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Citater fra børn og unge, som MIO mødte under rejsen til Kommune Qeqertalik oktober-november 2019

”Jeg er tryg i hverdagene,  
men i min fritid er der  

fulde mennesker og min lille by  
bliver utryg.” 

Pige, 13 år. 

”Jeg kan fortælle lidt.  
Jeg er ikke så glad for mit hjem,  
fordi dem, jeg bor sammen med,  

er hele tiden skæve, når de får løn.  
Og når de ikke har mere,  

kan de ikke længere smile.” 

Pige, 15 år. 

”Jeg bliver ked af det.  
Nogle gange bliver jeg vred,  

men lader det ikke gå ud over andre.” 

Dreng, 14 år. ”Der er ikke rigtig nogen,  
der interesserer sig for mig”. 

Pige, 12 år

”Jeg bliver ked af det,  
når mine forældre skændes  

i fuldskab.”

Pige, 15 år

”Når jeg oplever noget dårligt,  
føler jeg, at jeg ikke har nogen  

at henvende mig til  
– det kommer an på hvad jeg oplever”. 

Pige, 15 år
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FORORD

I medfør af Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd § 8, stk. 1, nr. 4 skal jeg, ud fra bestemmelserne og 
intentionerne i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, som Børnetalsmand vurdere de forhold, børn i Grønland lever under. Rejserapporten 
er en indhentning af udsagn fra rettighedshaverne – børn og unge i Grønland – om hvordan de har det. Men også udsagn fra forældre, andre 
voksne og fagpersoner om børns og unges levevilkår er en del af datagrundlaget. Rapporten er således hverken et tilsyn, afgørelse, en viden-
skabelig eller fact finding rapport. 

I den forbindelse har jeg fra 19. oktober til 6. november 2019 været i 7 byer og bygder i Kommune Qeqertalik for at tale med børn og voksne 
om deres levevilkår.

Overordnet mødte vi mange børn, som trives og lever et godt børneliv. Både børn, unge og voksne udtrykker glæde over deres børne- eller 
ungdomsliv.

Men jeg mødte desværre mange udsatte børn og unge, som trods myndighedernes store arbejde, stadig ikke får den nødvendige støtte fra 
myndighederne, når de er udsat for omsorgssvigt og vold. 

Jeg mødte børn, der fortæller om deres bekymringer, trængsler og mangel på omsorg. Børn, som fortæller, at de lever i hjem med misbrug og 
ikke får den rette hjælp. Børn, der oplever at blive udsat for både fysisk, seksuel og psykisk vold. 

Det er min lovbundne opgave at bringe deres ord videre til offentligheden, ansvarlige politikere og myndigheder, så børnenes levevilkår be-
handles og debatteres og i sidste ende forandres til fordel for børn og unge. Rapporten indeholder derfor anbefalinger til, hvorledes efterlevel-
sen af børns rettigheder kan styrkes.

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle børn og unge, der har fortalt om deres liv til os. Herunder også forældre og voksne, herunder fagpersoner 
og politikere, som vi har talt med under rejsen. 

Til sidst vil jeg takke alle virksomheder og enkeltpersoner, der har støttet MIO før og under denne tur. Det ville ikke være lykkedes uden jeres 
hjælp. 

Med venlig hilsen

 Aviâja Egede Lynge 
Børnetalsmand
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1.1  Børnetalsmandens lovbundne rolle og 
opgaver

Børnetalsmanden og MIO har et særligt mandat i Grønland til at over-
våge børns vilkår og sikre børns rettigheder. Børnetalsmanden moni-
torerer om lovgivning og praksis er i overensstemmelse med de for-
pligtelser, som Grønland har i henhold til FN’s Konvention om Barnets 
Rettigheder.

Opgaverne for Børnetalsmanden er at fremme børns offentlige og 
private rettigheder og interesser, og rette fokus på og informere om 
børns vilkår i samfundet. 

Børnetalsmanden skal løbende inddrage og samle viden om børns 
vilkår og fungere som børnenes talerør over for politikere og andre 
voksne, der træffer beslutninger om børn og unge. 

MIO yder råd og vejledning om børns rettigheder og klageadgang og 
er politisk uafhængig.

Med baggrund i denne rapport er det Børnetalsmandens ønske at 
formidle information om børnenes vilkår i Kommune Qeqertalik og 
sætte den aktuelle situation, som den opleves, til drøftelse og tale 
børnenes sag i den offentlige debat. 1

Forud for offentliggørelsen har MIO fremlagt rapporten for kommu-
nalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik.

MIO’s øvrige rejserapporter kan rekvireres ved henvendelse til  
mio@mio.gl og på www.mio.gl  

1.2  Grønlands forpligtelser i forhold til 
FN’s Konvention om Barnets  
Rettigheder

Grønland er forpligtet til at følge FN´s Konvention om Barnets Rettig-
heder (Børnekonventionen). Af Børnekonventionens artikel 3.1. frem-
går, at:

”Deltagerstaterne påtager sig at sikre barnet den beskyttelse og om-
sorg, der er nødvendig for dettes trivsel under hensyntagen til de ret-
tigheder og pligter, der gælder for barnets forældre, værge eller andre 
personer med juridisk ansvar for barnet, og skal med henblik herpå 
træffe alle passende lovgivningsmæssige og administrative forholds-
regler”.

Inatsisartut, Naalakkersuisut og kommunerne er derved forpligtet til 
at tage positive skridt for at gennemføre FN’s Børnekonvention, både 
i lovgivningen og i forvaltningen af reglerne.

Det betyder, at Grønland for børn under 18 år, herunder i denne sam-
menhæng for børnene i Kommune Qeqertalik, skal sikre, at de får 
den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for at de trives og at 
indsatsen skal være effektiv. Dette anerkender Kommune Qeqertalik 
også i sin Børnepolitik vedtaget marts 2020. 

Med Børnekonventionen er Grønland også forpligtet til at høre børne-
ne både individuelt og som gruppe i forhold til de anliggender, som 
vedrører dem:

”Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sige 
egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter, i alle for-
hold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende 
vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed” (artikel 12.1). 

1.3  FN’s Konvention om Barnets  
Rettigheder

FN’s Konvention om Barnets rettigheder blev vedtaget af FN’s gene-
ralforsamling den 20. november 1989. FN’s Konvention om Barnets 
Rettigheder er tiltrådt (ratificeret) af 193 lande, herunder Danmark, 
hvor Grønland hører under i denne sammenhæng. Grønland bestem-
te i 1992, at FN’s Børnekonvention skulle gælde for Grønland og har 
dermed forpligtet sig selv til at leve op til artiklerne i konventionen og 
sikre at den implementeres.

Konventionen er ikke en lov, så lande, der har tiltrådt den, kan ikke 
dømmes eller straffes efter konventionen, men en komité under FN 
vurderer regelmæssigt, om landene, herunder Grønland, efterlever 
konventionen. 

De grønlandske domstole og klageorganer kan anvende konventio-
nen i vurderingen af konkrete sager og herigennem også tage stilling 
til, om en myndigheds anvendelse af regler mv. er strid med kon-
ventionen. 

Selv om konventionen ikke er afgørende for det daglige arbejde, så 
bør alle myndigheder sikre, at konventionen efterleves – også i de 
daglige beslutninger.

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder gælder for alle børn i verden 
under 18 år og tager udgangspunkt i barnets bedste. 

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder deles typisk op i 4 dele:

Barnets grundlæggende rettigheder

Barnets ret til udvikling

Barnets ret til beskyttelse

Barnets ret til medbestemmelse

1. INDLEDNING

1    Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd
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FN-artikel 12 i Børnekonventionen giver barnet ret til give udtryk for 
sin mening og krav på at denne mening respekteres i overensstem-
melse med barnets alder og modenhed. Det betyder, at børn ikke kun 
skal inddrages i beslutningsprocesser, der vedrører deres egne indi-
viduelle forhold, som det kendes fra for eksempel Inatsisartutlov nr. 
20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 21. 

FN-artikel 12 er også udtryk for, at børn er en aktive deltagere i for-
hold til alle initiativer, der iværksættes for at implementere Børnekon-
ventionen. Ligeledes forventes det, at voksne ikke blot lytter til bør-
nene som et mål i sig selv, men at børnenes synspunkter tillægges 
en passende vægt. 

Dertil må myndighederne sikre, at børn og unge inddrages, og ikke 
blot henvise til at NGO´er eller andre sikrer, at det sker. Endelig bør 
inddragelse af børn også ske i lyset af FN´s erklæring om oprinde-
lige folk. Det vil sige, at både i identifikationen af udfordringerne og 
løsninger bør man have for øje for, om der eventuelt lokalt er andre 
samfundsstrukturer, der gør, at inddragelsesprocesserne skal tilret-
telægges anderledes.

MIO spurgte børnene om, hvad de voksne skal gøre for at passe på 
dem. Herunder følger et udpluk af deres udsagn:

”Tale pænt til mig og give mig mad, så jeg får noget energi og søvn. 
Kærlighed.” 

Pige, 13 år

”Elske mig, passe godt på mig.”

Pige, 11 år

”Give mig mad nok og passe godt på mig.” 

Dreng, 12 år

”Hvis forældre eller de voksne skal passe os ordentligt, skal de elske 
og give os mad.” 

Dreng, 12 år

”De skal elske os, støtte os, ikke skrige ad os, ikke være vrede på hin-
anden tit, de skal være trygge.”

Dreng, 14 år

”Respektere mig, elske mig og gøre mig tryg.”

Pige, 14 år

”Vække mig tidligt, når jeg skal i skole om morgenen, kalde på mig til 
spisetiderne, bede mig om at komme hjem ikke så sent om aftenen. 
Snakke med mig derhjemme.”

Pige, 14 år

”Take care of me, feed me, love me, a great house, no spending their 
money to alcohol, no smoking.”

Pige, 14 år

”Ikke drikke, passe godt på mig.”

Dreng, 11 år

”De må gerne få mig til at være mere selvstændig, men skal være go-
de til at hjælpe med problemer.”

Pige, 15 år

2.  FN-ARTIKEL 12: BARNETS RET TIL AT BLIVE HØRT 
-  HVAD SIGER BØRNENE?

”Give os mad  
og være sammen med os.”

Dreng, 12 år

”Give os et godt hjem uden alkohol.  
Min far skal holde op  

med at blive gal.”

Dreng, 14 år
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Sætte grænser for, hvornår jeg må være hjemme osv. Hjemmet skal 
være et trygt sted, elske mig, have mad og tøj til mig.” 

Pige, 15 år

”Forklare mig om mine grænser og formaner mig / forklare og snak-
ke med mig.” 

Pige, 14 år

”De voksne skal være opmærksomme på hvordan barnet har det, om 
det har brug for hjælp, om det har brug for noget.”

Dreng, 15 år

”Jeg ved det ikke, fordi jeg stadigvæk er et barn.”

Dreng, 13 år

”De skal sørge for, at der er mad til mig, de skal sørge for, at der er 
tøj til mig, jeg må ikke mangle noget og andet.”

Pige, 10 år

”De skal sørge for, at jeg ikke mangler noget.”

Pige, 11 år

”Forstå en i stedet for at blive gal.”

Pige, 13 år

FN-artikel 12: Barnets ret til at blive hørt 
Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine 
egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle 
forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges pas-
sende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed. Med 
henblik herpå skal barnet især gives mulighed for at udtale sig i en-
hver behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyn-
dighed af sager, der vedrører barnet, enten direkte eller gennem en 
repræsentant eller et passende organ i overensstemmelse med de i 
national ret foreskrevne fremgangsmåder. 

2.1 MIO’s anbefaling

•  IKKE ALLE BØRN VIL, KAN ELLER SKAL INDDRAGES, men der 
er et behov for at få styrket en kultur om at inddrage og anvende 
børns synspunkter systematisk og på en sådan måde, at børnene 
selv oplever, at de er blevet hørt, hvilket også er forudsat i kom-
munens vedtagne Børnepolitik. Endvidere er der behov for at give 
ikke blot børn, men også forældre, skoler mv. redskaber til at for-
stå, hvordan man kan inddrage børn. Dette er der gode mulighe-
der for i kommunens Børnepolitik ved at lade børnene blive hørt, 
forstået og ved at have alderssvarende fysiske og psykiske tiltag.  

Det, at børn har rettigheder, betyder ikke, at det er børne ne, 
som bestemmer. MIO møder af og til den holdning blandt 
voksne, at når voksne tager børn med på råd og lytter til 
børnene, så vil børnene automatisk forvente, at deres hold-
ninger og ønsker imødekommes. Det er MIO’s erfaring, at 
hvis voksne bruger tid på at forventningsafstemme med 
børnene, så kan børnene godt skelne mellem det at udtryk-
ke et ønske og bidrage med sin mening og det at bestem-
me. At blive taget alvorligt er med andre ord ikke det sam-
me som at bestemme.

”Er i stand til at give  
gode råd om livet og skærme os  

mod de onde.” 

Pige, 13 år

”Ikke være fuld ikke være skæv.”

Dreng, 12 år

FAKTABOKS
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Da et af MIO’s vigtigste principper er inddragelse af børn og unge, 
er det en central del af MIO’s strategi at være i de forskellige dele 
af landet for at tale med børn og unge om deres vilkår. Det centrale 
i rejserapporterne er informationerne ind-
hentet direkte fra børnene selv og de voks-
ne, som MIO har talt med. Børnene og de 
voksne er således med til at bygge funda-
mentet for rapporten og de både konkrete 
og overordnede anbefalinger, der foreslås 
på baggrund af deres udsagn. 

Under rejsen havde MIO dialog og bør-
nerettighedsaktiviteter med 359 børn 
i skolerne. MIO afholdt borgersamtaler 
med 175 børn, voksne og fagfolk (lærere, 
sundhedsvæsen, socialarbejdere, politike-
re mfl.). Ca. 200 børn, unge og ældre i de 
særskilte rettighedsdage, som blev afholdt 
i byerne Aasiaat og Qeqertarsuaq. 

MIO’s arbejdsprogram: 
På stederne underviser MIO børn i deres ret-
tigheder på skolerne og har samtaler med al-
le - både børn og voksne - som henvender sig 
til MIO.

Undervisningen af børnene består i en indfø-
ring i FN’s Børnekonvention i et alderssvarende 
sprog og med metoder, der er tilpasset deres al-
dersgruppe. Undervisningen følges op af rettig-
hedsaktiviteter, som er udarbejdet sammen med 
Institut for Menneskerettigheder. Samtidig her-
med modtager MIO’s socialfaglige konsulenter 
henvendelser fra såvel børn som voksne og giver 
råd og vejledning i børns rettigheder. 

Med denne kombination af undervisning, rådgiv-
ning og vejledning i FN’s Børnekonvention indhen-
ter MIO viden om de forhold, som børn og unge 
lever under. 2

Tankegangen bag disse monitoringsrejser kan illustreres således: 

3. DATAGRUNDLAG OG METODER

2    Børnetalsmanden og MIO har prioriteret at høre børn, som har en alder, hvor det vurderes, at de er modne nok til kunne tale, skrive eller tegne om deres vilkår.
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relationer ville Børnetalsmanden hverken kunne udarbejde 

rapporterne eller påvirke politikerne eller myndigheder ef-

terfølgende. 

Tankegangen bag rejserne kan beskrives på følgende vis:

suteqanngikkuni Meeqqat Illersuisuata nalunaarusiat suliarisin-

naassanngikkaluarpai imaluunniit tamatuma kingorna politikerit 

oqartussaasulluunniit sunniivigisinnaanavianngikkaluarlugit. 

Angalasarnerit pillugit tunngaviusumik eqqarsartaaseq tulliuttutut 

nassuiarneqarsinnaavoq:

 
IlanngussIneq

• Aningaasatigut 

atortussat

• MIO’p periusia

• MIO’p piginnaasai

 
InPut

• Finansielle midler

• MIO’s metode

• MIO’s kompetencer

 
saMMIsa-

qartItsInerIt

• Atuarfinni il.il. meeqqat 

ornittagaanni oqaloqatigiinnermik 

sammisaqartitsinerit

• Innuttaasut saaffiginninneri

• Inunnik ikiuisartunik 

naapitsinerit

 
aktIvIteter

• Dialogaktiviteter 

på skoler mv. hvor børn 

opholder sig

• Borgerhenvendelser

• Møder med 

ressourcepersoner

 
InernerIt

• Meeqqat inuunerminni 

ajunngitsut ajortullu avatangiisini 

tatigisaminni oqaluttuarisarpaat

• Inersimasut inuunertik meeqqat 

eqqarsaatigalugit avatangiisini tatigisaminni 

oqaluttuarisarpaat

• Meeqqat eqqarsaatigalugit ikiuisartut 

unammilligassatik periarfissatillu 

pillugit oqaluttuartarput

 
konkrete  

resultater

• Børn har fortalt om deres liv på 

godt og ondt i omgivelser de har tillid til

• Voksne har fortalt om deres liv i et 

børneperspektiv i omgivelser de har tillid til

• Ressourcepersoner har fortalt om 

deres udfordringer og muligheder i et 

børneperspekti. 

sunnIutIt

• Meeqqat nammineq inuunermut 

oqaaseqaataat piviusunngorsarneqartar-

put nalunaarusiamilu ingerlateqqinneqartar-

lutik sullissivimmit Inatsisartunit pilersinneqartumit

• Naalagaaffiit Peqatigiit Meeqqat pillugit  

Isumaqatigiissutaat ”reality check”-ertittarpoq,  

meeqqap isginnittaasianik, meeqqat  

inersimasullu isaannit, tunngaveqartumik 

• Meeqqat Meeqqallu Illersuisuata akornanni 

tatiginninneq pilersinneqarpoq

• Inersimasut Meeqqallu Illersuisuata 

akornanni tatiginninneq  

pilersinneqarpoq

 
effekt

• Børns stemme om 

egne forhold konkretiseres og 

videreformidles i en rapport fra en 

institution etableret af Inatsisartut

• FN’s Børnekonvention får et ”reality check” 

baseret på barnets perspektiv set gennem  

børns og de voksnes øjne 

• Tillid er skabt mellem børn  

og Børnetalsmand

• Tillid er skabt mellem voksne 

og Børnetalsmand

 
sunnIutaasut

• Meeqqat atugarisaat 

pitsanngorsarneqarput

• Meeqqat tusaaneqar-

nissamut tatigininnerat  

nukittorsarneqarpoq

 
Indflydelsen

• Børns vilkår 

forbedres

• Børns tillid til at de 

bliver hørt styrkes

Fra ”MIO. Inddragelse af børn og unge, hvordan og hvorfor”/ Meeqqanik inuusuttunillu peqataatitsineq,  

qanoq aamma sooq”, Thomas Trier Hansen, 2018.
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Rejseholdet bestod af fem personer: Børnetalsmand Aviâja Egede 
Lynge, socialfaglig konsulent Nauja Benjaminsen, børnekonsulent El-
len Bang Bourup, AC-fuldmægtig Jakku Bregnhøj samt ekstern so-
cialfaglig konsulent Paniaraq Rosing Sølvtoft. 

MIO besøgte: 
Ikerasaarsuk
Niaqornaarsuk
Kangaatsiaq
Aasiaat
Akunnaaq
Qasigiannguit
Qeqertarsuaq
(se i øvrigt bilag 1:Ekstern plan – Kommune Qeqertalik).

Rejseholdet sejlede i oktober-november 2020 med rettighedsskibet ”Adolf 
Jensen” til Ikerasaarsuk, Niaqornaarsuk, Kangaatsiaq, Aasiaat, Akunnaaq, 
Qasigiannguit og Qeqertarsuaq.

Ud over møder med skoleledelse og politikere har MIO også talt med 
fagfolk (lærere, sundhedspersonale, pædagoger/medhjælpere, råd-
givningslærere, personale på elevhjem, plejeforældre, ledelse fra ef-
terskolen Villads Villadsen, m.fl.).

