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En del af Børnerettighedsinstitutionen MIO’s daglige arbejde er at yde 
gratis, individuel rådgivning til såvel børn som voksne om børns ret-
tigheder og om lovgivning på børne- og ungeområdet. Denne opgø-
relse er en oversigt over de daglige borgerhenvendelser, som sker 
direkte til kontoret i Nuuk. Henvendelser, som sker telefonisk, via 
MIO’s Facebook-side eller ved at børn og voksne henvender sig di-
rekte til kontoret.  

Igennem årene har gennemgangen af borgernes henvendelser vist, at 
MIO ofte er det sted, som borgere henvender sig til, når de oplever 
ikke at få svar fra de offentlige myndigheder, eller når de oplever ikke 
at blive taget alvorligt af dem. En af opgørelsens hovedkonklusioner 
er, at der fortsat er et stort behov for at styrke myndighedernes arbej-
de. Derfor vil opgørelsen indeholde konkrete anbefalinger til Selvsty-
re og kommunerne. 

Som MIO’s rejserapporter og forskellige nationale undersøgelser har 
vist, lever mange børn og unge dagligt med svigt af forskellig karak-
ter og får ikke den omsorg og beskyttelse, de har ret til1. 

På trods af, at der gøres et stort stykke arbejde af fagfolk og myndig-
heder, er der fortsat mange børn, der ikke får den nødvendige hjælp, 
hvis de vokser op i hjem med alkoholmisbrug, vold og overgreb. Og 

1    MIO’s rejserapporter www.mio.gl.  
Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018. Levevilkår, livsstil og helbred. Oversigt over indikatorer for folkesundheden. SIF’s Grønlandsskrifter nr. 20. Stat-
ens Institut for Folkesundhed, SDU, 2019. https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/befolkningsundersoegelsen_i_groenland 
HBSC Greenland. Data fra Skolebørnsundersøgelsen 2018. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2019.  
https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/hbsc_greenland

2   Grønland tiltrådte i 1993 FN’s Konvention om Barnets Rettigheder.

der er fortsat børn og unge, hvis ret til uddannelse og udvikling ik-
ke efterleves.  

Med Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd som lovgrund-
lag er MIO’s arbejde funderet i FN’s Konvention om Barnets Rettig-
heder2. 

Det, at Grønland har tiltrådt Børnekonventionen får i denne sammen-
hæng den konsekvens, at når barnets omsorgsgivere (forældre, an-
dre med omsorgsopgaver) er i risiko for at svigte deres barn, er det 
landets myndigheders pligt at træde til og sikre barnet den hjælp og 
den omsorg, det har ret til.

Med denne opgørelse er det Børnetalsmandens ønske at formidle vi-
den om, hvor der er behov for at styrke arbejdet med børne- og fami-
lieområdet, samt at videregive anbefalinger, så børn sikres de bedste 
opvækstvilkår.

MIO står gerne til rådighed for uddybende oplysninger. 

De øvrige opgørelser over henvendelser til MIO kan findes på MIO’s 
hjemmeside www.mio.gl 

 

God læsning

 

 

Aviâja Egede Lynge

Børnetalsmand

FORORD
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Denne opgørelse viser antallet af borgerhenvendelser til Børneret-
tighedsinstitutionen MIO i 2020. MIO har siden 2016 registreret og 
vurderet borgernes henvendelser til MIO. Overordnet viser udviklin-
gen siden 2016, at: 

1.  Befolkningens behov for rådgivning og vejledning er stort 
og støt stigende. 

2.  Der er fortsat et behov for en markant styrkelse af myndig-
hedernes arbejde med børn og familier.  

I alt 598 fra hele landet henvendte sig i 2020 til MIO. Det er en stig-
ning på 107% siden MIO begyndte at registrere antallet af henven-
delser i 2016. 

Det øgede antal henvendelser til MIO er dels udtryk for befolknin-
gens stigende bevidsthed om FN’s Børnekonvention. Dels viser gen-
nemgangen af årsagerne til henvendelserne, at børnenes rettigheder 
i alvorligt omfang ikke efterleves.  

De hyppigste årsager til henvendelserne til MIO drejer sig om: 

Kommunernes sagsbehandling

Forældremyndighedssager 

Skole- og daginstitutionsspørgsmål 

Seksuelt misbrug og vold 

Dernæst kommer henvendelser vedrørende spørgsmål om 
anbragte børn, underretninger og kommunernes tilsyn. 

Årsagerne til henvendelserne uddybes nærmere i opgørelsen. 

