen af madvarer, prisen på madvarer og for-
ældrenes arbejdsmæssige situation (adgangen til et godt arbejde).  

Det betyder, at børnene ser det som et problem, hvis der ikke er 
sikret en forsyning af ordentlig mad til bygder og byer til rimelige 
priser, eller hvis butikkernes priser er for høje, idet forældrene der-
med ikke har råd eller adgang til at købe ordentlige varer. Hvis for-
ældrene ikke har et ordentligt arbejde med en ordentlig løn, så vil 
det tillige have en indflydelse på adgangen til sund mad, navnlig, 
når madvarerne i øvrigt er dyre. Virksomheder kan ifølge børnene 
også bidrage med støtteordninger mv.   

Børnenes bemærkninger og observationer viser, at adgang til sund 
mad afhænger af mange forskellige beslutningstagere, der ikke 
nødvendigvis tager højde for børnenes perspektiv og beslutningens 
indvirkning på retten til sundhed. Navnlig offentligt ejede virksom-
heder burde se på de samfundsmæssige konsekvenser i lyset af 
barnets rettigheder ved deres beslutninger, mens private virksom-
heder kan integrere dette i deres CSR-politikker og indsatser. 

Adgangen til sundhed er derfor endnu et eksempel på, at børns 
forventninger til implementeringen af Børnekonventionen bedst 
adresseres gennem en handlingsplan, hvor alle aktører bliver ind-
draget, og hvor løsninger skal være sammenhængende på såvel 
lokalt som nationalt niveau.

”Forældrene skal have  
et arbejde, så vil barnet  

ikke behøve at sulte.”

”Butikkerne skal være billigere,  
de skal ikke bare sætte priserne op.  

De skal tænke på dem med børn,  
der ikke har råd, for det vil være for svært  
at give dem mad, når man ikke har råd.”   

”Fragt via fly og skib er alt for dyrt,  
hvis vi børn skal have et sundt liv!” 

”Min mening: Hvis frugt og grønlandske  
råvarer bliver billigere, så kan man  

få dem hver dag.”
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Ordentligt tøj bidrager til barnets selvværd og sundhed.
Børnene blev spurgt også til, hvordan børn kan få bedre adgang til 
passende tøj, idet det at være ordentlig klædt på også har en betyd-
ning for børns selvværd og er et udtryk for børnenes levestandard. 
Uden ordentligt tøj vil børns helbred i øvrigt blive udsat. 

Ligesom ved adgangen til sund kost pegede børnene på forældre-
nes rolle, adgangen til offentlig hjælp, forældrenes arbejdsmæssige 
situation samt prisniveauet og dermed indirekte også erhvervsli-
vets rolle. Herunder fandt børnene, at der skulle være flere frivillige 
muligheder, herunder indsamling af tøj, og at man skulle støtte hin-
anden inden for famillien.    

Mulighederne for fritidsaktiviteter skal fremmes 
Børn lægger stor vægt på adgang til fritidsaktiviteter og gerne mu-
ligheden for at dyrke sport. Sunde fritidsaktiviteter under sikre for-
hold er også et yderst vigtigt element i Børnekonventionen. Des-
værre er det ikke givet, at det er tilfældet i hele landet. I børnenes 
optik kan der være flere hindringer for, at børn kan dyrke sådanne 
fritidsaktiviteter. Det kan være omkostningerne ved at deltage i dem 
sammenholdt med forældrenes økonomi; det kan være, at der in-
gen tilbud er overhovedet; at tilbuddene ikke er varierede eller re-
flekterer de ønsker, som børnene har. 

”Hjælp fra det offentlige  
for dem der ikke har råd.”

”Man spørger forældrene om hvorfor  
barnet ikke har varmt tøj, hvis forældrene  

med god grund ikke kan betale for varmt tøj, 
så må kommunen betale for dem.”

”Skaffe jobs til forældrene.”

”Gør tøj billigere.”

”I Grønland burde der være  
indsamling, hvis børnene  

mangler varmt tøj.”

”Her i mit land  
deltager jeg aldrig i fritids- 
aktiviteterne fordi jeg ikke  
interesserer mig for dem.  