Forud for MIO’s rejse til Kommune Qeqertalik blev skolerne og sam-
arbejdspartnere kontaktet per telefon eller e-mail, hvor aftaler om tid, 
sted og aktiviteter blev indgået. Borgerne blev gennem radiomedde-
lelser og opslag rundt i byerne og bygderne opfordret til at henvende 
sig og fortælle om børns vilkår og/eller få råd og vejledning.

Antal borgerhenvendelser fra børn og voksne: 175
Borgerhenvendelser fra voksne: 63
Borgerhenvendelser fra børn:  42
Fagfolk (herunder socialarbejdere, lærere, skoleledere, sundhedspersonale, politikere): 70 
Ca. 200 børn, unge og ældre deltog i de særskilte rettighedsdage, som blev afholdt i byer-
ne Aasiaat og Qeqertarsuaq.

359 skoleelever deltog i MIO’s rettighedsaktiviteter: 

By/bygd Antal Klassetrin 
Aasiaat 68  7. og 9. klasse
Qasigiannguit 77  4.-9. klasse
Kangaatsiaq 41  1.-10. klasse
Qeqertarsuaq 57  5.-10. klasse
Niaqornaarsuk 27  1.-9. klasse 
Akunnaaq 6  1.-8. klasse
Ikerasaarsuk 17  1.-9. klasse 
Elevhjem Aasiaat 17  8.-10. klasse 
Efterskole Villads Villadsen 49  16.-18-årige

I alt 359
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3.1  Børneinddragelse: undervisning i 
FN’s Børnekonvention, dialog og 
rettigheds aktiviteter med børn

Hvad betyder børneinddragelse? 
Artikel 12 i FN’s Konvention om Barnets rettigheder betyder, at et 
barns behov ikke kan afdækkes uden at inddrage barnets eget syn 
på verden. Et barn, der er i stand til at udtrykke sine egne synspunk-
ter, skal sikres retten til at udtrykke dem og barnets synspunkter skal 
tillægges passende vægt i forhold til alder og modenhed. 

Det forudsætter, at de voksne lytter til barnet og kommunikerer med 
barnet i et børnerettet sprog.

MIO anvender derfor metoder, som møder børn der, hvor de er og på 
børnenes præmisser. Det er MIO’s grundsyn, at det er børnene, der 
er eksperterne på deres eget liv og at det er de voksnes ansvar at lyt-
te til børnenes ord og tanker, så de oplever sig set, hørt og inddraget. 

I dialogen med børnene blev der lagt vægt på aktiviteter omhandlen-
de Børnekonventionens artikler vedrørende: 

- barnets ret til beskyttelse 

- barnets ret til at få hjælp 

- barnets ret til at vokse op i et trygt hjem

Undervisningen i børns rettigheder begynder med en indføring i Bør-
nekonventionen. Herefter laver børnene rettighedsaktiviteten ”Sund-
hedsstafetten/ /Peqqissuseq pillugu arpaqattaarneq”. Rettighedsak-
tiviteterne stammer fra undervisningsmaterialet ”Sæt børns rettighe-
der på skoleskemaet/ Meeqqat pisinnaatitaafii ilinniartitsisutigitigit”, 
som MIO sammen med Institut for Menneskerettigheder har udgivet. 

Rettighedsaktiviteten går ud på, at eleverne løber holdvist op til et 
stort stykke papir og skriver/tegner en sund eller usund ting. Bagef-
ter taler vi med børnene om, hvad de har skrevet/tegnet og kæder 
børnenes tanker sammen med børns rettigheder. 

Aktiviteterne foregår altid med klasselæreren, mens MIO’s medar-
bejdere fordeler opgaverne mellem sig, således at en af dem forkla-
rer øvelserne, mens andre koncentrerer sig om at observere børne-
ne. Observationen spiller en vigtig rolle, da flere børn kommunikerer 
gennem øjne og kropssprog, og i mindre grad med det mundtlige.

I ”Sundhedsstafetten” tegner eller skriver børnene eksempler på, hvad der er sundt og usundt.
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Workshop med børn om tryghed
Efter undervisningen i FN’s Børnekonvention og rettighedsaktivite-
ten ”Sundhedsstafetten”, får børnene mulighed for at fortælle, skrive 
eller tegne, hvad de synes, et trygt hjem er. Dialogen med børnene 
handler også om, hvad voksne skal gøre for at passe godt på børn, 
samt om hvor børn og voksne kan henvende sig, hvis man har brug 
for hjælp. Børnene beskriver eller tegner deres tanker i besvarelser, 
som MIO indsamlede efterfølgende (Se spørgeskemaskabelonerne i 
bilagslisten). 

Børnene besvarer spørgsmål, som handler om deres liv. 
Hvilke følelser kender du til? 
Når du oplever noget godt, hvordan føles det så? 
Når du oplever noget dårligt, hvordan føles det så? Hvad er 
det gode ved at være barn/ung? 
Føler du dig beskyttet derhjemme? Fortæl hvorfor du føler 
dig beskyttet (eller ikke beskyttet) derhjemme. 
Føler du dig beskyttet i skolen? Fortæl hvorfor du føler dig 
beskyttet (eller ikke beskyttet i skolen). Føler du dig beskyt-
tet i fritiden? Fortæl hvorfor du føler dig beskyttet (eller ik-
ke beskyttet) i fritiden. Hvem kan du tale med om dit liv og 
hvad du oplever? Det kan både være gode forhold, men og-
så dem, der kan være svære at sige til nogen. 
Hvad skal de voksne gøre for at passe godt på dig? Hvad er 
et rart hjem for dig? Du må gerne fortælle, hvordan du har 
det hjemme? 3

 
Overordnet viser børnenes udsagn i spørgeskemabesvarelserne, at 
børnene har endog mange og nuancerede ord for deres følelser, bå-
de de ubehagelige og de gode følelser.

De yngste fortæller med tegninger om deres børneliv. 

Børnenes udsagn bliver indsamlet og siden efterbehandlet og ano-
nymiseret. Al aktivitet med børnene afsluttes med en evaluering med 
eleverne og MIO koordinerer med skolen om at sørge for, at børne-
ne får kontaktoplysninger til de hjælpeinstanser, der findes for børn. 

3.2 Borgerhenvendelser

Borgerhenvendelser, hvor børn, men også voksne, kan henvende sig 
til MIO for at blive lyttet til eller blive rådgivet, kan ske anonymt og 
foregår typisk på den lokale skole eller forsamlingshus. Valget af et 
neutralt sted for afholdelse af borgersamtale er afgørende for, at folk 
kan henvende sig anonymt. Målet er at lytte til, hvordan folk har det. 
Der skrives ikke referat fra henvendelserne, men hvis der er væsent-
lige observationer, bliver de noteret. Dét at al dialog kan foregå ano-
nymt er ment for at skabe en tryghed for det enkelte barn og for den 
voksne. Anonymiteten, der kan være en katalysator, skal sandsynlig-
vis også ses i lyset af, at de enkelte samfund kan være meget små, 
og man ikke ønsker at stå frem og være eksplicit i sine bekymringer, 
fordi man frygter andres reaktion. Anonymitet kan også indeholde en 
risiko, idet folk ikke kan stilles til ansvar for deres udtalelser, men det 
er vigtigt at have for øje, at MIO’s rejser ikke har til formål at træffe 
afgørelser eller føre tilsyn med myndigheder.

På grund af det stigende antal henvendelser, har MIO nu systema-
tiseret processen, således at man kan registrere sig og få oplyst en 
tid for samtalen. Det har også betydet, at MIO ikke længere har to 
medarbejdere med til hver samtale. Derimod fordeler man dem mel-
lem sig, ligesom man har et sluttidspunkt for samtalerne for derved 
at forventningsafstemme i forhold til borgerne. Hvis der er flere bor-
gere end tiden tillader, vil de få mulighed for at kontakte MIO tele-
fonisk, men det hænder også, at MIO’s medarbejdere bliver opsøgt 
uden for de angivne tider eller sted af børn og MIO alligevel tage en 
snak med dem. 

FAKTABOKS

3  Elevhjemsbørn og elever på efterskolen fik andre, specificerede spørgsmål, der relaterer sig direkte til deres liv på henholdsvis elevhjemmet og efterskolen. Se bilag.
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Borgere, herunder børn, unge og voksne, kunne henvende sig indivi-
duelt til MIO på følgende dage:

21.10.19 Ikerasaarsuk

22.10.19 Niaqornaarsuk 

23.10.19 Kangaatsiaq 

24.10.19 Kangaatsiaq

26.10.19 Rettighedsdag for familier i Aasiaat

28.10.19 Aasiaat

29.10.19 Aasiaat

30.10.19 Akunnaaq

31.10.19 Qasigiannguit

01.11.19 Qasigiannguit 

03.11.19 Rettighedsdag for familier i Qeqertarsuaq 

04.11.19 Qeqertarsuaq 

05.11.19 Qeqertarsuaq 

Et eksempel på en borgerhenvendelse fra et barn

En pige henvender sig sammen med en ledsager til MIO for at 
fortælle om, at hun har været udsat for seksuelle overgreb af et 
ældre mandligt familiemedlem. Hun fortæller, at krænkeren i fuld-
skab berører hende på upassende steder på kroppen, mens han 
kalder hende søde ting. Både hun og en af hendes andre søsken-
de er desuden blevet overfuset af deres far med skældsord. Disse 
sager er ikke blevet anmeldt til politiet. MIO er bekymret for pigen 
og laver en underretning til kommunen. 

3.3  Underretningspligt og anonymisering 
af personer

Børnetalsmanden, to socialrådgivere og børnekonsulenten har efter 
rejsen underrettet om 29 sager. Underretningerne blev bl.a. foreta-
get på baggrund af MIO’s bekymringer og underretningspligt, men 
også efter henvendelser fra børn og borgere, der følte et behov for at 
få hjælp i forhold til at igangsætte arbejdet i deres kommunale sag.

Af hensyn til tavshedspligten og beskyttelsen af børn og voksne inde-
holder rapporten ingen navne.

MIO har en generel politik om anonymisering, hvilket betyder, at vi 
gennem rapporten ikke fremhæver enkelte byer eller bygder. I tilfæl-
de, hvor der har været behov for opfølgning i konkrete sager, er disse 
blevet videresendt til rette myndighed.

Aktindsigtsanmodninger

I enkelte tilfælde anmodede MIO om aktindsigt for at sikre sig, at 
der var handlet på nogle konkrete,  grelle  børnesager. Aktindsig-
ten viste efterfølgende, at der var en mangelfuld sagsbehandling i 
allerede kendte socialsager.

3.4  Rettighedsdage for alle generationer: 
Børn, unge, voksne og ældre

I samarbejde med den lokale forebyggelseskonsulent i Qeqertarsuaq, 
Felix Olrik, og fritidsleder i Aasiaat, Dorannguaq Eriksen Nielsen, ar-
rangerede MIO rettighedsdage for børn og voksne i Forsamlingshu-
set i Aasiaat og Qeqertarsuaq. Alle generationer - børn, unge, voksne 
og ældre borgere - mødte op og deltog i rettighedsaktiviteterne – ca. 
100-120 i Aasiaat 80-100 i Qeqertarsuaq. 

Dagen blev indledt med Aviâja Egedes introduktion til børns rettig-
heder og blev efterfulgt af rettighedsaktiviteter, musik og underhold-
ning. Børnekonsulent Ellen Bang Bourup fra MIO arrangerede aktivi-
teten ”Skibet er ladet med”/ ”Umiarsuaq pisinnaatitaaffinnik useqar-
poq”, som går ud på, at deltagerne skal forestille sig, at de er ved at 
sejle mod et fremmed land og skal diskutere behov og rettigheder.

I Aasiaat forsamlingshus fortæller Aviâja Egede Lynge børn og familier om 
Børnekonventionen. 

Ellen Bang Bourup fra MIO i gang med rettighedsaktiviteten ”Skibet er 
ladet med”/ ”Umiarsuaq pisinnaatitaaffinnik useqarpoq”. Deltagerne skal 
forestille sig, at de er ved at sejle mod et fremmed land og indbyrdes dis-
kutere behov og rettigheder.
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Børn i Qeqertarsuaq sang og spillede i Forsamlingshuset på rettigheds-
dagen.

Lovmaskinen blev et populært trækplaster på rettighedsdagen og mange 
af de fremmødte skrev og tegnede deres forslag. Efterfølgende blev ud-
valgte ønsker formuleret til lovforslag.

Lovmaskinen

En særlig aktivitet skabte stor interesse – MIO havde medbragt ”Lov-
maskinen” – en del af kunstprojektet Law Shifters. Projektet går ud 
på, at børn såvel som voksne besvarer spørgsmålet:

”Hvis du kunne bestemme, hvad vil du så ønske var anderledes?”/” 
Illit aalajangiisuusinnaaguit, taava suna allaanerutissagaluarpiuk?” 
Når man har besvaret spørgsmålet, lader man sit lovforslag ”sluge” 
af Lovmaskinen.

Lovforslagene er efterfølgende blevet sendt tilbage til gruppen bag 
kunstprojektet, som herpå har fået jurastuderende til at udforme ud-
valgte ønsker til lovforslag. 

Der kom rigtig mange gode ønsker fra børn, unge og deres familier. 
En del af dem handlede om ønsker om bedre eller flere legepladser, 
men en del af dem handlede også om hashmisbrug. 

Far og mor får en ordentlig hashmisbrugsbehandling. 9 år. 

Svømmehal i Aasiaat – Skolebus i Aasiaat – Nye legepladser

Forældre med større ansvar for deres børn - 9 år
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Have større fokus og opmærksomheden på børn med usynlig handicap - 
Jeg ønsker, at børn som er udsat for traumatiske hændelser får den ret-
te hjælp

Hvis jeg bestemte havde alle børn ret til ligebehandling. I hjemmene og i 
samfundet

Et pålideligt/tillidsvækkende menneske

Træk og slip-wc.

Skoletaske

3.5 MIO’s børnesyn

Udgangspunktet for MIO’s arbejde er MIO’s børnesyn:

INUPPALAARNEQ – MEDMENNESKELIGHED

I MIO er vi først og fremmest mennesker. Derfor møder vi vores med-
mennesker – børn, unge og voksne - med menneskelig kontakt og 
omsorg. Vi går ydmygt til vores opgave og kommer barnet i møde på 
barnets egne præmisser.

I MIO VED VI, AT ALLE BØRN ER UNIKKE INDIVIDER

Alle børn er unikke individer og alle har ret til at være, som de er.

I MIO har vi stor respekt for det enkelte individ og anser alle børn for 
at være lige meget værd. Vi forsøger at få forståelse for barnets situ-
ation og tilpasser os til det enkelte individ, ligesom vi søger at tilpasse 
os det enkelte barns bosted.

BØRN VED BEDST, HVORDAN DET ER AT VÆRE BØRN

Alt, hvad vi laver i MIO, er baseret på børns egne oplevelser. Vi er bør-
nenes stemme og anser inddragelse af børn, som en vigtig forudsæt-
ning for vores arbejde.

Vi anvender forskellige metoder og visuelle redskaber til at møde 
børn i børnehøjde. Børn er børn og børn skal mødes, der hvor de er.

BØRNS MENINGER ER LIGE SÅ VIGTIGE SOM VOKSNES

Uanset alder og ståsted er barnets stemme lige så vigtig som den 
voksnes. Vi respekterer barnets egne grænser, behov og følelser.  
Barnets stemme, holdninger og meninger skal respekteres af alle.

VORES TILGANG TIL BØRN

I MIO ønsker vi at give børn og unge et ståsted. Vi ønsker at være 
vejviseren og vejlede og guide børn og unge. Vi bygger vores arbej-
de på tillidsfulde relationer med høj troværdighed og værner om vo-
res integritet, ligesom vi respekterer barnets egne grænser. Vi har en 
professionel tilgang til vores arbejde og møder barnet i medmenne-
skelig kontakt.
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De følgende kapitler indeholder de fund, som MIO har gjort under rejsen.

Kapitel 4 behandler  
barnets ret til beskyttelse  
mod seksuel udnyttelse,  
alkohol og hash, samt  
beskyttelse mod vold,  

mishandling og  
diskrimination. 

Kapitel 6 behandler  
barnets ret til hjælp og  

social sikkerhed, anbragte  
børns særlige ret til hjælp,  
børn med handicap eller  

særlige behov, samt barnets  
ret til livet og til fysisk og  

psykisk hjælp.   

Kapitel 5 behandler 
barnets ret til udvikling og 

uddannelse, forældreansvar, 
grænsesætning, barnets ret til fritid 
og deltagelse i kulturelle aktiviteter, 
samt barnets ret til sundhed, social 

sikkerhed og en tilfredsstillende 
levestandard.  
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4.1  Udbredt tabuadfærd bevirker, at seksuelt krænkede børn ikke får hjælp 

Børnetalsmanden og MIO modtog en række forskellige henvendelser vedrørende seksuelle overgreb. 

Særligt fagfolk fortæller, at der er mørketal/underrapportering om seksuelle krænkelser. Underrapporteringen forklares blandt an-
det med, at ”alle kender alle”, hvilket får den konsekvens, at hvis et barn er blevet krænket, er det den voksne, der beskyttes. Det 
er vigtigt i denne forbindelse at understrege, at seksuelle overgreb generelt ofte hemmeligholdes, tabuiseres og forties på grund af 
skyld- og skamfølelser. Men også fordi man kan frygte konsekvenserne for familien som helhed og for levebrød.  

4.1.1  Eksempler på henvendelser fra børn 
og voksne

•  En informant fortæller om seksuelle overgreb igennem tre gene-
rationer. Siden opvæksten har vedkommende oplevet, at borgere 
med høj social status har begået seksuelle overgreb på børn og 
unge igennem flere år, uden at nogen greb ind. 

•  ”Da jeg var i min hjemby, havde jeg ellers en samtaleperson. Men 
vedkommende var efter min mening ”ikke tillidsvækkende”. Først 
da jeg kom hertil og fik en [ny] samtaleperson, fandt jeg én, som 
jeg havde tillid til. For eksempel: Jeg fortalte min samtalepartner 
i min hjemby om de seksuelle overgreb, der var hændt mig. Men 
jeg blev ikke hjulpet og jeg havde ingen anden tillidsperson at gå 
til.” 

•  MIO får af flere af hinanden uafhængige informanter oplyst, at 
mange voksne selv har været udsat for seksuelle overgreb. Citat 
fra en informant: ”Dette fortæller, hvor stort et problem og hvor 
udbredt seksuelle overgreb er her. Alle ved det, men ingen hand-
ler. Det er nærmest blevet normaliseret”.

•  MIO modtager en henvendelse fra en mor, hvis datter er blevet 
seksuelt misbrugt af et nærtstående familiemedlem. Overgrebet 
blev anmeldt til politiet og krænkeren indrømmede overgrebet. 
Men moderen giver udtryk for, at hun ikke oplevede, at politiet tog 
hende alvorligt. Familien blev efterfølgende splittet.

•  MIO modtager en henvendelse om en sag, hvor flere børn er ble-
vet krænket af den samme mand. Informanten fortæller, at det ef-
terfølgende forlød, at sagerne både var uden beviser og forælde-
de. Informanten beskriver, at børnenes adfærd efterfølgende blev 
”voldsom” og at nogle af dem fik en seksualiseret adfærd. Det op-
lyses, at det ikke fik konsekvenser for den mistænkte. 

•   Der berettes om voksne, som holder hånden over andre voksne, 
der krænker børn og unge. Fagpersonen fortæller, at ”bevismate-
rialet forsvandt eller blev henlagt”. 

•  En borger fortæller, at seksuelle overgreb det pågældende sted ik-
ke er alkoholrelaterede. 

