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Børnetalsmand: Det er en start 

 
     21. august 2020 

- Jeg er fortrøstningsfuld over den endelige rapport ”Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en 
styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland”, siger Børnetalsmand, Aviâja Egede Lynge. 
 
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Martha Abelsen og den danske socialminister, Astrid 
Krag, fremlagde i formiddags 16 anbefalinger, der skal hjælpe udsatte børn og unge i Grønland.  
Arbejdet har taget godt et års tid, hvor der blandt andet blev indhentet erfaringer og viden fra de 
offentlige myndigheder, fagpersoner på uddannelses- og sundhedsområdet, Grønlands Politi, 
Kriminalforsorgen og ikke mindst Børnerettighedsinstitutionen MIO. 
 
De 16 anbefalinger handler overordnet set om tidlig indsats og forebyggelse, styrket kommunal 
sagsbehandling, flere tilbud til udsatte børn og unge samt styrket retssikkerhed for børn og unge, 
som har været udsat ofre for seksuelle overgreb. Børnetalsmanden ser anbefalingerne som en god 
start på det vigtige og nødvendige arbejde, som på mange områder allerede pågår.  
 
Naalakkersuisut fremlagde sidste år deres Nationale Handlingsplan, der er en langsigtet 
tværsektoriel plan for børne- og familieområdet for perioden 2020-2030. Handlingsplanen skal 
styrke kommunernes arbejde, så børn og deres familier får bedre støtte og færre vokser op med 
omsorgssvigt. Og den har til formål at sikre, at børn vokser op i familier med omsorg og i sunde 
trygge rammer.  
 
- Vi har i forvejen Den Nationale Handlingsplan, så jeg glæder mig til at se en plan over 
prioriteringen og implimenteringen af anbefalingerne i den nye rapport om en styrket indsats for 
udsatte børn og unge, siger hun.  
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Afslutningsvis henviser hun til FN-s Børnekonvention, artikel 3 om, at staten skal sikre barnets tarv, 
når der træffes beslutninger: 
 
- Det er vigtigt at huske på, at befolkningen og ikke mindst børn og unge bliver inddraget i det 
vigtige arbejde, og at der udfærdiges lokaltilpassede handlingsplaner til barnets bedste. 
 
 
Asannittumik inuulluaqqusillunga 
Med Kærlig hilsen 
 

 
Aviâja Egede Lynge 
Meeqqat Illersuisuat 
Børnetalsmand 
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