SAMMENFATNING  
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Børnerettighedsinstitutionen MIO blev etableret i 2011 som følge af 
vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. nr. 11 af 22. november 2011 om 
Børnetalsmand og Børneråd. Begrundelsen for at etablere en fagligt 
og politisk uafhængigt Børnerettighedsinstitution var det udgangs-
punkt, at børns retsstilling i samfundet i praksis ofte er mangelfuld. 
De eksisterende klageadgange i samfundet har ikke nødvendigvis 
værktøjerne til at håndtere henvendelser fra børn og er i praksis ret-
tet mod voksne. Børn har behov for råd og vejledning, så de kan dra-
ge fordel af de rettigheder, de har.3

Ifølge Lov om Børnetalsmand og Børneråd skal Børnetalsman-
den med Børnerådet som rådgiver arbejde på at fremme børns 
offentlige og private rettigheder og interesser samt rette fokus 
på og informere om børns vilkår i samfundet. 

Børnetalsmanden skal særligt yde råd og vejledning til børn om 
børns rettigheder og klageadgang. Hun skal monitorere, at lov-
givning og praksis er i overensstemmelse med de forpligtelser, 
som Grønland har i henhold til FN’s Konvention om Barnets Ret-
tigheder, vurdere de forhold, børn i Grønland lever under, ud fra 
bestemmelserne og intentionerne i FN’s Konvention om Barnets 
Rettigheder. 

3    Bemærkninger til lovforslaget om Børnetalsmand og Børneråd:  
https://da.uni.gl/media/2270028/2011_lovforslag-om-boernetalsmand-m-v-bemaerkninger-hoeringsudgave-14-04-11-dk.pdf 

4    Inatsisartutlov nr. nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd  
https://lovgivning.gl/lov?rid=%7B4108B854-62D8-4C42-9E68-FC39F76FE299%7D

Børnetalsmanden skal også formidle information om børn, sæt-
te aktuelle spørgsmål til debat, tale børnenes sag i den offentli-
ge debat samt arbejde på at give børn bedre muligheder for at 
deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen. 

Desuden skal Børnetalsmanden foreslå tiltag, der kan styrke 
børns retssikkerhed, og tiltag, der kan løse eller forebygge kon-
flikter mellem barn og samfund, indsamle, udvikle og formid-
le viden om børns vilkår, f.eks. familiemæssige, sociale, sund-
heds-, skole- og boligmæssige forhold. 

Dertil skal hun indsamle og systematisere relevante data og al-
lerede eksisterende undersøgelser, rapporter, forskningsresul-
tater, evalueringsrapporter, statistik, forsøgsresultater m.v. om 
børns vilkår, samt ajourføre oplysninger om børns vilkår samt 
udvikle ny viden om børns vilkår. 

I sit arbejde skal Børnetalsmanden sikre, at børn inddrages i 
Børnetalsmandens arbejde og høres om tiltag i det omfang, det 
er muligt.

Børnerettighedsinstitutionen MIO er politisk uafhængig4.

OM BØRNERETTIGHEDSINSTITUTIONEN MIO’S  
LOVBUNDNE OPGAVER   



7

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

Overordnet har Grønland forpligtet sig til at følge FN´s Konven-
tion om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen). Af Børnekon-
ventionens artikel 3.1. fremgår, at:

”Deltagerstaterne påtager sig at sikre barnet den beskyttelse 
og omsorg, der er nødvendig for dettes trivsel under hensynta-
gen til de rettigheder og pligter, der gælder for barnets forældre, 
værge eller andre personer med juridisk ansvar for barnet, og 
skal med henblik herpå træffe alle passende lovgivningsmæssi-
ge og administrative forholdsregler”.

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 skal sikre, at de får 
den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for at de trives og 
at indsatsen skal være effektiv.

Med Børnekonventionen er Grønland også forpligtet til at høre 
børnene både individuelt og som gruppe i forhold til de anlig-
gender, som vedrører dem:

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

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

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

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.

Hvem kan henvende sig til MIO? 

I henhold til MIO`s lovgrundlag Inatsisartutlov nr. 11 af 22. no-
vember 2011 om Børnetalsmand og Børneråd § 8. Stk. 2. skal 
Børnetalsmanden:

1)  Yde råd og vejledning til børn om børns rettigheder og kla-
geadgang.

2)  Yde råd og vejledning til offentlige myndigheder, offentlige 
og private institutioner samt organisationer og foreninger m.v. 
og  privatpersoner om spørgsmål, der vedrører børns vilkår og 
børns rettigheder og klageadgang.