•  En fagperson fortæller om, at piger i skolen bliver kontaktet af 
mænd på Messenger. Det er ophørt, efter at pigerne har blokeret 
dem. 

•  Sygehusvæsnet beretter om et barn, der er blevet udsat for sek-
suelle krænkelser. Det kunne ikke lade sig gøre at lave undersø-
gelsen på stedet, da barnet først skulle ind til en større by. Citat 
fra sundhedspersonalet: ”I mellemtiden dør beviserne. Og politiet 
tager ikke mundtlige beretninger alvorligt”. 

•  En borger fortæller, at børnene får forevist pornofilm i skoletimer-
ne. Det er en vikar, der viser filmene. Denne viden er videregivet 
til skoleledelsen. 

•  MIO får en henvendelse, som beskriver politiets måde at tale med 
børn, som har været udsat for seksuelle krænkelser, som væren-
de ”for voksen”: Et 12-årigt barn var igennem et fem timer langt 
interview og mistede efterfølgende motivationen til at komme til-
bage til politiet igen. 

•  Sygehusvæsnet fortæller, at en del voksne med psykiatriske pro-
blemstillinger har været seksuelt misbrugt. Når personalet i andre 
behandlingsøjemed skal give dem injektioner, skal dette ideelt ske 
gennem ballemusklen. Men sygehuspersonalet vælger i stedet at 
injicere dem i armen. Sygehuset forklarer, at armen bliver brugt, 
fordi en injektion i ballemusklen kan genfremkalde patienternes 
traumer. Citat fra Sundhedspersonalet: ”Problemet er opstået for 
længe siden. Når talen falder på barndommen, så lukker patien-
terne i og snakker om noget andet. Der er meget tabu”.

•  En fagperson oplyser, at der kan gå op til et halvt år, før der rea-
geres på en underretning. ”Børn ved godt, når der underrettes om 
dem. Men når sagerne behandles langsomt, mister børnene til-
liden”. Fagpersonen anbefaler, at børnene bliver tilbudt samtaler, 
mens de venter på, at deres sag behandles. Citat fra fagpersonen: 
”Så børnene får en følelse af, at ´jeg er blevet forstået og man ta-
ger mig alvorligt´”.

Et symptom på, at børn udsættes for seksuelle overgreb, kan være, 
når børn udviser eller fortæller om seksualiserende adfærd. Eksem-
pler på mulige seksuelle overgreb:  

•  En fagperson fortæller om, at en dreng i mellemtrinnet har sagt 
”innarligaanikuugama” (jeg er blevet forulempet) til lærere og an-
dre børn på skolen. 

•  En fagperson fortæller: ”Vi ved, at der er mørketal, for vi kan mær-
ke, at pigerne i 10. klasse tilbageholder det, de vil sige. Pigerne 
fester i det skjulte og konkurrerer om at blive hurtigst voksne.”

4. BARNETS RET TIL BESKYTTELSE 
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•  En fagperson fortæller om et barn, som i mellemtrinnet har kræn-
ket et andet barn i yngstetrinnet (Anal penetration). 

FN’s Børnekomité anbefalede i 2017, at Grønland:

•  Mindsker ventetiden i sager om seksuelt misbrug af børn og 
udvider brugen af videoafhøringer for at hjælpe ofre, som 
skal vidne. 

•  Fortsætter med at udvikle handlingsplaner, som hjælper 
misbrugte børn.

•  Sikrer, at de fagfolk, som arbejder med børn, er særligt ud-
dannet til at identificere sager om seksuelt misbrug.

•  Tilbyder letforståelig information om underretning om sek-
suelt misbrug i skolesystemet.

4.1.2  FN-artikel 34: Barnets ret til beskyt-
telse mod seksuel udnyttelse 

Artikel 34 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhandler 
børns ret til beskyttelse mod alle former for seksuel udnyttelse og 
misbrug. Det betyder, at Grønland skal tage alle forholdsregler for at 
forhindre, at et barn overtales eller tvinges til at deltage i nogen form 
for ulovlig seksuel aktivitet. Dette indebærer ligeledes udnyttelse til 
prostitution eller pornografiske forestillinger eller materialer.

4.1.3 MIO’s anbefalinger 

•  BØRNS RET til ikke at blive udsat for overgreb eller misbrug skal 
beskyttes til enhver tid uden undtagelse. Når myndighederne bli-
ver opmærksomme på risici i bestemte geografiske områder eller 
konkrete eksempler, skal myndighederne handle. Observationer i 
Kommune Qeqertalik skal også ses i lyset af FN’s Børnekomités 
kritik af Grønlands efterlevelse af Børnekonventionen i forbindelse 
med den periodiske gennemgang i 2017. Her bemærkede FN’s 
Børnekomité blandt andet, at niveauet af misbrug i Grønland var 
en alvorlig bekymring og at der er behov for uddannelse, oplys-
ning og afrapporteringsmekanismer. 

•  DER BØR STRAKS SKE EN KORTLÆGNING af det præcise om-
fang af seksuelle overgreb, så børn, der har været udsat for over-
greb, får hjælp. Børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, 
skal have hjælp, så snart overgrebet er afsløret. Det er kommu-
nens ansvar at sørge for, at barnet får hjælp. Tabuiseringen af 
seksuelle overgreb nødvendiggør en særlig indsats for at styrke 
det opsøgende arbejde for at komme mørketallet til livs. 

•  KOMMUNEN HAR TILSYNSPLIGT jf. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. 
juni 2017 om støtte til børn. MIO anbefaler, at dette opsøgende 
tilsyn styrkes snarest, ”således at kommunalbestyrelsen så tidligt 
som muligt får kendskab til, om et barn i kommunen har behov for 
støtte” (kap. 3 § 8). Alt for mange fagfolk udtrykker bekymringer 
til MIO om, at der er mørketal, hvilket påpeger nødvendigheden af 
at kommunen styrker det opsøgende arbejde. 

•  MIO’S ANBEFALING ER AT STEDLIGE, lokale udvalg igangsæt-
ter en proces, som omfatter afdækning af omfang og årsager, ind-
dragelse af børn og voksne til at finde løsninger og udarbejdelsen 
af en lokal, fælles handlingsplan. Denne del kunne ske med hjælp 
fra kommunen eller andre professionelle fagfolk med viden om 
processer i større såvel som små samfund og etablering af ejer-
skab. Myndighederne kan også ad den vej måle lokale fremskridt 
og samtidig føre tilsyn med enkeltsager og styrkes deres eget be-
redskab. 

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN IGANGSÆTTER konkrete 
forebyggende tiltag, der kan øge befolkningens viden om sek-
suelle overgreb og derved muliggøre befolkningens medvirken til 
forebyggelse af seksuelle overgreb. MIO gør i den forbindelse op-
mærksom på, at tabuer kan være forskellige afhængigt af hvor 
man er. Hvad der kan være tabu det ene sted, kan blive italesat 
åbent et andet sted. 

•  MIO ANBEFALER, AT DER UDARBEJDES lokale procedurer/be-
redskab, så alle, der får kendskab til eller har mistanke om over-
greb, kan handle relevant og hjælpsomt.

•  MIO ANBEFALER, AT DER SIKRES vedvarende behandlingsmu-
ligheder for såvel børn som voksne, som har været udsat for sek-
suelle overgreb. Opfølgning på alle behandlinger bør ligeledes pri-
oriteres. I selve den konkrete hjælp og behandling til barnet er der 
brug for en helhedsorienteret tilgang og inddragelse af hele fami-
lien og netværket omkring barnet. 

•  MIO ER ENIG I DEN BESKRIVELSE af de barrierer, fagpersoner 
kan have med overgreb, som det er beskrevet i ”Killiliisa – lad os 
sætte grænser. Håndbog til fagpersoner om seksuelle overgreb 
mod børn” Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold: Det er 
ikke kun børn, som kan opleve barrierer ved at tale om emnet 
overgreb. Fagpersoner kan også have svært ved emnet. Det er 
normalt, at man som fagperson kan reagere på emnet – især hvis 
man kender til overgreb fra sit eget liv. 

  MIO anbefaler derfor, at børneprofessionelle, som selv har sen-
følger efter omsorgssvigt/overgreb i barndommen, får behand-
ling. Ud over at det vil hjælpe dem selv, vil det også skærpe deres 
handlemuligheder, når de møder et barn, som har været udsat for 
seksuelle overgreb. 

•  MIO ANBEFALER, AT ALLE, som arbejder med børn, får kursus 
eller vejledning i, hvordan de skal foretage børnesamtaler i disse 
sager, samt kursus eller vejledning i hvordan fagpersonerne på 
børnenes adfærd kan spotte/se tegn på for eksempel overgreb og 
omsorgssvigt. 

•  EFTER OPFORDRING FRA FAGPERSONER, anbefaler MIO, at 
der igangsættes kurser til såvel fagfolk som befolkningen i at lave 
underretninger. Dertil bør en selvstændig problematik om inhabi-
litet italesættes, således at det er trygt at lave underretninger. 

•  MIO ANBEFALER, AT UNDERVISNINGEN i børns rettigheder 
styrkes i alle institutioner, som børn og unge færdes i. Det er vig-
tigt, at børn lærer om grænserne for rigtigt og forkert. Og at de læ-
rer at henvende sig til en voksen, de har tillid til, hvis de har ”hem-
meligheder”, der gør dem kede af det eller flove. Dels lærer de om 
retten til at bestemme over deres krop og sætte grænser for hvor 
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tæt andre mennesker skal komme på dem (og også at lære dem at 
mærke deres egne grænser og respektere både deres egne og an-
dres). MIO har udgivet bøgerne ”Grænsesætning i børneopdragel-
sen – Hvorfor og hvor går grænsen?”/ ”Meeqqanik perorsaanermi 
killiliisarneq – Sooq killiliisoqartarpa kiisalu killissat sumiippat?” og 
sammen med Saaffik og Departement for Familie, Ligestilling og 
Sociale Anliggender udgivet ”Det er min krop”/”Uangaana timiga!” 
– som kan bruges i forbindelse med undervisning og forebyggelse 
af seksuelle overgreb. Desuden kan læreplan for faget Personlig 
udvikling - obligatorisk fagområde i undervisningen fra 1. til 10. 
årgang, som bl.a. indeholder sundhedslære, familien, seksuallære 
og erhvervsvejledning, med fordel anvendes.

•  MIO ANBEFALER OPMÆRKSOMHED PÅ den øgede brug af on-
line grooming på de sociale medier. Alle børn og unge kender in-
ternettet, og stort set alle ejer en mobiltelefon. De fleste børn og 
unge kender også til og stort set alle har prøvet et chatroom på 
internettet, sms på mobiltelefonen og delt billeder begge steder. 
Disse kommunikationsformer bringer både godt og dårligt med 

sig. Børn og unge kan blive fulgt på cyberspace af personer med 
grænseoverskridende adfærd. De kan få tilsendt krænkende be-
skeder af voksne eller jævnaldrene eller blive udsat for mobning. 
De kan blive ofre for ”falske” venskaber, der ender i overtalelse til 
at sende (seksuelt betonede) billeder eller webcam-optagelser til 
fremmede. Grooming-processen handler om, at krænkeren gen-
nem løgne, forførelse og manipulation får barnet til at gå med til 
seksuelle aktiviteter. I bogen ” ”Det er min krop”/”Uangaana timi-
ga! kan der findes inspiration til, hvordan man kan arbejde med 
grænser, når børn og unge er på internettet.

•  MIO MINDER OM FN-ARTIKEL 12, som beskriver barnets ret til 
mulighed for at blive hørt og inddraget og især givet mulighed for 
at udtale sig, når der skal træffes afgørelser i forhold til ændringer 
i barnets livsomstændigheder, samt ved iværksættelse af hjælpe-
foranstaltninger.

•  MIO ANBEFALER, AT DET TVÆRFAGLIGE samarbejde mellem 
myndighederne styrkes. 

Om underretninger: 
Når der opstår mistanke eller viden om, at et barn bliver udsat for 
seksuelle overgreb, skal man underrette kommunen. En under-
retning er en orientering til kommunen, om at barnet har brug for 
hjælp og støtte. Man kan både underrette kommunen telefonisk, 
ved at henvende sig personligt eller skriftligt. Der findes to forskel-
lige former for underretningspligt. Den almindelige og den skær-
pede underretningspligt.

ALMINDELIG UNDERRETNINGSPLIGT 
Alle borgere har pligt til og ansvar for at underrette kommunen, 
hvis borgeren får kendskab til, at et barn lever under forhold, der 
skader barnets trivsel, sundhed og udvikling. Det vil f.eks. være til-
fældet, hvis borgeren får kendskab til, at barnet udsættes for sek-
suelle overgreb.

SKÆRPET UNDERRETNINGSPLIGT 
Ansatte, der arbejder med børn og unge (skole, børnehaver, sund-
hedssektor m.m.) har skærpet pligt til at underrette kommunen, 
både hvis de har mistanke om, eller hvis de har kendskab til, at et 
barn har behov for særlig støtte. Det vil være tilfældet, hvis der er 
grund til at tro, at et barn udsættes for seksuelle overgreb. Selv-
om fagpersoner har tavshedspligt i forbindelse med deres arbejde, 
er de forpligtede til at underrette kommunen ved bekymring for et 
barn. Underretningspligten er vigtigere end tavshedspligten.

ANONYME UNDERRETNINGER 
I Grønland er der mange små samfund, hvor det kan være van-
skeligt at opfylde sin underretningspligt. Det er derfor besluttet i 
lovgivningen, at det skal være muligt at lave en anonym underret-
ning, og kommunen skal behandle anonyme underretninger på 
samme måde som underretninger med navn på. Det vil sige, at 
en underretning ikke går tabt, fordi underretteren f.eks. kan være 

bange for at blive forfulgt af barnets familie eller kan være i fami-
lie med barnet.

NÅR KOMMUNEN MODTAGER EN UNDERRETNING 
Kommunen er ifølge lovgivningen forpligtet til at handle, når den 
modtager en underretning om et barn, der har behov for særlig 
støtte. Der er særlige forpligtelser for kommunen, når der er grund 
til mistanke eller bekymring om, at et barn er udsat for seksuel-
le overgreb.

KVITTERING FOR UNDERRETNING 
Når kommunen har modtaget en underretning, er den forpligtet til 
at sende en kvittering til underretter, senest en uge efter at under-
retningen er modtaget.

SOCIALFAGLIG UNDERSØGELSE 
Kommunen skal beslutte, om der er behov for at lave en social-
faglig undersøgelse, når de modtager en underretning. Den so-
cialfaglige undersøgelse skal vise barnets behov og den skal bi-
drage til, at der vælges den rigtige støtte til barnet. Derefter laver 
kommunen en handleplan for barnet. Handleplanen er et overblik 
over, hvilken støtte barnet skal have og beskriver, hvornår støt-
ten forventes at kunne afsluttes. Imens barnet modtager støtte, er 
kommunen forpligtet til at følge op. Kommunen inddrager barnet 
og barnets familie i arbejdet med den socialfaglige undersøgelse 
og handleplan.

Kilder: ”Killiliisa – lad os sætte grænser. Håndbog til fagpersoner om 
seksuelle overgreb mod børn” Styrelsen for Forebyggelse og Sociale 
Forhold, 2019. Udarbejdet ud fra Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 
om støtte til børn. 
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4.2  Hashmisbrug er udbredt, tabuiseret og forbundet med skam 

Hashmisbruget beskrives som værende stort blandt voksne i såvel byer som i nogle bygder, men der rapporteres også om børn og 
unge, der ryger hash. MIO fik kendskab til, at nogle børn allerede i 9. klasse er afhængige af hash. Hash er nemt tilgængeligt og 
let at købe også for børn ned til 14-17-årsalderen. MIO fik oplyst, at for nogle voksne er salg af hash en væsentlig indtægtskilde. 

Børnetalsmanden og MIO ser med stor alvor på det omfattende hashmisbrug og dets indvirkning på børns opvækstbetingelser i 
Kommune Qeqertalik. Hashmisbruget bliver ikke betragtet og behandlet med samme alvor som alkoholmisbrug og dermed overses 
de problemer, der følger med hashmisbrug. Hashmisbruget er omgærdet af skam og tabu og der ses børn, som dækker over deres 
forældres hashmisbrug på grund af loyalitet og kærlighed til dem. 

4.2.1  Eksempler på henvendelser fra børn 
og voksne

•  ”Jeg kan fortælle lidt. Jeg er ikke så glad for mit hjem, fordi dem, 
jeg bor sammen med, er hele tiden skæve, når de får løn. Og når 
de ikke har mere, kan de ikke længere smile.” 

 Pige, 15 år. 

•  En fagperson fortæller: ”De unge kan købe hash her i byen og det 
er problem, at politiet ikke kan gøre noget, fordi de mangler bevi-
ser”. 

•  En informant fortæller: ”Det er tydeligt at mærke, at når der er 
hash i byen, så er befolkningen rolig. Og børnene bliver urolige. 
Når der ikke er hash i byen, er der uro. Nogle elever dropper ud af 
folkeskolen på grund af hash”.

•  En fagpersons iagttagelser: ”Børn fra misbrugerhjem har ofte de-
res ”antenner ude”, de er varsomme og lukkede”. 

•  En fagperson tilknyttet et lokalt forebyggelsesprojekt fortæller, 
hvordan de tidligt opsporer børn og unge, som er begyndt at ryge 
hash og drikke alkohol: ”Når børn i aldersgruppen 10-16 år op-
dages, tages der fat med det samme og behandlingen foregår på 
skolen. Det er meget vigtigt, at der tages fat i børnene så hurtigt 
som muligt, inden de når at blive afhængige. De kan stadig nås i 
8.-9. klasse”. 

Generelt efterlyser flere fagfolk forebyggende indsatser mod hash, 
samt mere direkte handling fra politiet. 

Andre misbrugsproblematikker: alkohol

Børnetalsmanden og MIO modtog flere beskrivelser af alkoholproble-
matikken. Forbruget af alkohol beskrives meget forskelligt i byer og 
bygder, men beskrives oftest som et problem, der primært foregår 
blandt yngre voksne. 

Eksempler på beskrivelser af misbrug: 

•  En borger fortæller om en familie med børn med særlige behov. 
Der bliver brygget hjemmebryg og drukket meget i hjemmet. Poli-
tiet er blevet kontaktet og der er blevet lavet underretninger, men 
der er ikke sket nogen forandringer i hjemmet. 

•  En fagperson fortæller, at det er mest de unge uden børn, der 
drikker alkohol. Blandt den voksne befolkning er alkohol ikke sær-
ligt udbredt. 

•  ”Jeg er tryg i hverdagene, men når jeg har fri, er der fulde men-
nesker og min lille by bliver utryg.” Pige 13 år. 

Fagperson fortæller:  
”Børnene er meget kontaktsøgende  

og har brug for nærhed.  
Det kan mærkes,  

at de understimulerede.  
De går for lud og koldt vand.  

Børnene er i konkurrence  
mod et gram hash.”

En borger fortæller:  
”Selv unge på 15-16 år  
ryger hash og alle ved,  

at det foregår i efterladte  
både i bygden”.
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4.2.2  FN-artikel 33: Barnets ret til at blive 
beskyttet mod alkohol og hash

Artikel 33 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhand-
ler børns ret til at blive beskyttet mod alle former for narkotika 
og psykotrope stoffer, herunder hash og snifning. Den hand-
ler endvidere om, at staterne skal sikre tiltag, herunder lovgiv-
ningsmæssige-, sociale- og forebyggende tiltag for at beskytte 
børn mod brug af ulovlige stoffer.

