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Børnetalsmand: Historisk fremskridt, hvis Inatsisartut 
vedtager en national handlingsplan for alle børn i 
Grønland 

     20. maj 2020 
 

Med vedtagelsen af forslaget om en national handlingsplan, som tager udgangspunkt i hele FN’s 
Børnekonvention, vil Grønland én gang for alle sætte retningen for, at alle landets børns 
rettigheder efterleves, vurderer Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.  
 
Et enigt Familie- og Sundhedsudvalg bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Demokraterne har 
indstillet et forslag om en national handlingsplan til vedtagelse, som målrettes at efterleve hele 
FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. 
 
Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er roser udvalget og er ovenud begejstret:  
 
”Det er et historisk fremskridt, hvis Naalakkersuisut vedtager denne nationale handlingsplan.  
For trods stigende bevågenhed om børns rettigheder i Grønland de seneste år, véd de fleste 
efterhånden jo, at det fortsat halter kritisk med efterlevelsen af FN’s Børnekonvention om Barnets 
Rettigheder. En kommende national handlingsplan vil kunne rette op på dette.”  
 
En national handlingsplan har i mange år været en mærkesag for Børnetalsmanden. Aviâja Egede 
Lynge har igennem sin talsmandsperiode talt med mange børn, unge og voksne om børns 
levevilkår i 40 af landets byer og bygder.  
 
Igennem årene har hun bragt børnenes ord videre til offentligheden og til politikerne. Fokus har 
hidtil været på ”toppen af isbjerget” og de synlige former for omsorgssvigt, så derfor er hun nu 
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glad for, at der med vedtagelsen af en national handlingsplan for alle børn, bliver taget højde for 
de børn, der er blevet overset.  
 
Børnetalsmanden vil rose ikke blot politikerne, men også børnene for deres mod:  
 
” Når politikerne samarbejder med os og lytter, så hænger det også sammen med, at vi fortæller 
direkte hvad børn og bekymrede voksne fortæller os. Det er fantastisk at opleve den lydhørhed, 
som vi har mødt i det politiske system, og som nu har udmøntet sig i dette forslag. Vedtages 
forslaget, vil det betyde en afgørende forskel for de børn, der alt for længe har været overset”. 
 
Ud over at anerkende politikerne for at sætte ord bag handling, vil Børnetalsmanden fremhæve 
børnene og befolkningen for at vise det mod at fortælle om børns levevilkår i Grønland. ”Dem vil 
jeg særligt takke,” slutter Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.  
 
Forslaget om den nationale handlingsplan andenbehandles den 26. maj 2020.  
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