3)  Børnetalsmanden kan kun udtale sig om børns generelle for-
hold og kan ikke gå ind i enkeltsager, ej heller træffe beslut-
ninger i børnesager.

Kontakt:
MIO Meeqqat Pisinnaatitaaffiinik Sullissivik/ 

Børnerettighedsinstitution 
Postboks 1290 

Qullilerfik 2, 801-2 (indgang ved Aqqusinersuaq)

3900 Nuuk

mio@mio.gl 

(+299) 34 69 40

www.mio.gl
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I alt 598 fra hele landet henvendte sig i 2020 til MIO.  
Det er en stigning på 107% siden MIO begyndte at registrere  

antallet af henvendelser i 2016.

Hvor mange henvender sig fra de for-
skellige kommuner? 
MIO modtager henvendelser fra hele landet.

Her er en oversigt med kommunevis fordeling i 2020: 

Kommuner pct

Avannaata 8%

Qeqqata 4%

Sermersooq 12%

Kujalleq 6%

Qeqertalik 5%

Danmark 2%

Elektroniske henvendelser 2%

Facebook 61%

Ikke oplyst 1%

I alt 100%

HVOR MANGE HAR HENVENDT SIG TIL MIO I 2020?

Avannaata 8%

Qeqqata 4%

Sermersooq 12%

Kujalleq 6%

Qeqertalik 5%

Danmark 2%

Elektroniske henvendelser 2%

Facebook 61%

Ikke oplyst 1%
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De hyppigste årsager til henvendelserne til MIO drejer sig om: 

Kommunernes sagsbehandling  

Forældremyndighedssager 

Skole- og daginstitutionsspørgsmål 

Seksuelt misbrug og vold 

Dernæst kommer henvendelser vedrørende spørgsmål om 
anbragte børn, underretninger og kommunernes tilsyn.

Kommunernes sagsbehandling:  
83 henvendelser 
FN-artikel 3, 26 og 39: Barnets tarv og ret til hjælp og social 
sikkerhed

De fleste af henvendelserne til MIO drejer sig om kommunernes 
sagsbehandling. Sagerne spænder over lange svartider på sagsbe-
handling til sager, hvor borgerne slet ikke modtager svar på deres 
henvendelser, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige. Endelig 
er der borgere, der fortæller, at de ikke modtager skriftlig anke- og 
klagevejledning. 

ÅRSAGER TIL HENVENDELSER: HVAD HENVENDER 
BORGERE SIG TIL MIO OM? 

En familie kontakter MIO  
og fortæller, at deres tre børn  

i skolealderen er blevet afhentet  
af myndighederne efter mistanke om  

seksuelt misbrug af deres far.  
Familien har siden forsøgt at  

komme i kontakt med  
Socialforvaltningen, men der har  

ikke været nogen reaktion  
på deres henvendelse.
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En mor bor sammen med sin far og hans kæreste og deres 2 små 
børn. Faderens kæreste har forsøgt at begå selvmord ved at stikke 
sig selv med en kniv. Da problemerne har lagt sig kom de sociale 
myndigheder pludselig ind og tager børnene med. Da de nægter at 
udlevere børnene, kom de sociale myndigheder tilbage med politi 
og børnene blev bragt ud med magt. De ved ikke, hvor børnene er 
og grunden til det.

En mor er blevet chikaneret af et ægtepar siden 2017. Nu er par-
ret begyndt at forfølge hendes 16 årige datter. Datteren arbejder i 
butik efter skoletid. Kvinden går til hende, når hun er alene på ar-
bejdet og truer, sparker efter hende og kommer med skældsord. 
Parret er blevet anmeldt til politiet og Socialforvaltningen. Men der 
sker ikke noget. Kvinden er berygtet for at gå efter de unge piger. 
Datterens arbejdsgiver og kolleger er begyndt at hjælpe hende for 
at værne hende mod parret.

Siden 2015 har en kvinde søgt om hjælp til bolig - hun har en re-
stance som forhindrer hende tildeling af bolig. Pga. boligløshed har 
sønnens far taget sig af han, men sønnen blev fjernet fra faderen 
i 2017. Da sønnen ikke kan bo sammen med hende hos hendes 
samlever, flyttede han hjem til hendes mor. Han blev seksuelt mis-
brug af en mand, som drak ham fuld og misbrugte ham, mens han 
sov. Det er blevet politianmeldt og han får hjælp fra Familiecente-
ret. Han er kommet på uddannelse og hun vil gerne have bolig til 
han skal hjem. Derfor har hun været i kommunen igen, men hun 
får aldrig svar på sine henvendelser.