4.2.3 MIO’s anbefalinger 

•  MIO ER PÅ SAMME VIS som i forhold til overgreb på og misbrug 
af børn meget bekymret for omfanget af hashmisbrug. Denne be-
kymring skal ses i sammenhæng med overgreb på og misbrug af 
børn, men også i forhold til misbrugets indvirkning på børns ret til 
sundhed, passende levestandard, social sikkerhed mv.

  Det er vigtigt, at der sker reel handling; børn skal beskyttes mod 
alle misbrugsproblematikker og den risiko for både fysisk og psy-
kisk vold, som misbrug i alle dens former medfører, bør få sær-
ligt fokus. Myndighederne har iflg. Børnekonventionens artikel 19 
en forpligtelse til at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af 
børn. 

•  MIO ANBEFALER DERUDOVER, ligesom FN’s Børnekomité, at 
der skal være et øget fokus på forebyggelse og uddannelse samt 
adgang til behandlingsformer, der også er rettet mod unge mis-
brugere. Misbrugsbehandling kan ske på mange måder, men der 
kan være behov for at fokusere på hele familiens sundhed, herun-
der også hjælp til voksne med senfølger af misbrug og overgreb. 
Misbrugsbehandling bør være let tilgængelig for såvel børn som 
voksne. Børns behov i misbrugsfamilier overses ofte og fokus på 
den psykiske hjælp til dem bør opprioriteres. Det bør huskes, at 
børn af misbrugere, som ikke selv er i behandling, også tilbydes 
motiverende psykisk hjælp.

•  DET NÆVNES SPECIFIKT, at hash er lettilgængeligt og nemt at 
købe for børn ned til 14-årsalderen. MIO anbefaler, at politiet styr-
ker sin indsats mod hashhandel, herunder laver konkrete tiltag 
for, hvordan indsatsen i bygderne kan foregå, når politiets tilste-
deværelse er vanskeliggjort, eksempelvis som følge af manglende 
kommunefogeder. 

•  MIO ANBEFALER, AT DET OPSØGENDE TILSYN styrkes sna-
rest, ”således at kommunalbestyrelsen så tidligt som muligt får 
kendskab til, om et barn i kommunen har behov for støtte.”

•  MIO ANBEFALER AT NEDSÆTTE en tværfaglig arbejdsgruppe – 
eventuelt i samarbejde med Allorfik -  som arbejder med forebyg-
gelse, der er lokalt forankret med inddragelse af børn og voksne. 

•  MIO ANBEFALER, AT SKOLE-HJEM-SAMARBEJDET også in-
kluderer oplysning om/undervisning vedrørende hashmisbrug. 

For mange er hash- og alkoholmisbrug meget følsomt og for-
bundet med skyld og skam. Det er derfor vigtigt at arbejde for at 
aftabuisere misbrug og misbrugsbehandling ved for eksempel 
at gøre det gængs at tale om misbrugsproblemer på en åben, 
respektfuld og empatisk måde. Det at bede om hjælp til at blive 
fri for misbrug er tegn på stor styrke. 
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4.3  Børn oplever fysisk og psykisk vold samt diskrimination

Børnetalsmanden modtog henvendelser, der omhandlede såvel psykisk som fysisk vold blandt både børn og voksne. En betragte-
lig del af henvendelserne drejede sig om psykisk vold i form af mobning, såsom udstødelse, udskamning og diskrimination. MIO 
er foruroliget over, at både den psykiske og fysiske vold er omgærdet af tabuisering og at der er mangel på viden om psykisk vold.

Psykisk vold i form af mobning bliver ofte reduceret til alene at foregå blandt børn. Det er vigtigt at fremhæve her, at mobning og 
psykisk vold har sammenhæng med den udbredte mobning blandt voksne. Børn spejler sig i de voksnes adfærd og mobbeadfær-
den må først og fremmest debatteres og håndtereres af den voksne befolkning med inddragelse af børn og unge. MIO anbefaler 
derfor, at hele lokalsamfundet forholder sig til problematikken om vold.  

4.3.1  Eksempler på henvendelser fra børn 
og voksne

•  En borger fortæller: ”Her i NN er udstødelse og mobning udbredt. 
Det går især ud over dem, der kommer udefra, uanset om de 
er grønlændere, danskere eller qernertormiut. Man bliver spurgt: 
”Hvad laver du her? Rejs hjem til dit land”. I skolen er der man-
ge forskellige børn med forskellige baggrunde. Der er hård om-
gangstone mellem børn og voksne. Det medfører, at folk ikke har 
lyst til at flytte hertil”. 

•  Mobbekulturen i den voksne befolkning kan afspejles i børnenes 
adfærd. MIO modtog borgerhenvendelser fra forældre, som ud-
trykte bekymring og afmagt, når de oplever, at deres børn udsæt-
tes for mobning fra børn, der beskyttes af både institutioner og af 
mobbernes forældre. 

•  En mor henvender sig og fortæller om sit barn, som siden dags-
institutionstiden har været mobbeoffer. Mobningen fortsatte langt 
op i skolealderen, hvor barnet kontinuerligt blev mobbet af et an-
det barn, som var i familie med læreren. Moren fortæller, at til 
sidst ville barnet ikke længere gå i skole. Moren fortæller videre, 
at nu er der kommet en anden lærer, som har stoppet mobningen. 

•  En mor henvender sig og fortæller om et ægteskab, som var præ-
get af psykisk kontrol fra eksmanden. Hun fortæller, at hun gen-
nem sin egen misbrugsbehandling har fået redskaber til at kom-
me videre med sit og børnenes liv. Det har krævet meget af hen-
de, men nu kan hun sørge for, at manden ikke længere bliver vred 
eller sur og børnene kan mærke det på atmosfæren derhjemme. 

•  En fagperson fortæller, at mobning i perioder særligt kan være et 
problem blandt de voksne, når mørketiden kommer. Når det sker, 
får det indvirkning på børnene. Når lærerne mærker, at der foregår 
mobning, tager skolen det op med det samme og sætter grænser 
for mobningen. 

•  En borger fortæller, at der er en enorm diskrimination (kinaassu-
sersiorneq) i befolkningen. Man råber ad hinanden og skammer 
andre folk ud. 

•  Et ungt forældrepar fortæller om deres oplevelser med vold. Kvin-
dens bror er blevet stukket ned og både kvinden og samleveren 
har været udsat for vold. Det ene af deres børn har overværet 
hændelserne og er begyndt at mobbe andre børn og vil ikke læn-
gere lytte til sine forældre. Parret fortæller, at de, der udøvede vold 
mod dem, er flyttet og at er der nu er kommet ro. 

•  Børn er bange for at bringe oplevelser med vold frem: ”Hvis jeg 
siger det til mor, får jeg bare skæld ud.” 

•  Der er en del mobning både i og uden for skolen. ”Man konkurre-
rer mod hinanden om, hvor velstillet man er”. 

•  En fagperson udtrykker bekymring over, at nogle børn har et vold-
somt sprogbrug, for eksempel ”toqussavakkit”. (”Jeg slår dig ihjel”)

Psykisk vold er et fænomen, der fylder rigtig me-
get blandt børnene. Børnenes beskrivelser af dens  
konsekvenser dæk ker over nedsat livskvalitet og 
manglende lyst og gå-på-mod: 

”Jeg bliver ked af det, når jeg mobbes.”
Dreng, 11 år. 

”Når jeg får skæld ud,  
får jeg tæsk af min stedfar.” 

Pige, 10 år.

”Der er ikke rigtig nogen,  
der interesserer sig for mig”. 

Pige, 12 år.

”Jeg er ked af det, når jeg mister én til døden, 
bliver mobbet, savner nogen, sorg”. 

Pige, 15 år.

”Efter min mening føler jeg mig ikke tryg her, 
fordi der bliver set ned på os østgrønlændere 

og vi bliver nedgjort.  
Derfor føler jeg mig utryg her og bliver bange.”

Pige, 16 år

”Jeg bliver ked af det, når mine forældre 
skændes, når de er fulde.”

Pige, 15 år. 

”Jeg føler, at de [forældrene] sætter mine 
fætre og kusiner højest og vender mig ryggen.” 

Pige, 15 år. 

”Jeg føler ikke, at jeg bliver beskyttet,  
når jeg bliver drillet af elever.”

Dreng, 14 år. 
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Det er de voksnes ansvar at gribe ind, hvis børn bliver udsat for 
mobning og derfor kan det være en god ide at man på alle sko-
ler har en anti-mobbepolitik og en plan for hvad man gør, hvis 
børn udsættes for mobning. 

FN’s Børnekomité retter i sin kommentar nr. 13 opmærksom-
heden på den vold – både den fysiske, psykiske og seksuelle – 
der sker iblandt børn og at der bør være foranstaltninger til at 
forhindre dette. 

Vold mod børn har mange ansigter og ofte er der tale om en 
kombination af forskellige typer af voldshandlinger mod barnet. 
FN’s Børnekomité anerkender familiens (herunder storfamiliens) 
primære rolle som omsorgsgiver og beskytter. Ikke desto min-
dre anerkender Børnekomitéen også, at størstedelen af al vold 
finder sted inden for familien. Og at der derfor kræves indgriben 
og støtte, når børn kommer i nød i familien.

Vold i familien finder sted i alle samfundslag og kan være meget 
skadeligt for et barns trivsel og udvikling. Et barn, der vokser op 
i et voldsramt hjem, er i forhøjet risiko for selv at blive voldsud-
øver eller voldsoffer i voksenlivet. I dag ved vi, at det at overvære 
vold i familien kan være lige så traumatiserende for et barn som 
selv at blive udsat for volden. 

FN’s Børnekomité anfører, at vold i daglig tale ofte kun handler 
om fysisk vold, men Børnekomitéen understreger, at vold også 
omfatter ikke-fysisk og /eller ikke-intenderede former for vold 
såsom psykologisk mishandling. 

4.3.2  FN-artikel 19 og 2: Barnets ret til 
beskyttelse mod vold og mishand-
ling samt diskrimination

ARTIKEL 19. Beskyttelse mod mishandling, handler om statens 
forpligtelse til at beskytte barnet mod alle former for mishand-
ling, begået af forældre eller andre og til at forebygge alle former 
for mishandling og at afhjælpe deres virkninger, når det er sket.

ARTIKEL 2. Alle børn er lige meget værd og har lige meget ret 
til de samme ting, uanset deres eller deres forældres hudfarve, 
anskuelser, tro eller sprog.

 

FN’s Børnekomité anbefalede i 2017, at Grønland ”yder al den 
nødvendige støtte til forældre, der er i risiko for at svigte deres 
børn, især med fokus på situationen i Grønland”.

4.3.3 MIO’s anbefalinger 

•  LIGESOM MISBRUG OG OVERGREB mod børn er uacceptabelt, 
kræver FN’s Børnekonvention, at myndigheder arbejder effektivt 
med at forebygge, forhindre og følge op på såvel fysisk som psy-
kisk vold mod børn. Der er i de seneste år iværksat en række ini-
tiativer, der skal adressere volden. MIO anbefaler, at indsatsen i 
endnu højere grad er lokalt forankrede, således at kulturelle og lo-
kale aspekter kommer i fokus og at der sker en reel inddragelse af 
såvel børn som voksne. Stedlige, lokale udvalg kunne igangsætte 
en proces, som indbefatter afdækning af omfang og årsager, ind-
dragelse af børn og voksne til at finde løsninger og udarbejdelse 
af en fælles handleplan. Lokalt kunne der hentes hjælp fra kom-
munen eller andre professionelle fagfolk med viden om processer 
i mindre samfund og etablering af lokalt ejerskab. 

•  DET ER VOKSNES ANSVAR at gribe ind over for mobning og ha-
ve en tydelig strategi og handleplan for, hvordan man handler, når 
børn mobber hinanden. MIO anbefaler, at kommunen sikrer, at der 
findes henvendelsesmekanismer, som børn og voksne har tillid til.

•  KOMMUNE QEQERTALIK ANBEFALES at offentliggøre en an-
ti-mobbe politik og handleplan med målbare indsatser, ligesom 
der bør være et krav at skolerne sammen med eleverne har udar-
bejdet plan for hvorledes man i den enkelte klasse vil arbejde for 
at forebygge, forhindre og følge op på mobning. MIO anbefaler, at 
der fokuseres på at skabe eksempelvis venskabsklasser og ven-
skabsskoler samt at udarbejde trivselsundersøgelser for børnenes 
trivsel på skolen.

•  DET ER VIGTIGT AT UNDERSTREGE, at mobning og psykisk 
vold ikke begrænser sig til skolen, men også er udtalt i dele af 
den voksne befolkning. Derfor er det vigtigt, at voksne involveres 
i arbejdet. 

•  BØRNETALSMANDEN OG MIO vil generelt opfordre til, at kom-
munen styrker det opsøgende arbejde, så børn, der ikke figurerer i 
det sociale system, men mistrives, bliver opdaget i tide og får hjælp.

FAKTABOKS

Mobning er psykisk vold.  
Og børn har også ret til  

at blive beskyttet mod mobning.
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’General comment No. 13 (2011) The right of the child to freedom 
from all forms of violence’ præciserer, at barnet skal beskyt-
tes mod alle former for vold, det vil sige fysisk, såvel som psy-
kisk vold, mod skade eller misbrug, forsømmelse eller uagt-
som behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder sek-
suelt misbrug. Psykisk vold kan for eksempel være at barnet 
får at vide, at det er værdiløst, ikke-elsket, uønsket, bliver tru-
et eller kun har værdi, hvis det imødekommer en andens behov.  

FN’s Børnekomité uddyber de kortsigtede såvel de langsigtede 
konsekvenser af vold mod børn: 

De kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekven-
ser af vold mod børn og mishandling af børn er almindeligt aner-
kendt. De inkluderer: dødelig skade; ikke-dødelig skade (mulig-
vis fører til handicap); fysiske sundhedsmæssige problemer (her-
under manglende trivsel, senere lunge-, hjerte- og leversygdom 
og seksuelt overførte infektioner); kognitiv svækkelse (herunder 
nedsat skole- og arbejdsevne); psykologiske og følelsesmæssige 
konsekvenser (såsom følelser af afvisning og forladthed, svækket 
tilknytning, traumer, frygt, angst, usikkerhed og knust selvtillid); 
psykiske helbredsproblemer (såsom angst og depressive lidelser, 
hallucinationer, hukommelsesforstyrrelser og selvmordsforsøg); 
og adfærdsmæssig sundhedsrisiko (såsom stofmisbrug og tidlig 
seksuel adfærd); 

Udviklingsmæssige og adfærdsmæssige konsekvenser (såsom 
udeblivelse fra skoleundervisning og aggressiv, antisocial, selvde-
struktiv og interpersonel destruktiv opførsel) kan føre til, blandt an-
det, forringelse af relationer, udstødelse fra skolen og konflikt med 
loven). Der er bevis for, at eksponering for vold øger et barns risiko 
for yderligere offergørelse og en akkumulering af voldelige oplevel-
ser, herunder senere partnervold. 

Gode venner. 

FAKTABOKS
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5.1  Barnets ret til at blive forberedt til videreuddannelse er udfordret

Børnetalsmanden og MIO modtog henvendelser om børn, der trods skolepligten af forskellige årsager ikke kommer i skole. Børne-
talsmanden og MIO er bekymret over den andel af børn, som ikke får hjælp trods underretninger fra lærere og andre voksne. Ret-
ten til udvikling og uddannelse er mere end blot barnets ret til at opnå adgang til formel uddannelse. Retten til udvikling indebærer 
også barnets ret til at opnå mulighed for at kunne tage aktivt del i et demokratisk samfund. Barnet skal sikres adgang til at opnå 
evnen til selvstændig tænkning, kritisk stillingtagen og evne til at give udtryk for egne meninger, holdninger og følelser. Barnet bør 
have mulighed for at øge sine læringsevner, sin viden om og forståelse af egen samfundsmæssig identitet, kultur og værdier, sin 
respekt for sig selv og for andre.  

For at leve op til Børnekonventionens artikel 28 om børns ret til uddannelse, skal Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om fol-
keskolen § 1 om undervisningspligt som udgangspunkt efterleves. 

For at leve op til Børnekonventionens artikel 29 om at udvikle barnets muligheder i relation til personlighed, evner og psykiske og 
fysiske formåen, skal Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolelovens § 1 som 
udgangspunkt efterleves.

5.1.1  Eksempler på henvendelser fra børn 
og voksne

•  En lærer udtrykker bekymring for de børn, der ikke kommer i sko-
le: ”Når vi laver underretninger til socialforvaltningen om seksuel-

le krænkelser, bliver der handlet hurtigt på det. Men når det drejer 
sig om børn, som udebliver fra undervisningen, er man ligeglad.” 

•  En skoleledelse udtrykker ønsker om, at kommunen tager under-
retninger om udeblivelser fra skolen alvorligt. 

5. BARNETS RET TIL UDVIKLING OG UDDANNELSE

”Når vi laver underretninger  
til socialforvaltningen om  

seksuelle krænkelser, bliver der  
handlet hurtigt på det.  

Men når det drejer sig om børn,  
som udebliver fra undervisningen,  

er man ligeglad.” 
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•  En fagperson fortæller om en dreng i mellemtrinnet, som ikke 
kommer i skole ret ofte. Fagpersonen beskriver drengens adfærd, 
som gradvist er blevet voldsommere. Der er sendt underretning 
i 2019, men der er ikke kommet svar på, om underretningen er 
modtaget. Generelt efterlyser lærerne kvitteringer for deres hen-
vendelser fra socialforvaltningen. 

•  En lærer henvender sig til MIO for at fortælle, at eleverne er så 
urolige, at de ikke kan tage læring til sig. 75 % af tiden bruges til 
at få eleverne til at forholde sig i ro. De resterende 25 % bruges 
til at lære eleverne det, de skal lære. 

• Skoleledelsen ønsker øget samarbejde med forældrene.  

•  En lærer fortæller, at der mangler støtte og psykisk hjælp til de ele-
ver, som har behov for det. 

•  En forælder giver udtryk for, at fagligheden i sprogfag og i mate-
matik er lav og fortæller, at der bliver spillet spil på mobilen i ti-
merne. 

•  MIO fik oplysninger fra fagfolk om, at en ældre skolebygning er 
kold og utæt om vinteren. Når der er lave minusgrader, kan inde-
temperaturen være nede på 13 plusgrader, så skolen må lukke, 
når dette sker. Der er desuden træk fra vinduer, døren, gulvet og 
listerne. Skolegården har ingen legeplads. 

Førskole- og småbørnsområdet: 

MIO fik på forespørgsel oplyst, at der er én sundhedsassistent 
og én sygeplejerske til småbørnsområdet i Kommune Qeqer-
talik. MIO vil i den forbindelse udtrykke bekymring for, at der 
med kun to ansatte ikke vil være tilstrækkelig mulighed for at 
kunne følge børnenes udvikling kontinuerligt og systematisk, før 
de kommer i skole. Alle børn har ret til udvikling og udviklin-
gen sker allerede før barnets fødsel og fortsætter op gennem 
småbørnsårene og senere gennem ungdomsårene. FN’s Bør-
nekomité beskriver i sin kommentar nr. 11 om oprindelige folk 
og deres rettigheder, at deltagerlandende bør træffe alle rimeli-
ge forholdsregler for at sikre, at oprindelige folks børn, familier 
og deres lokalsamfund modtager information og uddannelse i 
spørgsmål, som drejer sig om sundheds og forebyggende pleje, 
såsom ernæring, amning, før- og postnatal pleje, børne- og ung-
domssundhed, vaccinationer, smitsomme og hygiejne. 

MIO blev ligeledes oplyst om, at der ét sted hverken var dag-
institution eller lovpligtige pædagogiske tilbud. MIO mener, at 
ligesom skolen har stor betydning for de større børns læring 
og uddannelse, har dagsinstitutionsområdet en grundlæggende 
betydning for barnets udvikling. Børn i daginstitutioner bruger 
en meget stor del af deres hverdag i institutionen, i samspil med 
andre børn og pædagoger (og medhjælpere), og det er derfor af 
stor betydning, at børn deltager i stimulerende, sunde og me-
ningsfulde aktiviteter med sine omgivelser hver dag, for at un-
derstøtte deres udvikling på bedste vis.