De arrangerer mere for de små.”

”Jeg tænker om der er nok fritidsaktiviteter.”

”Få kommunen til at betale for det,  
så får flere mulighed for at  

dyrke deres interesser.”
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Børns bud på, hvordan man eventuelt kan sikre, at flere kan be-
nytte sig af fritidstilbud, sikre adgangen til dem og deres variati-
on, spænder over mange forskellige indsatser. Det kan være fle-
re gratis tilbud; væresteder efter skoletid; støtte fra kommunerne 
og idrætsklubber; eller at forældre og frivillige er aktive. Men det 
er også vigtigt for børnene, at tilbuddene reflekterer deres ønsker 
og behov. 

Netop i forhold til indsatser vedrørende fritidsaktiviteter for børn, 
må det antages, at de rigtige eksperter er børnene selv. Det giver 
sig udtryk i, at de adspurgte børn faktisk ved, hvor vigtige fritidsak-
tiviteter er for dem og deres gode liv men også, at de har et stort 
ønske om, at der er adgang til dem, og at de faktisk designes sam-
men med børnene. 

9.1. Hvad siger FN’s Børnekonvention
Konventionen bygger på et princip om, at alle børn har ret til mulig-
heder for at overleve, vokse og udvikle sig, hvorfor børn skal have 
de nødvendige rammer for fysisk, følelsesmæssig og social trivsel. 
I den forbindelse er børns ret til sundhed ikke blot vigtig i sig selv, 
men realiseringen af retten til sundhed er også uundværlig for at 
kunne nyde alle de andre rettigheder i konventionen. Desuden af-
hænger opnåelsen af retten til sundhed af gennemførelsen af man-
ge de andre rettigheder omfattet af konventionen. 7

En lang række variabler har desuden betydning for barnets ret til 
sundhed som eksempelvis køn, alder, handicap, familieforhold, so-
ciale forhold, levestandard mv. Alle samfundsaktører har derfor 
er ansvar i beskyttelsen og fremme af børns sundhed. Staten har 
selvfølgelig det væsentligste ansvar sammen med forældrene, men 
også private aktører så som arbejdsgivere og private virksomhe-
der, kan have et ansvar ligesom medier og sociale medier. Medier, 
herunder sociale medier, må således sikre børns ret til privatlivets 
fred, sikre adgang til informationer, men også beskytte børn mod 
skadende informationer.   

”Finde ud af hvad  
børnene interesserer sig for og  

starte det op, dermed kan man finde ud af  
hvad børn og unge interesserer sig for her i  

landet. F.eks. håndarbejde, sport, madlavning og  
en masse andet forskelligt.”

”Man kunne lave aktiviteter sammen som familie.”

”Kommunerne kan lave et samarbejde om at skabe  
muligheder for fritidsaktiviteter.”

”Lave en klub i byen, hvor der er aktiviteter med  
fri internet, og et sted, hvor man kan slappe af.  

Man kan lave lektier og hvis ikke man har internet  
hjemme, kan man komme der for at lave lektier.”

”Voksne kunne hjælpe hinanden ved at bruge  
opslagstavlerne, de kan leje noget eller  
henvende sig til kommunen, skabe lege- 

pladser der er tilpasset de unge,  
ikke bare en klub.”

7  Se FN Børnekomites generelle kommentar nr. 15 “the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health”, afsnit II, A.   
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De tidligere afsnit har omhandlet beskyttelsen mod overgreb, mis-
brug og vold og betydningen af at vokse op i et familiemiljø, i en at-
mosfære af glæde, kærlighed og forståelse. I dette afsnit vil børns 
holdning til andre sundhedsaspekter blive berørt, herunder også 
betydningen af retten til en levestandard, der sikrer barnets ud-
vikling. 