Elevhjemmet, Aasiaat

MIO besøgte elevhjemmet i Aasiaat og havde rettighedsaktiviteter 
med 16 børn og unge i alderen 13-16 år. MIO indhentede deres op-
levelser af at bo på elevhjem og modtog mange velovervejede og re-
fleksive svar. Særligt beskrivelser af hvor stor en omvæltning det er 
at flytte fra en lille bygd til en stor by blev godt beskrevet af eleverne. 
På spørgsmålet om hvorvidt de har nogen voksne at tale med, svarer 
et flertal, at de har voksne at kunne tale med (enten personalet eller 
med deres forældre). 

MIO mødte et engageret og omsorgsfuldt personale på elevhjemmet 
og trygheden kunne med enkelte undtagelser observeres på børnene 
og læses ud af deres besvarelser. Børnetalsmanden hæfter sig sær-
ligt ved personalets ønsker om at kunne tilegne sig faglige redskaber 
til gavn for de elever, der har det svært, herunder elever, der har været 
udsat for seksuelle krænkelser. 

Følgende blev noteret under besøget på elevhjemmet: 

•  Personalet på elevhjemmet udtrykker ønske om at få flere fagli-
ge redskaber til den gruppe af elever, der har det svært, herunder 
elever, der har været udsat for seksuelle krænkelser. Personalet 
udtrykker også ønske om flere pædagogiske redskaber i forhold 
til opdragelse. De ønsker ligeledes redskaber til at få elevernes 
baggrundshistorie/livshistorie, så de bedre kan forstå dem. 

•  Personalet oplever, at de ikke altid kan imødekomme elevernes 
behov i forbindelse med lektiehjælp og udtrykker ønsker om hjælp 
fra skolen. 

•  Fysisk indretning: Elevhjemmet er ikke indrettet til at være skole-
hjem. Spiserummet bruges til aktivitetsrum/fællesrum og der er 
ikke et selvstændigt aktivitetsrum. Der ses meget små værelser, 
hvor op til fire elever bor tæt sammen. Nogle elever ønsker sig 
eget værelse. Nogle elever udtrykte frustration over at bo sammen 
med nogen, de ikke føler, at de ”matcher med”. Der er mangel på 
opbevaringsplads og kun ét –til to skriveborde i nogle af værelser-
ne. Der er små, upersonlige opholdsrum. 

•  Der efterlyses oplysning og vejledning fra både Gammeqarfik og 
elevhjemmet til de børn, der skal på skolehjem, så børnene kan 
føle sig forberedt til livet på skolehjemmet. Det er en stor omvælt-
ning for børnene at flytte ind i en ny by uden forældre/familien og 
fra en lille til en stor skole. 

•  Eleverne skal gå fra skolen kl. 7.15 for at nå komme i skole, da 
skolen er i den anden ende af byen. Nogle af eleverne fortæller, 
at de bruger meget tid på at komme til fritidsaktiviteter af samme 
årsag. 
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Udsagn fra nogle af elevhjemsbørnene: 

•  ”Det er dejligere hos familien, fordi der er mere ro. At komme her-
til er skuffende.” 

 Dreng, 15 år. 

•  ”Der er mange ting, som er gode, men også irriterende. Det kan 
være tungt første gang at flytte fra ens forældre. Men da de andre 
unge opmuntrer én, kommer man over det. Det kan gøre ondt ik-
ke at kunne give forældrene en krammer. Men stadigvæk er de til 
meget nytte.”

 Pige, 15 år. 

Efterskolen Villads Villadsen, Qasigiannguit 

Efterskolen I Qasigiannguit er en selvejende institution, som for tiden 
har 69 elever. Samtalen med skolelederen handlede primært om ele-
ver med komplekse problemstillinger og som derfor har særligt be-
hov for støtte. Når disse elever begynder på efterskolen, oplever en 
del af dem, at deres erindringer om deres opvækst dukker op. For at 
imødekomme elevernes behov, har skolen en samtalepartner, som 
eleverne kan tale med om deres problemer. Skolen har også indført 
faget ”Personlig udvikling” og er i gang med at undersøge, hvordan 
de gennem samarbejde med elevernes forældre kan afdække deres 
børns behov. 

Blandt de problemstillinger, som nogle elever har, nævnes, at nogle 
elever går med selvmordstanker og enkelte forsøger at tage deres 
eget liv. Særligt elever fra yderdistrikterne har det svært. I en ulykkelig 
sag, hvor skolen forgæves underrettede om tre elever fra yderdistrik-
ter, endte det med selvmord. Under besøget afsendte MIO en under-
retning om et selvmordsforsøg. 

En del af skolens beredskab består i en aftale med sundhedsvæsnet, 
som indebærer, at når en elev har forsøgt at tage livet af sig selv, be-
holder sundhedsvæsnet dem, indtil de skal hjem. 

Derimod beskrives samarbejdet med såvel barnets hjemkommune 
som med Kommune Qeqertalik ofte som værende vanskeligt. Pro-
blematikken består oftest i, at ingen af kommunerne vil påtage sig at 
tage ansvaret for den selvmordstruede. 

Hashmisbrug er et andet alvorligt problem på efterskolen. Nogle ele-
ver er afhængige og hash er lettilgængeligt for disse elever. Skole-
lederen efterlyser en styrkelse af politiets indsats mod hashhand-
len. Skolens nultolerancepolitik betyder, at elever hjemsendes, når 
det opdages, at de ryger hash. MIO fik under sit besøg kendskab til 
elever, der blev bortvist på grund af hashrygning. 

5.1.2  FN-artikel 20, 28 og 29: Barnets ret 
til udvikling og uddannelse 

ARTIKEL 28 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhand-
ler børns ret til at få en uddannelse. Ud fra ligestillingsprin-
cippet skal grunduddannelse være tilgængelig og opnåelig for 
alle børn. Dette betyder også, at der skal ydes økonomisk bi-
stand i tilfælde af trang. Børn skal vejledes og opmuntres til at 
gennemføre skolegangen. Grund-, faglig og højere uddannelse 
skal gøres tilgængelig og frafald skal mindskes. Skolegangen 
skal administreres således, at den tilgodeser barnets værdig-
hed som menneske og er i overensstemmelse med Børnekon-
ventionen.

ARTIKEL 29 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder hand-
ler om, at uddannelsen af barnet skal have til hensigt at udvik-
le barnets personlighed, samt psykiske og fysiske evner. Lige-
som respekt for menneskerettigheder, ligestilling, etnicitet, eg-
ne forældre, kulturel identitet, miljø og nationale værdier skal 
være en del af barnets udvikling.

ARTIKEL 20 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder handler 
om, at børn, der midlertidigt eller konstant er afskåret fra si-
ne familiemæssige omgivelser eller som af hensyn til sig eget 
bedste ikke kan tillades at forblive i disse omgivelser, har ret til 
særlig beskyttelse og bistand fra statens side. 

5.1.3 MIO’s anbefalinger 

•  MIO ANBEFALER, AT FOLKESKOLEN i Kommune Qeqertalik ge-
nerelt styrker sit fokus på folkeskolens formål, struktur og orga-
nisering 4. Folkeskolens formål og sigte er i tråd med FN’s Kon-
vention om Barnets Rettigheder, idet FN-artiklerne 28 og 29 om-
handler barnets ret til gratis og obligatorisk undervisning samt at 
Grønland har ansvaret for at sikre barnet uddannelse og udvikling. 

•  AF FN-ARTIKEL 29 FREMGÅR, at barnets personlighed, talen-
ter samt psykiske og fysiske evner skal udvikles til deres fulde 
potentiale, og forbereder det til et aktivt liv som voksen. Det er en 
FN-artikel, der betoner respekten for barnets egne kulturelle og 
nationale værdier. Artikel 29 omfatter imidlertid ikke kun indhol-
det af læreplanen, men også de uddannelsesmæssige processer, 
de pædagogiske metoder og det miljø, hvor uddannelsen foregår, 

4    Ud fra Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

”Man bliver overrasket  
over den anderledes måde  

at leve på. Man bliver træt i kroppen  
af at flytte fra bygd til by og man bliver 

meget trist. Fordi vi og dem, vi boede  
sammen med, var ligesom ”familie”.  

Når man kommer hertil og ser mange  
mennesker og ikke ved, hvordan  

de opfører sig, bliver man  
meget ængstelig.” 

Pige, 15 år. 
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uanset om det er hjemmet, skolen eller et andet sted. Hvert barn 
har dets egne egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Læ-
replanen skal således have direkte relevans for barnets sociale, 
kulturelle, miljømæssige og økonomiske kontekst, og til hans eller 
hendes nuværende og fremtidige behov. 

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNALBESTYRELSEN udfører et 
mere effektivt tilsyn inden for børne- ungeområdet. MIO bemær-
ker i den sammenhæng, at Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 
om støtte til børn nu præciserer dette ansvar.

•  MIO ANBEFALER, AT FOLKESKOLEN retter sin opmærksomhed 
på de elever, der af forskellige årsager udebliver fra undervisnin-
gen og at underretninger herom tages lige så alvorligt af kommu-
nen som andre former for svigt. 

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN tilbyder den psykosociale 
hjælp, som børnene – herunder børn på elevhjem - har behov for.  
Det kan være i form af samtaler med en børneprofessionel, som 
besidder de nødvendige faglige kvalifikationer til at yde psykisk 
hjælp. Samtalepersoner er et godt tilbud til børn, men må ikke 
træde i stedet for en socialfaglig undersøgelse af et barn, der er 
bekymring for. 

• MIO ANBEFALER EN STYRKELSE af skole-hjem-samarbejdet. 

•  MIO ANBEFALER VEDLIGEHOLDELSE af bygninger og de øvrige 
fysiske faciliteter til børnene.  

•  MED HENVISNING TIL KAPITEL 4 om supervision til fagperso-
ner, vil MIO også anbefale supervision til lærere og andre børne-
profesionelle.   

• VEDRØRENDE ELEVHJEMMET: 
  Det forhold, at børn er nødsaget til (selvom intentionen er god) 

at flytte fra deres oprindelige miljø er ikke direkte, men indirekte, 
omfattet af Børnekonventionen og andre af Grønlands internatio-
nale forpligtelser. Den europæiske menneskerettighedskonventi-
on artikel 8 omhandler indgreb i familielivet og Børnekonventio-
nens artikel 20 omhandler sikring af alternativ omsorg i tilfælde 
af, at barnet er afskåret midlertidigt eller konstant fra sine fami-
liemæssige omgivelser, har ret til særlig beskyttelse og bistand 
fra statens side. Elevhjem kan sidestilles med en døgninstitution, 
men MIO gør opmærksom på, at der ikke afsættes de samme res-
sourcer og personale til elevhjemmet. 

•  MIO ANBEFALER, AT DER ETABLERES indsatser til børn og for-
ældre rettet mod forberedelse til elever, der skal på elevhjem. 

•  LOVEN OM STØTTE TIL BØRN ses ikke at adressere forholde-
ne for børn på skole- eller elevhjem, selvom disse børn netop kan 
være særligt udsatte, er adskilte fra deres familier og i andre per-
soners varetægt. Personalet på elevhjemmet efterlyser redska-
ber (pædagogisk og socialfaglige) til at kunne imødekomme børns 
sociale problemstillinger. Derfor anbefaler MIO både, at der laves 
socialfaglig undersøgelse med henblik på at give hjælpeforan-
staltninger der, hvor barnet aktuelt befinder sig (børn på elevhjem, 
som i forvejen var anbragte uden for hjemmet, eller børn med 
særlige behov), og at der lyttes til personalets ønsker om opkva-
lificering, da de ønsker bedre forudsætninger for at kunne sætte 
sig ind i elevernes livssituation og hjælpe dem. 

•  MULIGHED FOR BEFORDRING TIL ELEVHJEMSBØRN – even-
tuelt også andre børn, der bor i den anden ende af byen. 
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5.2  Behov for styrkelse af bevidsthed om forældreansvar og grænsesætning 

MIO modtog en række forskellige henvendelser, som drejer sig om ønsket om øget grænsesætning og om ønsker om redskaber 
til forældre. En del børneprofesionelle anbefaler indsatser rettet til forældre, hvor opdragelse og betydningen heraf italesættes. 

FN-artikel 18 præciserer, at i de tilfælde, hvor forældrene er i risiko for at svigte deres børn, eller når forældre selv ønsker hjælp og 
vejledning, er myndighederne forpligtet til at rådgive og hjælpe forældrene med deres forældrerolle, så de kan udføre deres pligter 
som opdragere af børn. 

5.2.1  Eksempler på henvendelser fra børn 
og voksne

Forældrevejledning og grænsesætning:

•  Der er behov for rådgivning til særligt unge forældre, som mangler 
redskaber til at være forældre. Men også andre færdigheder så-
som økonomi, inuuniarnissaq efterlyses hos forældre. 

•  De unge forældre henvender sig ikke selv for at få hjælp og en 
fagperson forklarer det således: ”Det er kutyme at holde sig tilba-
ge på grund af mindreværd. ”

•  En fagperson fortæller: ”Der er stor grænseløshed blandt børn, 
også blandt de børn, som ikke er registreret af de sociale myndig-
heder. Forældrene sætter ikke grænser for børnene. Nogle foræl-
dre har tendens til at give skolen skylden”. 

•  Enkelte henvendelser drejede sig om situationer, hvor tre genera-
tioner – det vil sige børn, forældre og bedsteforældre - bor under 
samme tag. Her kan konflikter om opdragelse af barnet/børnene 
opstå. MIO modtog en henvendelse fra en ung mor, som fortæller, 
at hun føler sig magtesløs i forhold til sin datters vredesudbrud. 
Hun er enlig mor og den unge familie bor sammen med bedste-
forældrene. Den unge mor oplever, at hendes forældre blander sig 
unødigt i hendes opdragelse af sin datter. 

  I et andet tilfælde bemærker en bedstemor, at ”det er mærkbart, 
at man ikke må blande sig i sine børns børneopdragelse”. Flere 
steder fik MIO også rapporteringer om oldeforældre, som påtager 
sig rollen og ansvaret for børnene. 

5.2.2  FN-artikel 5 og 18: Forældreansvar 
og børneopdragelse

ARTIKEL 5 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder handler 
om vejledning af forældre og barnets ret til at få respekteret 
den forældrevejledning, som er mest hensigtsmæssig for bar-
nets evner og udviklingsmuligheder.

ARTIKEL 18 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhand-
ler forældres hovedansvar for børns opdragelse og udvikling. 
Myndighederne skal yde passende bistand til forældre og vær-
ger, så de kan udføre deres pligter som opdragere af børn og 
skal i øvrigt sikre udviklingen af institutioner, ordninger og tje-
nesteydelser til omsorg for børn. 

5.2.3   MIO’s anbefalinger 

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN igangsætter initiativer, der 
omhandler information og dialog om forældreansvaret og græn-
sesætningen hos børn. Herunder have blik for de familieformer, 
hvor tre generationer bor under samme tag, hvilket kan give an-
ledning til konflikter om ansvaret for børneopdragelse.  

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN etablerer et stærkere samar-
bejde mellem skole, daginstitution, fritidsområdet, sundhedsvæ-
sen og socialforvaltning. MIO vil også i den forbindelse anbefale 
at inddrage familien/netværket omkring barnet i højere grad.  

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN i de tilfælde, hvor forældre 
selv ønsker hjælp eller hvor der underrettes om børns hjemmefor-
hold, lever op til sit ansvar for og sin pligt til at yde forældrene den 
hjælp og rådgivning, de har brug for. Det gælder alle forældre.

•  BØRNETALSMANDEN SER SÅLEDES et behov for, at myndig-
hederne efterser de krav, Grønland bør bestræbe sig på at efterle-
ve i henhold til Børnekonventionens artikel 18. 
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5.3  Behov for øget viden om barnets ret til fritid og deltagelse i kulturelle aktiviteter

Børnetalsmanden og MIO talte med mange børn og unge, der fortæller om et godt og sundt børne- og fritidsliv. Børnenes egne be-
svarelser og fortællinger om deres fritidsliv dækker over en meget bred vifte af aktiviteter, som børnene forbinder med et godt bør-
neliv.  Som en naturlig og integreret del af deres besvarelser indgår levende beskrivelser og illustrationer af børnenes ophold og 
aktiviteter i naturen, såsom sejlads, fangst efter sæl, rensdyr, hval, fiskeri, at passe hundene og bærplukning. 

Disse aktiviteter i naturen indgår på linje med andre aktiviteter såsom computerspil, at hoppe på trampolin, cykle, spille fodbold 
og det at være på udlandsrejse. Børnetalsmanden og MIO blev glade for de mange alsidige børneaktiviteter. Der foregår således 
mange alsidige børneaktiviteter, der kan tjene som inspiration for den fremtidige fritidspolitik (se anbefalingerne sidst i afsnittet). 

Det er imidlertid Børnetalsmandens vurdering, at der i høj grad mangler aktiviteter og væresteder med børneprofessionelle tilknyt-
tet til børnene i kommunen. Fritidsområdet beskrives af fagfolk som værende underprioriteret særligt efter kommuneændringen 
og der rapporteres om at børn mangler steder at være i dagtimerne efter skolen. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at være-
steder med børneprofessionelle også indebærer et beskyttende element; børnene er under voksenopsyn og befinder sig således 
i trygge rammer. 

Endelig kan den udbredte mobning af børn også være en væsentlig hindring for at sikre de rettigheder, som børnene har i henhold 
til artikel 31. Mobning er også beskrevet uddybende under kapitlet om psykisk vold. Disse rettigheder kan kun realiseres, hvis kom-
munen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte børn mod sådanne handlinger.
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5.3.1  Eksempler på henvendelser fra børn 
og voksne

•  Fritidsområdet var før strukturændringen 5 placeret under skole-
området. Nu hvor fritidsområdet hører under Timi Tarnilu, opleves 
det af flere fagfolk, at området ikke længere er prioriteret. 

•  I en bygd er der kun budget til at tilbyde fritidsaktiviteterne fra ok-
tober til april. 

•  Flere steder har 4.-7. klasse ingen steder at være i dagtimerne 
efter skolen. Fritidsklubben er for 1.-3. klasse. Først kl. 19.-21 er 
der fritidstilbud til 4.-7. klasse. 

• E n borger udtrykker bekymring for en legeplads’ tilstand; den er 
farlig for børnene. 

Børns tanker om det gode ved at være barn/ung:

•  ”At have venner, være sig selv, at have kæreste.” 

 Dreng, 14 år. 

• ”Køre hundeslæde, fiske, hvidhvalsfangst”

 Dreng, 14 år. 

•  ”Være ude, lege, cykle, lave mad, slås, fødselsdag, ude at sejle, 
hoppe på trampolin.” 

 Pige, 8 år. 

•  ”Være på legepladsen, have venner, tage ud at sejle, samle æg, 
gå i skole, lege tagfat, lege i sneen, lave lektier, lege på isen, være 
på en sø, vaske op, være sammen med familien, lege med hun-
dehvalpe.” 

 Pige, 9 år. 

• ”Kærlighed i familien.” 

 Pige, 13 år. 

• ”Første forelskelse og det første kys.” 

 Pige, 13 år. 

• ”At spille spil, være ude, tage på rypejagt, snowboard.”

 Dreng, 13 år.  

•  ”At være rodet, være uartig, være doven, lade som om man ikke 
hører noget, være ude længe, spise slik.”

 Pige, 11 år. 

•  ”Da jeg sejlede med jolle sammen med nogle andre børn, skød 
jeg en sæl. Jeg er glad for slynge, jeg var lige ved at fange en 
gås.” 

 (Skrevet med hjælp fra en voksen, dreng 6 år). 

”Tage på rensdyrjagt.  
Jeg har været på  

rensdyrjagt engang  
med min onkel.  

Vi fangede et stort dyr.”

Dreng, 10 år

5    Strukturændring dækker over den ny organisationsreform, som Kommune Qeqertalik vedtog:  
https://www.qeqertalik.gl/Emner/Om_kommunen/Organisation?sc_lang=da
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5.3.2  FN-artikel 30 og 31: Barnets ret til 
fritid, hvile og leg samt deltagelse i 
kulturelle aktiviteter

ARTIKEL 30: Børn fra mindretals- og etniske gruppers ret til at 
leve i overensstemmelse med deres egen kultur og tale eget 
sprog

ARTIKEL 31 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhand-
ler børns ret til at hvile sig og have fritid, børns ret til at lege 
og dyrke fritidsinteresser, samt deres ret til at deltage i det kul-
turelle og kunstneriske liv. Grønland skal stille passende og li-
ge muligheder til rådighed for, at børn kan benytte sig af disse 
rettigheder.

FN’s Børnekomité minder om vigtigheden af at se barnet ud fra 
et helhedsorienteret perspektiv, som omfatter barnets fysiske, 
mentale, åndelige, moralske, psykologiske og sociale udvikling. 
Forordet i FN’s Børnekonvention understreger netop vigtigheden 
af tradition og kulturelle værdier hos hvert enkelt individ. Delta-
gerstaterne skal tage nøje højde for den kulturelle betydning af 
den traditionelle brug af omgivelserne – samtidig med at bar-
nets ret til livet, overlevelse og udvikling sikres. 

(Convention on the Rights of the Child, General Comment no. 
11 (2009) Indigenous Children and their rights under the Con-
vention, s. 8). 

FAKTABOKS
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5.3.3 MIO’s anbefalinger 

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN løfter det gode børne- og fri-
tidsliv ved at tage udgangspunkt i det børn og unge selv siger om 
et godt børne- og fritidsliv som beskrevet i indledningen til afsnit-
tet. Med inddragelse af børn og unge i kommunens Børnepolitik 
er der et godt afsæt til implementering af barnets ret til fritid, hvile 
og leg i Kommune Qeqertaliks byer og bygder. 

•  MIO BEMÆRKER I LIGHED MED FN’s Børnekomités kommentar 
nr. 17, at myndigheder og politikere synes at undervurdere betyd-
ningen af at sikre børns mulighed for hvile, leg og fritid samt deres 
ret til at deltage i det kulturelle liv. MIO anbefaler, at denne rettig-
hed integreres i planlægning af nye politikker og i forbindelse med 
vedtagelse af nye budgetter. 

•  MIO MINDER OM, at kommunens tiltag inkluderer alle børn og at 
tiltagene inkluderer børn med psykiske og fysiske handicaps, børn 
med særlige behov og børn i komplicerede læringssituationer. 

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN etablerer tilsyn med eksiste-
rende klubber og væresteder og at kommunen formulerer mål- og 
strategiplaner for de eksisterende klubber og væresteder, herun-
der målgruppe- og formålsbeskrivelser.

•  MIO ANBEFALER, AT DER SIKRES fritidsaktiviteter og væreste-
der til børn og unge, også i bygderne, herunder at der sikres bør-
neprofessionelle til arbejdet med børn og unge i fritiden. Der er 
behov for samlingssteder, hvor børn kan opholde sig efter skoletid 
med voksenopsyn. 

 
5.4  Børns levestandard, sociale sikkerhed og sundhed

Børnetalsmanden er foruroliget over den fysiske og psykiske sundhedstilstand blandt mange børn og unge, samt over den mang-
lende psykiske hjælp. Ud over den beskrevne psykiske vold (mobning, udelukkelse og diskrimination) beskrevet i kapitel 4, er 
Børnetalsmanden bekymret over de henvendelser, der drejer sig om levestandarden. Borgere, som ikke har fuldtidsjob og borgere 
uden uddannelse kan i perioder med dårlige fiskeri- eller fangstforhold have svært ved at være selvforsørgende, hvilket påvirker 
børnenes sundhed negativt.  

5.4.1  Eksempler på henvendelser fra børn 
og voksne

•  Særligt i bygderne og de mindre byer beskrives fiskeriet som den 
mest vigtige indtægtskilde. Herfra fortæller borgere: 

  ”Om vinteren er der færre fisk. Det kan påvirke forældre, som le-
ver af fiskeri og så falder levestandarden.” 

  ”Det er mærkbart, at fiskeriet ikke går godt. Enkelte elever kom-
mer i skole uden madpakke.” 

”Fiskeriet er afgørende  
for hvordan  

børnene har det.” 
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  ”I de perioder, der ikke er fisk, er det mærkbart, at nogle børn mang-
ler mad og kommer sultne i skole. Skolen sørger for, at der er mad 
til dem, men børnene kan være tilbageholdende omkring tilbuddet.” 

  ”Med hensyn til levevilkårene, kan man mærke, at folk kæmper 
mod hinanden, når der er lavvande i kassen. Mentaliteten ændrer 
sig. Der kommer meget negativitet blandt folk.”

• Fagpersoner fortæller: 

  ”Uligheden er stor. Nogle er meget velstående, mens andre hver-
ken har elektricitet eller rindende vand og bor på meget lidt plads. 
Genbrugskassen, hvor folk kan lægge tøj, bliver altid brugt flittigt.” 

  ”Vi møder børn, der ikke får den rette medicinske behandling”. 

  ”Der mangler en sundhedsplejerske i byen. Der er stor brug for 
Tidlig Indsats her. Holdningen i Aasiaat er, at en sundhedsplejer-
ske ikke kan betale sig, fordi der er så få børn. (...) der er lige nu 
et stort udbrud af børnesår. Blandt nogle familier er der stor man-
gel på hygiejne.”

  ”Det er sundhedsassistenterne, der udfører forebyggelsesarbej-
det”.

•  Bygderne efterlyser særligt tandlægehjælp samt fagfolk fra sund-
hedsvæsnet. 

•  MIO mødte den holdning, at ”barnet bliver mindre beskidt, hvis det 
ikke kommer for tit i bad”/ ”Uffajuikkuni ipeqannginnerussaaq”.

•  En lærer fortæller: ”Rygning er et problem og er udbredt blandt 
børnene selv helt ned i de små klasser. Forældre til 7. klassesele-
ver accepterer, at deres børn ryger.” 

•  En borger oplyser, at ”forældre bor sammen med deres voksne 
børn og deres børn. De yngre generationer søger ikke egen bolig, 
fordi de ved, at der alligevel ikke er nogen boliger”.

FN’s Børnekomites anbefalinger til Grønland, 2017: 

•  at der i alle områder af Grønland sikres tilstrækkeligt med er-
næringsrigtige fødevarer, og at det for familier skal være mu-
ligt og økonomisk overkommeligt at købe sund mad. 

•  At Grønland sætter ind mod fattigdom ved at løse problemer-
ne med høj arbejdsløshed blandt familieforsørgere

 

5.4.2  FN-artikel 24, 26, 27: Barnets ret til 
sundhed, social sikkerhed og en til-
fredsstillende levestandard

ARTIKEL 24 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhand-
ler børns ret til at leve et sundt liv med et godt helbred, samt 
børns ret til at få sundhedsfaglig hjælp og behandling, hvis de 
har brug for det. Børn har ret til at opnå den højst mulige grad af 
sundhed og har ret til adgang til sundhedsydelser og lægehjælp 
med særlig vægt på forebyggende sundhedspleje.

ARTIKEL 26 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhand-
ler barnets ret til social sikkerhed. Hvor det er hensigtsmæssigt 
bør bistanden ydes under hensyntagen til de forhåndenværen-
de midler og omstændigheder, for barnet og de personer, der 
har ansvaret for barnets underhold. 

FN-ARTIKEL 27 omhandler børns ret til en levestandard, hvor 
barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sociale udvik-
ling anerkendes. Formår barnets forældre ikke at efterleve det-
te, skal kommunerne hjælpe forældrene med at gennemføre 
denne ret. Denne hjælp kan ydes økonomisk, gennem støtte-
programmer og med hensyn til barnets basale behov.

FN’s Børnekomité opfordrer i sin kommentar nr. 15, at deltagerlan-
dende træffer ”særlige foranstaltninger for at sikre, at oprindelige 
børn ikke diskrimineres for at nyde den højeste opnåelige sundheds-
standard. (…) og tager de nødvendige skridt for at sikre, at oprindeli-
ge børn får adgang til sundhedsydelser. Sundhedsydelser bør i videst 
muligt omfang være samfundsbaseret og planlagt og administreret i 
samarbejde med de berørte folk.”

5.4.3 MIO’s anbefalinger 

Børnetalsmanden og MIO anerkender de generelle vanskeligheder 
omkring boligforholdene, ligesom den lige adgang til sundhedsydel-
ser er udfordret. I forhold til efterlevelse af konventionens artikel 27 
er der vanskeligheder i forhold til at sikre alle børn en sund fysisk, 
psykisk og åndelig udvikling i form af konkrete hjælpeindsatser til 
børn i udsatte forhold.

•  MIO ANBEFALER, AT FOREBYGGELSESINDSATSEN og fysisk 
såvel som psykisk hjælp til børn styrkes.

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN og Selvstyret sikrer børnene 
adgang til sundhedsmæssige undersøgelser, udredninger samt 
behandling.

•  MIO ANBEFALER, AT DER I KOMMUNEN fokuseres på sund-
hedsmæssige tiltag i bygderne, herunder tilbud om forældrekur-
ser til alle forældre og tiltag, der sikrer den lige adgang til sund 
kost og hygiejne.

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN etablerer støtteforanstaltnin-
ger i form af ”Tidlig indsats” til alle forældre.

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN igangsætter tiltag, der sikrer 
børn deres grundlæggende ret til mad hver dag.

FAKTABOKS
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6.1  Manglende eller langsommelig  sagsbehandling 

Børnetalsmanden og MIO modtog flere henvendelser, der drejer sig om børn og unge, der ikke modtager den hjælp, som de har ret 
til. Det drejer sig om børn, der udsættes for såvel psykisk som fysisk vold, overgreb eller andet misbrug. På myndighedsplan med-
virker den udeblivende eller langsommelige sagsbehandling til, at en del børn ikke har fået den hjælp, de har ret til. 

Der peges på flere årsager til den mangelfulde sagsbehandling: For få medarbejdere til for mange sager, usikkerhed om organisa-
tionsopbygningen blandt de ansatte (efter kommunedelingen) og manglende samarbejde mellem de enkelte enheder (skole, so-
cialforvaltning, sundhedsvæsen, politi). 

6.1.1  Eksempler på henvendelser fra børn 
og voksne

•  En borger fortæller om, at den person, vedkommende har under-
rettet om, har fået foreholdt hele underretningen. Efter at have 
læst underretningen, forfulgte vedkommende underretteren i lang 
tid. 

•  Fagperson: ”Vi gør meget ud af den skærpede underretningspligt 
og pålægger lærerne at lave disse. Når man laver underretninger, 
bliver man truet af familien, selv om vi gør vores lovpligtige arbej-
de.” 

•  Da MIO spurgte sundhedsvæsnet, skolen og socialforvaltningen i 
en by, kunne ingen oplyse, hvem der var kommunefoged. MIO rin-
gede til politiet i Nuuk, som stillede om til politiet i Aasiaat. MIO fik 
oplyst, at politiet ikke udleverer oplysninger på, hvem der er kom-
munefoged og udleverer ej heller et telefonnummer. Politiet ville i 
stedet ringe til kommunefogeden og bede vedkommende kontak-
te MIO. 

•  I en bygd dækker den eneste ansatte i kommunekontoret alle 
sagsområder, bortset fra skoleområdet. 

•  En skoleleder oplyser, at de ikke ved, hvem den øverste leder for 
skoleområdet er. 

•  Lærere efterlyser indsigt i, hvilke tiltag socialforvaltningen igang-
sætter efter underretninger. De efterlyser ligeledes kvittering på 
modtagelse af underretninger.

•  Medarbejderne i socialforvaltningen oplever, at underretningerne 
er mangelfuldt udfyldte. De udtrykker et generelt ønske om, at al-
le, der laver underretninger, udfylder dem mere uddybende.   

•  En fagperson fortæller: ”I forbindelse med overgangen fra Qaa-
suitsup Kommunia til Qeqertalik Kommunia er det tydeligt at 
mærke, at der ingen rammer er inden for området”. 

•  Et medlem af skoleledelsen fortæller: ”Efter kommunedelingen er 
vores samarbejde med kommunen ikke blevet optimalt endnu/
Kommunerujussuanngornermi suleqatiginneq suli iluatsivinngi-
laq”.

•  En skoleledelse har lavet underretninger om børn, der ønsker at 
begå selvmord, men oplever ligegyldighed fra socialforvaltningen. 

•  Fra en bygd efterlyses et bedre samarbejde med MISI 6 og social-
forvaltningen. En fagperson fortæller: ”Det er frustrerende ikke at 
kunne arbejde efter de gældende love på grund af det. Man føler, 
at man laver noget kriminelt.”

En borger fortæller:  
”Mit barn blev krænket,  

men svaret fra medarbejderen i  
socialforvaltningen var:  

Jeg havde glemt jer,  
fordi I er ressourcestærke.”

6. BARNETS RET TIL HJÆLP

6    MISI er et rådgivningscenter om børn og unge, som tilbyder pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og til fagfolk, som arbejder med børn og unge i alde-
ren 0-18 år
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Både drenge og piger i alle aldre kan sætte ord på 
deres følelser – også de svære, når de oplever no-
get dårligt. Herunder er et udpluk af børnenes egne 
beskrivelser:

”Jeg føler, at alle er ligeglade med mig.  
Især når jeg bliver mobbet groft den dag i dag”. 

Pige, 10 år. 

”Jeg bliver ked af det,  
er ikke glad og bliver stille”. 

Pige, 11 år. 

”Når jeg oplever noget dårligt, føler jeg,  
at jeg ikke har nogen at henvende mig til  

– det kommer an på hvad jeg oplever”. 
Pige, 15 år.

”Jeg bliver ked af det og føler mig alene”. 
Dreng, 12 år

”Jeg får let til tårer, gider ingenting  
og bliver pylret. Men desværre er jeg flov  

over at græde og græder kun,  
når jeg er helt alene”. 

Pige, 14 år.

”Har lyst til at græde og være alene.  
Nogle gange vil jeg krammes.  

Hvis jeg græder, får jeg let til vrede”. 
Pige, 14 år. 

”Jeg bliver ked af det.  
Nogle gange bliver jeg vred,  

men lader det ikke gå ud over andre.” 
Dreng, 14 år.

”Jeg bliver ked af det  
og har ikke lyst til at leve.”

Pige, 14 år.

6.1.2  FN-artikel 3, 26 og 39: Barnets ret 
til hjælp og social sikkerhed

ARTIKEL 3 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhandler 
sikring af børns interesser. Når et samfund skal tage beslutnin-
ger, skal børns tarv komme i første række. Dette betyder, at bar-
nets interesser skal sikres. Børn har ret til beskyttelse og om-
sorg under hensyntagen til de rettigheder og pligter, der gælder 
for børnenes omsorgsgivere og andre med ansvar for børnene.

ARTIKEL 26 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhand-
ler børns ret til at nyde godt af social sikkerhed. Børn har uind-
skrænket ret til opnåelse af dette. Det betyder, at Grønland og 
kommunerne skal yde børn og deres omsorgsgivere bistand, 

dette under hensyntagen til, hvilke midler og omstændigheder 
der findes for barnet og de personer, der har ansvaret for bar-
nets underhold. 

FN-ARTIKEL 39 omhandler børns ret til fysisk og psykisk hel-
bredelse og resocialisering efter at have været udsat for en-
hver form for forsømmelse, udnyttelse eller misbrug, eller an-
den form for umenneskelig eller nedværdigende behandling el-
ler straf. Helbredelsen skal finde sted i omgivelser, der fremmer 
barnets sundhed, selvrespekt og værdighed.

6.1.3 MIO’s anbefalinger 
•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNE QEQERTALIK  opprioriterer 

indsatsen for at alle børn, der har brug for psykisk hjælp, får den. 
Ifølge lovgivningen påhviler det kommunen, at ”beskytte og yde 
støtte til børn og unge, med særligt sigte på børn, der er socialt 
udsatte eller børn i komplicerede læringssituationer. Formålet 
med at yde støtte efter Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om 
støtte til børn er at sikre børns rettigheder, samt at de børn, der er 
socialt udsatte eller er i komplicerede læringssituationer, opnår de 
samme muligheder for personlig udvikling, trivsel, sundhed og et 
selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende” (§ 1). 

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN sikrer tilsynet med børn og 
unge i alle byer og bygder (Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 
om støtte til børn §§ 3 og 8), da der er risiko for at børn med be-
hov for hjælp, der ikke er registreret af de sociale myndigheder, 
overses. Ifølge lovens § 3 skal kommunen ”aktivt og opsøgende” 
medvirke til, at et barn får en tryg opvækst med mulighed for at 
udvikle sig. 
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•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNE QEQERTALIK i samarbejde 
med børn og voksne udformer en strategi imod fysisk, seksuel og 
psykisk vold. 

•  MIO ANBEFALER, AT DER sikres tilbud om misbrugsbehandling 
til borgere i bygder og byer. Børn, der vokser op i hjem med mis-
brugsproblemer, skal tilbydes psykisk hjælp, uanset om alkohol-
misbrugeren/alkoholmisbrugerne modtager alkoholbehandling el-
ler ej.

•  MIO ANBEFALER, AT PROBLEMATIKKER omkring inhabilitet 
som sagsbehandler iagttages, således at børn med behov for 
støtte og hjælp sikres hjælp uanset eventuelle situationer med in-
habilitet. Det kan sikres ved oprettelse af et centralt og anonymt 
henvendelsessted i kommunen. 

•  PÅ BAGGRUND AF SAMTALER MED FAGFOLK, viderebringer 
MIO deres anbefaling om, at der udarbejdes oplysning i de lo-
kale miljøer om dels vigtigheden af underretninger, dels hvordan 
man laver underretninger. Dette oplysningsarbejde målrettes så-
vel borgere som fagfolk.  

•  I LIGHED MED PROBLEMSTILLINGERNE beskrevet i kapitel 4, 
anbefaler MIO supervision til fagpersoner. 

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN styrker det tværfaglige sam-
arbejde mellem skole, daginstitution, fritidsområdet, politi, sund-
hedsvæsen og socialforvaltning. MIO gør opmærksom på mulig-
heden for netværksmøder.

 
6.2 Anbragte børn er særligt udsatte 

Enkelte henvendelser til Børnetalsmanden handlede specifikt om anbragte børn. Henvendelserne viser, at der et behov for styrket 
tilsyn med anbringelsessteder, behov for flere plejefamilier, samt vejledninger til plejefamilier. På trods af, at MIO modtog få henven-
delser vedrørende børn anbragt uden for hjemmet, vil MIO alligevel opfordre til at anbringelsesområdet styrkes i Kommune Qeqer-
talik. Børnekonventionens artikel 20 omhandler sikring af alternativ omsorg til de børn, som er afskåret midlertidigt eller konstant 
fra sine familiemæssige omgivelser, har ret til særlig beskyttelse og bistand fra myndighedernes side.

 

6.2.1  Eksempler på henvendelser fra børn 
og voksne

•  En informant fortæller om et barn, som er anbragt i pleje. Barnet 
er meget omsorgssvigtet både fysisk og psykisk. Informanten op-
lyser, at ingen ved, hvem der har forældremyndigheden. Fagper-
sonen ved ikke, om barnet er blevet undersøgt hos MISI eller hvad 
der sker med de underretninger, hun giver til lærerne. Trods un-
derretninger og netværksmøder, sker der ingen handling. 