Retten til sundhed findes i konventionens artikel 24, hvorefter børn 
har ret til at leve et sundt liv med et godt helbred og lægehjælp og 
behandling, hvis de har brug for det. Nogle af forudsætningerne for 
det sunde liv findes i artikel 27, der giver børn ret til en levestan-
dard, der sikrer deres fysiske, psykiske, moralske og åndelige ud-
vikling. Forældrene har ansvaret for at sørge for denne udvikling, 
og staten har pligt til at hjælpe. Artikel 26 fastslår derfor også, at 
barnet har ret til social sikkerhed og hjælp og støtte fra samfundet, 
hvis familien ikke kan klare sig selv. En anden forudsætning for et 
sundt liv er, at børn har ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturel-
le og kreative aktiviteter, jf. artikel 31. Omvendt vil et usundt liv og 
ringe levestandard også have en negativ indflydelse på retten til 
hvile og fritid mv. 

9.2. MIO’s anbefalinger
•  BØRN HAR OFTE en stor indsigt i, hvad der er et sundt liv og 

betydningen af et godt fritidsliv og hvilke hindringer, der kan 
være. Børn er også klar over, at en lavere levestandard, der ofte 
er resultat af dårlige økonomiske forhold, herunder forældrenes 
indkomstforhold eller sociale forhold med misbrugsproblemer, 
kan resultere i mangel på sund mad, dårlig påklædning og ulige 
adgang til fritidsaktiviteter. 

•  BØRN, NÅR DE SPØRGES, fremhæver sund mad og fritidsakti-
viteter, som centrale punkter i deres liv, og deres svar reflekterer 
tit en underliggende bekymring om lige adgang til et sundt liv. 

•  MIO ANBEFALER DERFOR, at en national handlingsplan for 
implementeringen af Børnekonventionen (ligesom andre stra-
tegier, handlingsplaner og aktiviteter) tydeligt inddrager særligt 
sårbare børns synspunkter og har fokus på den ulighed, der er 
i landet, og som rammer børn i såvel byer som bygder. 

•  MIO ANBEFALER ENDVIDERE, at alle samfundsaktører ind-
drages i udarbejdelsen af handlingsplanen for at adressere 
spørgsmål om et sundt liv og retten til passende levestandard. 
Da effekten af beslutninger, der træffes af Selvstyret, kommu-
nerne, men også af erhvervslivet, navnlig de offentligt-ejede 
virksomheder, kan mærkes i forhold til børns rettigheder, må 
denne effekt indtænkes mere systematisk i beslutninger. 

•  ENDELIG ANBEFALER MIO, at kommunerne i endnu højere 
grad har fokus på at skabe adgang til varierede fritidsaktiviteter, 
uanset hvor børn måtte befinde sig og børnenes forudsætnin-
ger. I denne proces må børns synspunkter tillægges en særlig 
vægt, idet børnene er de rette eksperter i, hvad der motiverer 
dem til at bruge fritidstilbud.
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MIO spørgeskemaundersøgelse er endnu en bekræftelse på, at 
spørger man børn om deres liv, får man et værdifuldt og nuanceret 
indblik i, hvad der bekymrer børn, hvad de sætter pris på, hvilke ud-
fordringer de ser og ikke mindst hvilke værdier, der motiverer børn 
til at yde deres bedste som samfundsborgere. Undersøgelsen un-
derstøttes af de indtryk, MIO har fra sine mange rejser i landet og 
henvendelserne til MIO, ligesom observationerne også ses reflek-
teret i det arbejde som eksempelvis sker under NAKUUSA. 

Og hvad kan man så bruge en sådan undersøgelse og de udtryk-
te synspunkter til? MIO er af den opfattelse, at uanset undersøgel-
sen er baseret på svar fra de ældre elever i folkeskolen, så giver 
den en godt indblik i børns liv og værdier. Den kan være en rette-
snor for hvilke emner i Børnekonventionen, der navnlig er vigtige 
for børn, og hvilke metoder, man kan anvende for at sikre, at børn 
høres, inddrages og engageres i udarbejdelsen af handlingspla-
nen. Undersøgelsen giver også det klare budskab, at børns vilkår 
ikke nødvendigvis alene fordrer en social indsats, men spænder 
over en række indsatsområder, hvor alle aktører i Grønland har en 
vigtig rolle.

10. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
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