•  Et ægtepar søgte om plejetilladelse med adoption for øje og fik 
plejetilladelsen, uden at nogen fra socialforvaltningen forinden 
besigtigede deres hjem. Socialforvaltningen udførte heller ikke 
samtale med kommende adoptanter. Selv om parret ikke var for-
beredt på akutmodtagelser, modtog parret to måneder efter et 
barn med handikap i akutpleje. Parret beskrev barnets tånegle 
som ”så lange, de var begyndt at gro ud over huden.” Barnet hav-
de ikke ordentligt ude- eller indetøj, et u-udviklet sprog og spiste 
ikke. Efter en tid hos parret begyndte barnet at udvikle sig, fik en 
støtteperson i daginstitution og sidenhen en samværsaftale med 
barnets mor. Parret har hidtil ventet forgæves på svar på deres 
henvendelser til socialforvaltningen.

•  En plejefar fortæller, at han og hans familie på et tidspunkt boede 
op til 12 mennesker (inklusivt plejebørnene) i deres hjem. Plejefa-
ren opfordrer til, at der også bygges familiehuse med for eksem-
pel 6 værelser, så hele familien kan bo under samme tag. 

6.2.2  FN-artikel 20 og 25: Anbragte børns 
særlige ret til hjælp og myndigheder-
nes kontrol med plejeforanstaltninger

ARTIKEL 20 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder omhand-
ler børns ret til særlig hjælp i form af anbringelse som f.eks. ved 
plejefamilie, institution eller adoption. Børn, der af forskellige 
hensyn til barnets bedste ikke kan blive i sine familiemæssige 
omgivelser, har ret til et nyt sted at bo og få omsorg.

ARTIKEL 25 om periodisk kontrol af børn på institution hand-
ler om myndighedernes forpligtelse til regelmæssigt at vurdere 
forholdene for børn, der er anbragt i pleje- eller behandlings-
øjemed.

6.2.3 MIO’s anbefalinger 

Ofte har børn, der anbringes uden for hjemmet, et behov for støtte i 
hverdagen eller psykosocial hjælp. I forhold til børn anbragt uden for 
hjemmet, anbefaler MIO, at området for plejetilladelser samt tilhøren-
de lovmæssige foranstaltninger tilses. Tilsyn med og vejledning til ek-
sisterende og kommende plejefamilier har brug for et løft. 

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNERNE igangsætter vejledning til 
plejefamilier og sikrer efteruddannelse og supervisionsforløb til 
disse i henhold til Lov om Støtte til Børn. MIO anbefaler, at pleje-
familier sikres forberedende kurser om bl.a. tilknytningsforholdet 
mellem barn og familie, samt hvilken betydning dette kan have 
for en vellykket anbringelse af børnene, ligesom betydningen af 
kendskabet til barnets netværk, interesser og fritidsaftaler er vig-
tige at kende til.



39

•  MIO ANBEFALER, AT FORHOLDENE, herunder kurser, til aflast-
ningsplejefamilier sikres i henhold til Lov om Støtte til børn. 

•  MIO ANBEFALER, AT DE LOVMÆSSIGE forhold i forbindel-
se med plejeanbringelser sikres, før børnene anbringes uden for 
hjemmet, herunder at der udformes handlingsplaner. 

•  MIO ANBEFALER, AT BØRN under og efter anbringelse modta-
ger støtte og behandling for de oplevelser, de måtte have med sig.

6.3  Børn med handicap, børn med særlige behov og børn i 
komplicerede læringssituationer overses

Børnetalsmanden vurderer, at Kommune Qeqertalik i forhold til børn med handicap, børn 
med særlige behov og børn i komplicerede læringssituationer, har udfordringer med at 
sikre dem den bistand, der skal til, for at børnene kan udvikle sig. Henvendelserne til MIO 
viser, at bekymrende adfærd hos børn med handicap eller børn i komplicerede læringssi-
tuationer bør tages mere alvorligt. Særligt bygderne efterlyser et tættere samarbejde mel-
lem ressourcepersoner i MISI samt med rådgivningslærere og pædagogiske konsulenter i 
de større byer. 

 

6.3.1  Eksempler på henvendelser fra børn 
og voksne 7

•  En borger henvender sig med bekymring om hvorvidt andre børn 
bliver undersøgt og får hjælp for deres handicap. Borgeren ople-
vede, at familiens henvendelse til myndighederne ikke blev taget 
alvorligt og efterfølgende begik barnet med handicap overgreb 
mod et andet barn. Borgeren udtrykker bekymring for, at andre 
oplever det samme.  

•  En fagperson i en bygd har fået oplyst, at familierne til de børn, 
som skal udredes, selv må sørge for, at de kommer til den nær-
meste by. 

•  En fagperson udtrykker bekymring for det stigende antal børn, 
som ikke trives, særligt hos de børn, som skal begynde i skolen. 
Vedkommende fortæller, at der ikke kun er tale om børn, som om-
sorgssvigtes, men også om børn, som lever med grænseløshed 
og/eller har særlige behov. 

•  Siden overgangen fra Qaasuitsup Kommunia til Qeqertalik efterly-
ser fagfolk et tættere samarbejde med MISI. 

•  I bygderne er der ingen rådgivningslærer for specialundervisnin-
gen. En af skolerne får hverken besøg af rådgivningslærere for 
specialundervisningen eller af konsulent fra MISI, som begge har 
tilsynspligten. Den pågældende skole udtrykker uvished om hvor-
vidt der er en rådgivningslærer for specialundervisning og en kon-
sulent fra MISI til rådighed.  

6.3.2  FN-artikel 23: Børn med handicap 
har ret til et værdigt liv

ARTIKEL 23 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder handler 
om, at børn med handicap skal sikres et indholdsrigt og men-
neskeværdigt liv, der medvirker til barnets aktive deltagelse i 
samfundet. Børn med handicap har samme rettigheder som 
andre børn og samtidig ret til særlig omsorg grundet deres han-
dicap.

6.3.3 MIO’s anbefalinger 

•  MIO ANBEFALER, AT INATSISARTUTLOV om støtte til personer 
med handicap også bliver udgangspunktet for alle tiltag i Kommu-
ne Qeqertalik for børn med handicap. Menneskesynet i FN’s Han-
dicapkonvention indebærer, at mennesker med handicap ikke de-
fineres ud fra deres handicap, men ses i kraft af de barrierer, der 
er i mødet mellem personen og det omkringliggende samfund. 

•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN igangsætter opkvalificering 
hos voksne – forældre og børneprofessionelle - der har berøring 
med børn med handicap, børn med særlige behov eller er i kom-
plicerede læringssituationer.

•  I HENHOLD TIL FOLKESKOLELOVEN samt Selvstyrets bekendt-
gørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og 
anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen er der bestem-
te forhold, der skal tages højde for i undervisningen af børn med 
handicap, børn med særlige behov eller børn i komplicerede læ-
ringssituationer 8. 

7    MIO besøgte Ado Lynge-skolen i Aasiaat. Dette besøg beskrives i en senere, særskilt, italesættelse. 

8    Dette drejer sig bl.a. om § 18 Undervisningens tilrettelæggelse, § 19-20 Handleplaner og elevmapper, § 22 Evaluering og dokumentation i folkeskoleloven, samt 
Kapitel 3 Procedure og forløb i bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 
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•  MIO ANBEFALER, AT KOMMUNEN sikrer børn med handicap, 
børn med særlige behov samt børn i komplicerede læringssitu-
ationer, fritidsaktiviteter med dertil støttende voksne omkring sig. 
Således sikres det, at faciliteter og rammer for børn med handi-
cap er tilpasset det enkelte barns behov. 

•  MIO ANBEFALER, AT SAMARBEJDET mellem skole/hjem og 
MISI styrkes, således at børnenes behov for undersøgelse og støt-
te tilgodeses. 

•  MIO ANBEFALER, AT FORÆLDRE og børneprofessionelle får 
den vejledning, de har behov for.

•  MIO ANBEFALER, AT DER SIKRES egnede lokaler på skolerne til 
børn med handicaps. 

•  MIO ANBEFALER, AT OPLYSNING om MISI’s ansvar og opgaver 
udbredes til de relevante institutioner.

6.4  Selvmordstruede børn og børn udsat for overgreb får ikke hjælp

MIO modtog henvendelser fra borgere, som udtrykker ønske om flere behandlings- eller støttemuligheder til børn, der er selvmord-
struede eller udsættes for vold og seksuelle overgreb. Børnetalsmanden vurderer, at der overordnet er vanskeligheder med at leve 
op til Børnekonventionens artikel 39 om retten til psykisk hjælp til børn.
 

6.4.1  Eksempler på henvendelser fra børn 
og voksne

•  En ung henvender sig til MIO og fortæller, at vedkommende har 
ventet på, at MIO kom, så MIO kunne få kendskab til en klasse-
kammerats meget alvorlige problemer. Den unge, som henvender 
sig, er i et dilemma, fordi klassekammeraten har fortalt, at vedkom-
mende vil begå selvmord, hvis betroelsen fortælles videre til nogen. 

  Klassekammeraten udsættes for vold i hjemmet, men ”kun på 
kroppen og ikke i ansigtet, så det ikke kan ses”. Grunden til, at in-
gen af de unge har sagt noget til deres lærere er, at de ikke stoler 
på dem. Skolelederen er man genert overfor og ”det duer heller 
ikke at sige det til kommunen, fordi dem møder man på gaden.” 

•  Skoleledelsen har lavet underretninger på børn, som ønsker at 
begå selvmord. Men oplever, at reaktionen hos socialforvaltnin-
gen er ”ligegyldighed”. 

•  En af skoleledelserne udtrykker særlig bekymring om to børn, som 
de har underrettet om. Det drejer sig om seksualiseret adfærd. Et 
af børnene har sagt ”innarligaanikuugama” til lærere og børn på 
skolen. Et af børnene på 10 år udtrykker ønske om at dø. 

Under MIO’s  
rettighedsaktivitet  

”Sundhedsstafetten”  
med børnene,  

tegnede et barn først et  
menneske, der havde  
hængt sig i en galge.  

Næste gang tegnede barnet  
et menneske, der blev skudt  

af et andet menneske.
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6.4.2  FN-artikel 39: Barnets ret til fysisk 
og psykisk hjælp og helbredelse 

ARTIKEL 39 omhandler børns ret til fysisk og psykisk helbredel-
se og resocialisering efter at have været udsat for enhver form 
for forsømmelse, udnyttelse eller misbrug, eller anden form for 
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. 

FN’s Børnekomité anbefalede i 2017, at Grønland sikrer, at al-
le, der arbejder med børn trænes i at identificere og adresse-
re selvmordstendenser og mentale sundhedsproblemer. Des-
uden præciserer Børnekomitéen i sin kommentar nr. 11, at selv-
mordsraterne for oprindelige folks børn i nogle lande er væ-
sentligt højere end for ikke-oprindelige børn. Under sådanne 
omstændigheder skal myndighederne udforme og gennemføre 
en politik for forebyggende foranstaltninger og sikre, at der af-
sættes yderligere økonomiske og menneskelige ressourcer af til 
mental sundhedspleje for oprindelige folks børn på en kulturelt 
passende måde efter høring af det berørte samfund.

6.4.3 MIO’s anbefalinger

•  DER ER STORT BEHOV for at kommunen styrker det opsøgende 
og forebyggende arbejde, således at børn med problemer ikke ri-
sikerer at blive overset, men får den hjælp, de har behov for. 

•  MIO ANBEFALER, AT OMRÅDET for psykisk hjælp til børn styr-
kes, således at børns fysiske og psykiske helbredelse sikres.

•  MIO ANBEFALER, AT DER IVÆRKSÆTTES behandlingstilbud til 
børn og unge, som er pårørende eller selv er misbrugere (rusmid-
del og krænkelser).

•  I ALLE INSTITUTIONER, hvor der er børn og unge, anbefaler 
MIO, at der udarbejdes konkrete beredskabsplaner, så alle med-
arbejdere, der kommer i kontakt med selvmordstruede børn, véd 
nøjagtigt hvad de skal gøre, hvis de får kontakt med et selvmords-
truet barn. Desuden er det som i de øvrige områder vigtigt at sikre 
supervision til fagfolk. 

 

Belastende opvækstvilkår, også kaldet Adverse Childhood 
Experiences (ACEs), har betydelige negative effekter for 
trivsel og helbred helt ind i voksenlivet. At være udsat for 
belastende hændelser i opvæksten øger den enkeltes ri-
siko for depression og psykiske lidelser. Det er desuden 
dokumenteret i studier uden for Grønland, at én eller fle-
re belastninger i barndommen kan forklare op til 60-80 % 
af selvmordsforsøg blandt unge (Dube et al., 2001). Vold 
og overgreb i barndommen er således et væsentligt fol-
kesundhedsproblem, der rækker langt ud over det enkel-
te offer. 
(”Vold og seksuelle overgreb baseret på befolkningsunder-
søgelserne i Grønland. Et notat baseret på befolkningsun-
dersøgelserne i Grønland”. Statens Institut for Folkesund-
hed, 2019)

FAKTABOKS

FAKTABOKS
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Som udgangspunkt er der generelt store forskelle på børnenes vilkår 
i de byer og bygder i Kommune Qeqertalik, som Børnetalsmanden 
besøgte. Mange børn lever lykkeligvis et rigt børneliv og vokser op 
med livsmod og omsorgsfulde voksne omkring sig. 

Men rejsen viste også, at der er en stor gruppe børn og unge, som 
ikke får den omsorg og beskyttelse, de har krav på. Blandt denne 
gruppe af børn og unge ses alvorlige udfordringer med at efterleve 
barnets ret til beskyttelse mod seksuelle overgreb, alkohol og hash, 
psykisk og fysisk vold og diskrimination. Derudover er barnets ret til 
udvikling og uddannelse udfordret, hvorunder anbragte børn, børn 
med særlige behov og børn med handicap er særligt udsatte. En 
række strukturelle og socioøkonomiske forhold begrænser yderlige-
re barnets ret til sundhed og en tilfredsstillende levestandard. Sidst, 
men ikke mindst, hæmmes barnets ret til hjælp og social sikkerhed 
af myndighedernes manglende eller langsommelige sagsbehandling. 

7.1  ”Alle ved det, men ingen handler”.  
Tabuadfærd og inhabilitet er alvorlige 
hindringer for at beskytte barnets tarv 

Børnetalsmanden og MIO modtog på rejsen en række alvorlige hen-
vendelser vedrørende seksuelle overgreb. Borgeres og fagfolks be-
retninger til MIO viser, at seksuelle overgreb finder sted i alle sam-
fundslag og at der nogle steder er sket krænkelser igennem generati-
oner. Citatet i overskriften ”Alle ved det, men ingen handler” stammer 
fra en af de borgere, som fortalte om overgreb igennem mange år, 
uden at nogen greb ind.

Fagfolk fortæller, at der er mørketal/underrapportering om seksuelle 
krænkelser. 9 Som forklaring på det lave antal underretninger næv-
nes, at der generelt er berøringsangst og usikkerhed forbundet med 
hvordan og hvornår, der bør underrettes. En anden hæmmende årsag 
til underrapporteringen er, at ”alle kender alle” og at frygt for udstø-
delse af fællesskabet afholder voksne fra at underrette ved mistanke 
om et barns mistrivsel. I såvel byer som bygder er man ofte indbyrdes 
afhængige af hinanden, socialt som økonomisk, og naturalieøkonomi 
spiller ligeledes en stor rolle mange steder. Det er desuden væsentligt 
at have for øje, at magthierarkier er forskellige fra sted til sted. Hvis 
krænkeren er overhovedet i familien eller en offentlig person med 
indflydelse, så bliver det endnu sværere at reagere. For mange, som 
er opdraget ud fra en kollektivistisk opdragelse (hvor det at kæmpe 
for egne grænser potentielt kunne true storfamiliens overlevelse), har 
individuelle grænser traditionelt været ”forbudt” for de enkelte fami-
liemedlemmer. 

Det er vigtigt i denne forbindelse at understrege, at seksuelle over-
greb generelt ofte hemmeligholdes og forties på grund af skyld- og 
skamfølelser. Og at børnene og de unge selv også kan frygte for kon-
sekvenserne for deres familier, hvis de fortæller de voksne om deres 
hemmelighed. Når ”alle kender alle” eller er i relation med hinanden 
på den ene eller den anden måde, rejser det et vigtigt spørgsmål om 
habilitet og retssikkerhed, ikke mindst de steder, hvor der kun er én 
eller ganske få kommunalt ansatte til at håndtere alle forvaltnings-
sager. 

Såvel tabuadfærd som inhabilitet udgør dybt centrale hindringer for 
at beskytte barnets tarv. Men tabu og inhabilitet opretholdes af de 
voksne og må følgelig italesættes og brydes af voksne for at sikre 
barnets sikkerhed. Modkuren er at igangsætte en proces, der er præ-
get af tillid, åbenhed og tryghed. 

Det er en vanskelig -  men nødvendig - helingsproces, der vil kræ-
ve mod fra hver enkelt til at forholde sig til og tale om endog meget 
svære og tunge følelser. 

MIO’s anbefaling er, at stedlige, lokale udvalg igangsætter denne pro-
ces med at bryde tavsheden og tabuerne. En proces, som omfatter 
afdækning af omfang og årsager, inddragelse af børn og voksne til at 
finde løsninger og en fælles udarbejdelse af en lokal handlingsplan. 
Denne proces kunne med fordel ske med hjælp fra kommunen eller 
andre professionelle fagfolk med viden om processer i mindre sam-
fund og om etablering af ejerskab. 

7.2  Behov for styrkelse af myndighedernes 
kapacitet til at udføre det lovpligtige 
tilsyn

Børnetalsmanden og MIO modtog mange forskelligartede henvendel-
ser fra både ressourcepersoner og voksne, der drejer sig om børn og 
unge, der ikke modtager den hjælp fra myndighederne, som de har 
ret til. Det drejer sig både om børn, der udsættes for fysisk vold, sek-
suelle overgreb eller anden form for misbrug. 

Men MIO modtog også henvendelser om børn, der på overfladen ik-
ke synes at leve med problemer; børn med usynlige handicaps eller 
børn, hvis mistrivsel ikke kommer til udtryk som ”tydelig” omsorgs-
svigt. Det kan være børn, som bruger deres kræfter på at dække 
over deres forældres misbrug, mobning og udstødelse fra andre, eller 
børn, der udebliver fra undervisningen i lange perioder. Det er børn, 
der ikke figurerer i de ”almindelige” socialsager, men så at sige går 
under radaren, fordi deres mistrivsel ikke er synlig.

7.  RAPPORTENS OVERORDNEDE KONKLUSION OG 
ANBEFALINGER 

9    Fagfolkenes udsagn understøttes af Selvstyrets håndbog til fagfolk, som oplyser, at der generelt er forholdsvis mange anmeldelser til politiet om seksualforbry-
delser, men at der stadig er mange seksuelle ovegreb, der aldrig bliver anmeldt til politiet. Killiliisa, 2019 



Børnetalsmanden vil anbefale, at myndighedernes kapacitet til at ud-
føre det opsøgende og lovpligtige tilsyn og socialfaglige arbejde styr-
kes, så børnenes problemer opdages og forebygges i tide, så de kan 
sikres den hjælp og beskyttelse, de har behov for. 

Et styrket tilsyn vil også kunne afføde den positive effekt, at børns og 
unges tillid til de voksne øges. Som en børneprofessionel udtrykker 
det, så ”véd børn godt, når der underrettes om dem”. Men hvis hand-
lingen udebliver og børnene oplever, at der ikke sker noget, når de 
søger hjælp, så kan deres tillid til voksne blive yderligere svækket. Li-
geledes udtrykker såvel voksne som fagpersoner afmagt, når de op-
lever, at deres underretninger ikke fører til handlinger, der medfører 
en positiv forandring for barnet. 

Børnenes ”usynlige” problemer er på samme måde som fysisk om-
sorgssvigt, vold og seksuelle overgreb omgærdet af tabu og skam, 
og MIO vil derfor i lighed med 7.1 anbefale, at problemstillingerne 
adresseres på samme måde som ved de tydelige former for svigt og 
overgreb. MIO vil opfordre til en fremgangsmåde, hvor problemer og 
løsninger afdækkes lokalt, børn og voksne inddrages aktivt, og at pro-
cessen eventuelt understøttes med hjælp fra kommunen eller andre 
professionelle fagfolk. 

7.3  Inddragelse: Behov for at få styrket 
en kultur om at inddrage og anvende 
børns synspunkter

Overordnet set er det vigtigt, når børn skal inddrages, at man tager 
udgangspunkt i Børnekonventionens principper. Det vil sige, at børn 
skal hjælpes til at blive inddraget, fordi de er rettighedshaverne. Ind-
dragelsen skal sikre, at alle børn kommer til orde uden forskelsbe-
handling, og at børn ikke kun bliver en del af identifikationen af even-
tuelle problemer, men også inddrages i formuleringen af løsninger og 
opfølgning. Ligeledes må de voksne og myndighederne også inddra-
ges, fordi de er ansvarsindehavere. 

Som børnenes spørgeskemabesvarelser viser, har børnene i Kom-
mune Qeqertalik et endog meget stort og mangefacetteret ordfor-
råd for deres følelser, såvel de ubehagelige som de positive. Det er 
et godt udgangspunkt for en mere systematisk inddragelse. For børn 
og unge har stor indsigt i deres egen situation og livsvilkår og ved at 
spørge børn får vi direkte adgang til viden om deres trivsel og ad den 
vej kan vi også få børnenes og børnefamiliernes forslag til løsninger. 
Løsninger, som måske viser sig at være mere holdbare og bæredyg-
tige, fordi de tager udgangspunkt i deres eget liv. At spørge børn om 
deres synspunkter og meninger er også en måde at vise respekt for 
børn og unge, hvilket netop er hensigten med Børnekonventionens 
artikel 12, som beskriver barnets ret til at blive hørt. Når vi skal drøfte 
løsningerne på børnenes problemer, er det derfor Børnetalsmandens 
anbefaling, at voksne – forældre, børneprofessionelle og politikere - 
spørger og inddrager børnene og lytter til dem.  
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8.  OVERSIGT OVER DE FN-ARTIKLER,  
HVOR DER ER EN MANGELFULD  
EFTERLEVELSE I KOMMUNE QEQERTALIK

FN-artikel 2: Alle rettigheder gælder alle børn uden undtagelse
Barnet skal beskyttes mod alle former for forskelsbehandling og diskri-
mination. 

FN-artikel 3: Sikring af barnets interesser
I alle foranstaltninger, der vedrører børn, skal barnets tarv komme i før-
ste række. 

FN-artikel 5: Forældreansvar 
Deltagerstaten (myndighederne) skal respektere forældres ansvar og hjælpe,  
hvis det er nødvendigt. 

FN-artikel 6: Barnets ret til livet

FN- artikel 12: Barnets ret til at blive hørt i alle forhold, der vedrører barnet 

FN-artikel 18: Myndighedernes pligt til at yde passende bistand til forældre og  
værger
Med henblik på at sikre og fremme de rettigheder, der er indeholdt i denne konvention, 
skal deltagerstaterne yde passende bistand til forældre og værger ved disses udførelse 
af deres pligter som opdragere af børn.

FN-artikel 19: Barnets ret til beskyttelse mod fysisk og psykisk vold og misbrug

FN-artikel 20: Anbragte børns ret til hjælp
Deltagerstaten (myndighederne) skal hjælpe anbragte børn. 

FN-artikel 24: Barnets ret til at opnå den højest opnåelige sundhedstilstand

FN-artikel 25: Deltagerstaten (myndighederne) skal sikre periodisk kontrol af  
børn på institution

FN-artikel 26: Social sikkerhed: Barnet har ret til at nyde godt af social  
sikkerhed

FN-artikel 27: Barnets ret til den levestandard, der kræves for barnets udvikling

FN-artikel 28: Barnets ret til undervisning og uddannelse

FN-artikel 29: Barnets ret til udvikling

FN-artikel 31: Barnets ret til fritid, hvile og leg

FN-artikel 33: Barnets ret til at blive beskyttet mod hash- og alkoholmisbrug

FN-artikel 34: Barnets ret til at blive beskyttet mod seksuelt misbrug og udnyttelse

FN-artikel 39: Barnets ret til hjælp
Deltagerstatens (myndighedernes) pligt til at sikre børn hjælp. 

Kort: Wikipedia44
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The Spokesperson for Children and the National Advocacy Center for 
Children’s Rights - MIO - have a special mandate in Greenland to mo-
nitor children’s living conditions and ensure children’s rights (Inatsis-
artutlov nr. 11 of 22 November 2011 on the Børnetalsmand og Bør-
neråd (The Spokesperson for Children and the Council for Children) 
section 8, paragraph 1, item 4). The Spokesperson for Children mo-
nitors whether law and practice are in accordance with the obligati-
ons of Greenland under the UN Convention on the Rights of the Child.

The purpose of the trip to Qeqertalik Municipality in October – No-
vember 2019 was to talk to children and hear what they think about 
their living conditions.

The method is based on conversations, teaching and human rights 
activities with children and adults. With this approach it has become 
possible to give advise and guide children about their rights, and to 
gain knowledge about the conditions under which children live.

Based on this report, it is the Spokesperson for Children’s desire 
to communicate information about the children’s living conditions in 
Qeqertalik Municipality as well as to put the current situation up for 
discussion and public debate.

In general there are large differences in children’s conditions in the 
towns and villages in the Municipality of Qeqertalik. Fortunately, 
many children live a rich childhood life and grow up with courage and 
caring adults around them.

But the journey also showed that there is a large group of children 
and young people who do not receive the care and protection they 
are entitled to. Among this group of children and adolescents are 
seen serious challenges in terms of the child’s right to protection 
from sexual abuse, alcohol and hashish, mental and physical violen-
ce and discrimination. In addition, the child’s right to development 
and education is challenged under which children placed outside of 
their home, with special needs and children with disabilities are par-
ticularly at risk. A number of structural and socio-economic conditi-
ons further limit the child’s right to health and a satisfactory standard 
of living. Last but not least, the child’s right to help and social security 
is hampered by the lack of or slow handling of the authorities.

The report recommends that: 

1. Taboo behavior and bias must be adressed

2.  The capacity of the authorities to carry out statutory supervision 
must be strengthened

3. Children are involved and their views applied 

The Spokesperson for Children and MIO have notified Qeqertalik Mu-
nicipality about 29 cases of concern about children.

Each section contains examples of inquiries from children and adults, 
as well as recommendations from MIO and the Spokesperson for 
Children about possible improvements for the living conditions for 
children and adolescents in Qeqertalik Municipality. 

9. ENGLISH RESUMÉ

Kort: Wikipedia
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Vold og seksuelle overgreb baseret på befolkningsundersøgelserne i Grønland. Et notat baseret på befolkningsundersøgelserne i Grønland. Statens Insti-
tut for Folkesundhed, 2019)

FN’s Børnekomités Konkluderende bemærkninger til Danmarks femte periodiske beretning, 2017 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/DNK/CO/5&Lang=En

10. LITTERATUR



4747

11. BILAG 

Bilag 1: Ekstern plan – Kommune Qeqertalik 

Bilag 2: Spørgeskemaer til skoler, elevhjem og efterskole Villads Villadsen
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Ekstern plan – Kommune Qeqertalik

BILAG 1



1 
 

MIO-p Kommune Qeqertalimmiiinnerani pilersaarut  
MIO´s plan i Kommune Qeqertalik 

 
Ulloq 
Dato  

Sumiiffik 
Sted 

Nal. 
Kl.  

Sammisassaq 
Aktivitet 

21.10.19 
Ataasinngorneq 
Mandag  
 

Ikerasaarsuk 
 

08.00 
09.30 
 
 
09.50 
11.20 

1. – 3. klassit  
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 
4. – 9. klassit 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  12.30 
13.30 

Atuarfiup aqutsisui ilinniartitsisullu ataatsimeeqatigineqarneri 
Møde med skoleleder og lærere 
 

  10.00 
17.00 

Innuttaasut saaffiginninnerat          
Borgerhenvendelser   
 

  15.00 
16.00 

Kommunep ataatsimeeqatigineqarnera 
Møde med kommunen 
 

 
22.10.19 
Marlunngorneq 
Tirsdag  
 

Niaqornaarsuk  08.00 
09.30 
 
 
10.05 
11.35 

1. – 3. klassit  
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 
4. – 9. klassit 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  13.00 
14.00 

Atuarfiup pisortaa sunngiffimmilu aqutsisup ataatsimeeqatigineqarneri 
 Møde med skole- og fritidsleder 
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  10.00 
17.00 

Innuttaasut saaffiginninnerat         
Borgerhenvendelser  
 

  15.00 
16.00 

Kommunep ataatsimeeqatigineqarnera 
Møde med kommunen 
 

 
23.10.19 
Pingasunngorneq 
Onsdag 
 

Kangaatsiaq 
 

08.00 
09.30 
 
 

5. – 7. klassit 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  09.50 
11.20 

1. – 4. klassit 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  10.00 
17.00 

Innuttaasut saaffiginninnerat          
Borgerhenvendelser   
 

  14.30 Kommunep ataatsimeeqatigineqarnera 
Møde med kommunen 
 

24.10.19 
Sisamanngorneq 
Torsdag 

Kangaatsiaq 08.00 
09.30 
 

8. – 10. klassit 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  10.00 
11.30 

Atuarfiup aqutsisuisa ataatsimeeqatigineqarneri 
Møde med skoleledelsen 
 

  10.00 
17.00 

Innuttaasut saaffiginninnerat          
Borgerhenvendelser   
 

 
25.10.19 
Tallimanngorneq 

Aasiaat 
 

11.00 
12.00 

Kommunep ataatsimeeqatigineqarnera 
Møde med kommunen 
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Fredag   
26.10.19 
Arfininngorneq 
Lørdag  
 

Aasiaat  14.00 
17.00 

Ilaqutariit ulluat 
Meeqqat pisinnaatitaaffii meeqqanut inersimasunullu 
 
Familiedag 
Børns rettigheder for børn og voksne 
  

28.10.19 
Ataasinngorneq 
Mandag 

Aasiaat 08.00 
09.30 
 
 
10.00 
11.30 

7. K 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 
7. L 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  10.00 
17.00 

Innuttaasut saaffiginninnerat          
Borgerhenvendelser   
 

  13.00 
14.30 
 

Inunnik Isumaginnittoqarfiup ataatsimeeqatigineqarnera 
Møde med socialforvaltningen 
 

29.10.19 
Marlunngorneq 
Tirsdag 
 

Aasiaat 08.00 
09.30 
 
 
10.00 
11.30 

9. K 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 
9.L 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  12.30 
14.30 

Atuarfiup aqutsisuisa ataatsimeeqatigineqarneri 
Møde med skoleledelsen 
 

  15.00 
16.30 

Atuartut Ineqarfiat 
Atuartut Ineqarfiannut sammisaqartitsilluni pulaarneq 
Aktivitetsbesøg på elevhjemmet 
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  10.00 

17.00 
Innuttaasut saaffiginninnerat          
Borgerhenvendelser   
 

 
30.10.19 
Pingasunngorneq 
Onsdag 
 

Akunnaaq 
 

08.00 
09.30 

1. – 8. klassit 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  10.00 
11.30 

Atuarfiup aqutsisuata ataatsimeeqatigineqarnera 
Møde med skoleleder 
 

  10.00 
17.00 

Innuttaasut saaffiginninnerat          
Borgerhenvendelser   
 

  15.00 
16.00 

Kommunep ataatsimeeqatigineqarnera 
Møde med kommunen 
 

 
31.10.19 
Sisamanngorneq 
Torsdag  
 

Qasigiannguit 
 

08.00 
09.30 
 
 
10.00 
11.30 

6. -7. klassit 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 
8. – 10. klassit 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  10.00 
17.00 

Innuttaasut saaffiginninnerat          
Borgerhenvendelser   
 

  13.00 
15.00 

Inunnik Isumaginnittoqarfiup ataatsimeeqatigineqarnera 
Møde med socialforvaltningen 
 

01.11.19 Qasigiannguit 08.00 4. – 5. klassit 
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Tallimanngorneq 
Fredag 
 

09.30 Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  10.00 
12.00 

Atuarfiup aqutsisuisa ataatsimeeqatigineqarneri 
Møde med skoleledelsen 
 

  13.00 
14.30 

Villads Villadsenip Efterskolia 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  14.45 
15.45 

Villads Villadsenip Efterskolia 
Atuarfiup aqutsisuisa ataatsimeeqatigineqarneri 
Møde med skoleledelsen 
 

  10.00 
17.00 

Innuttaasut saaffiginninnerat          
Borgerhenvendelser   
 

 
03.11.19 
Sapaat  
Søndag  
 

Qeqertarsuaq  
 

14.00 
17.00 

Ilaqutariit ulluat 
Meeqqat pisinnaatitaaffii meeqqanut inersimasunullu 
 
Familiedag 
Børns rettigheder for børn og voksne 
 

04.11.19 
Ataasinngorneq 
Mandag 
 

Qeqertarsuaq  
 

08.00 
09.30 
 
 
10.00 
11.30 

5. klassit 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 
6. – 7. klassit 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  10.00 
17.00 

Inuttaasut saaffiginninnerat          
Borgerhenvendelser  
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  13.00 
14.30 

Inunnik Isumaginnittoqarfiup ataatsimeeqatigineqarnera 
Møde med socialforvaltningen 
 

05.11.19 
Marlunngorneq 
Tirsdag  
 

Qeqertarsuaq 08.00 
09.30 
 
 
10.00 
11.30 

8. & 10. klassit 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 
9. klassit 
Atuartut oqaloqatigineqarneri sammisaqartinneqarnerilu  
Dialog og aktivitet med eleverne  
 

  12.30 
14.00 

Atuarfiup aqutsisuisa ataatsimeeqatigineqarneri 
Møde med skoleledelsen 
 

  10.00 
15.00 

Inuttaasut saaffiginninnerat          
Borgerhenvendelser  
 

 

 



5555

BILAG 2

Spørgeskemaer til skoler, elevhjem og  
efterskole Villads Villadsen
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SKOLE 1 
 

 

 

 
ALLE BØRN ER VÆRDIFULDE 

 

 

 

  _____________________ 

 

  _____________________ 

 

 

 

ALDER:   ______________________ 

 

 

HVOR KOMMER DU FRA:  ______________________ 
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SKOLE 2 
 

HVILKEN FØLELSER KENDER DU TIL? 

NÅR DU OPLEVER NOGET GODT, HVORDAN FØLES DET SÅ? 

NÅR DU OPLEVER NOGET DÅRLIGT, HVORDAN FØLES DET SÅ? 

HVAD ER FOR DIG DET GODE VED AT VÆRE BARN/UNG? 
FØLER DU DIG BESKYTTET DERHJEMME?  

FORTÆL HVORFOR DU FØLER DIG BESKYTTET (ELLER IKKE BESKYTTET) DERHJEMME. 

FØLER DU DIG BESKYTTET I SKOLEN? 

FORTÆL HVORFOR DU FØLER DIG BESKYTTET (ELLER IKKE BESKYTTET) I SKOLEN. 

FØLER DU DIG BESKYTTET I FRITIDEN? 

FORTÆL HVORFOR DU FØLER DIG BESKYTTET (ELLER IKKE BESKYTTET FRITIDEN) I FRITIDEN. 

HVEM KAN DU TALE MED OM DIT LIV, OG HVAD DU OPLEVER? DET KAN BÅDE VÆRE GODE FORHOLD, 
MEN OGSÅ DEM, DER KAN VÆRE SVÆRE AT SIGE TIL NOGEN 

 NAVN & TELEFON NUMMER/E-MAIL 
 

HJEMME 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I FAMILIEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I SKOLEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I FRITIDEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VENNER/VENINDER 
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SKOLE 3 
 

 
 

 
 
 
 

I DET OFFENTLIGE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANDRE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

HVAD SKAL DE VOKSNE GØRE FOR AT PASSE GODT PÅ DIG? 

HVAD ER ET RART HJEM FOR DIG? 

DU MÅ GERNE FORTÆLLE, HVORDAN DU HAR DET HJEMME? 
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1 
ELEVHJEM 

 

 

 
ALLE BØRN ER VÆRDIFULDE 

 

 

 

  _____________________ 

 

  _____________________ 

 

 

 

ALDER:   ______________________ 

 

 

HVOR KOMMER DU FRA:  ______________________ 
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2 
ELEVHJEM 

HVORDAN ER DET, AT KOMME FRA EN BYGD TIL EN BY? 

FORTÆL OM FORSKELLEN PÅ, AT BO MED SIN FAMILIE OG KOMME IND OG BO PÅ ET ELEVHJEM? 

 

ER DU MED TIL AT BESTEMME, HVAD I SKAL HAVE AT SPISE? 

ER DU MED TIL MADLAVNINGEN? 

HOLDER I HUSMØDER?  

ER DU MED TIL AT BESTEMME AKTIVITETERNE I HUSET? 

ER DER BESTEMTE TIDER I SKAL VÆRE HJEMME PÅ? 

ER DER MULIGHED FOR AT FÅ LEKTIEHJÆLP? 

ER DER NOGLE VOKSNE ELLER ANDRE DU KAN TALE MED? 

HVOR OFTE HAR DU KONTAKT TIL DINE FORÆLDRE? 

HVEM TAGER SIG AF DIG NÅR DU ER SYG? 

HAR DU EN BESTEMT KONTAKTPERSON? 

ER DER NOGLE REGLER I FORHOLD TIL MOBILTELEFONER? 
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1 
VILLADS VILLADSENIP EFTERSKOLIA 

 

 

 
ALLE UNGE ER VÆRDIFULDE 

 

 

 

  _____________________ 

 

  _____________________ 

 

 

 

ALDER:   ______________________ 

 

 

HVOR KOMMER DU FRA:  ______________________ 
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2 
VILLADS VILLADSENIP EFTERSKOLIA 

FORTÆL OM FORSKELLEN PÅ, AT BO MED SIN FAMILIE OG KOMME IND OG BO PÅ EN EFTERSKOLE MED 
ANDRE UNGE 

FØLER DU AT DU HAR ET TRYGT LIV? 

HVAD BETYDER ET TRYGT LIV FOR DIG? 

FØLER DU, AT DU I DIN HVERDAG FÅR DEN HJÆLP DU HAR BEHOV FOR?  

KOM MED FORSLAG TIL HVORDAN HJÆLPEN KAN VÆRE BEDRE I FORHOLD TIL BØRN OG UNGE? 

HVEM KAN DU TALE MED OM DIT LIV, OG HVAD DU OPLEVER? DET KAN BÅDE VÆRE GODE FORHOLD, 
MEN OGSÅ DEM, DER KAN VÆRE SVÆRE AT SIGE TIL NOGEN 

 NAVN & EVT. TELEFON/E-MAIL 
 

HJEMME 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I FAMILIEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I SKOLEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I FRITIDEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VENNER/VENINDER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I DET OFFENTLIGE 
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3 
VILLADS VILLADSENIP EFTERSKOLIA 

 
 

ANDRE  
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