En kvinde har et svært handicappet søn på 14 år og de bor i en 
bygd. Han har heftige vredesudbrud, så resten er familien bliver 
utrygge og er meget bange for ham. Vredesudbruddene bliver hef-
tigere og heftigere. Hun har henvendt sig til kommunen og bedt 

om hjælp flere gange. De venter på et anbringelsessted. Endvide-
re har hun ønsket, at han akutanbringes uden for hjemmet, da han 
har brug for professionel hjælp og pædagogik. Da hun ikke har hørt 
fra kommunen, har hun sendt en e-mail til øverste ledelse i kom-
munen og har ikke fået respons. Føler sig magtesløs. Hun bad om 
hjælp her og nu!

En kvindes søn er gentagne blevet overfaldet af en dreng fra 8. kl. 
De er blevet indkaldt til møde på skolen og drengens mor er ikke 
mødt op. I stedet blev mormor indkaldt, som fortalte at drengen har 
stort behov og hun har forgæves henvendt sig til kommunen, da 
hun tager sig af sine datters 5 børn, da moren løber fra sit ansvar.

En lærer er bekymret for plejeanbragt barn, som er smidt ud af ple-
jeforældre. Der er ingen anbringelsesmulighed og som sidste udvej 
blev han anbragt hos en moster, hvor der ikke er givet instruks til 
familien - de lever i uvished. Drengen er meget utryg på skolen og 
det mærkes på skolen.

En dreng på 6 år har haft ”flydeøre ”i sin tidlige barndom. Der er nu 
lagt dræn i øret og efter sigende har han normal hørelse. Sønnen 
går til talepædagog hver 14. dag. Sønnen går i 1. klasse og har få-
et en støtteperson. Mor har forstået, at støttepersonen skulle støtte 
drengen i sin sproglige udvikling. Sønnen er begyndt at få vredes-
udbrud og har ikke lyst til at gå i skole. Han kan ikke lide sin støtte-
person, fordi hun skælder ham ud deslige gør hans lærere. Mode-
ren må bruge tiden efter arbejde på at lave taleøvelser med dren-
gen, da dette ikke bliver gjort i skolen. Moderen er fortvivlet og ved 
ikke, hvad hun skal stille op. Familien møder modstand fra skolen.

En pige er kommet i skole  
med et blåt øje. Pigen fortæller sin  

lærer, at hun og en søskende har været  
oppe og skændes og at hun fik derpå fik en  

knytnæve i ansigtet. Skolen tog pigen med på  
Socialforvaltningen. Her blev det besluttet,  

at pigen og familiens øvrige børn skulle anbringes  
uden for hjemmet på baggrund af myndighedernes  
mistanke om, at det er børnenes stedfar, der slår  

børnene. Børnene har fået besked på, at de ikke  
må se deres mor og stedfar. En sagsbehandler har i  

mellemtiden mundtligt oplyst moderen om,  
at børnene vil blive hjemgivet, da der ikke er  

nogen grund til, at de er fjernet fra hjemmet.  
Børnene er på tidspunktet for henvendelsen  

til MIO endnu ikke kommet hjem.  
Moderen har hverken modtaget  

skriftlig begrundelse eller  
klagevejledning.
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Langsommelig eller udeblivende sagsbehandling indebærer den 
risiko, at børn ikke får den hjælp og støtte, de har behov for. 
Henvendelserne til MIO viser, at der er brug for en styrkelse 
af myndighedernes sagsbehandling og for at myndighe-
derne opprioriterer indsatsen for alle børn, der er i fare 
for at lide overlast. 

Forældremyndighedssager:
75 henvendelser 
FN-artikel 3 og 12: Barnets tarv og barnets ret til at 
blive hørt 

En forholdsvis stor andel af henvendelserne drejer sig om, at 
den ene forælder (eller familien til den ene forældre), kontak-
ter MIO for at gøre opmærksom på, at den anden forælder ikke 
varetager sin omsorgsopgave for det fælles barn. Det ligger uden 
for MIO’s kompetenceområde at vurdere i de konkrete sager, om 
det er tilfældet, men det viser noget om de udfordringer, som børn 
kan få i forbindelse med deres forældres samlivs ophør. For her kan 
børn risikere at blive brugt som våben mellem forældrene.  

I forældremyndighedssager bør der altid tages udgangspunkt i, 
hvad der er det bedste for barnet. De sager, MIO modtager hen-
vendelser om, viser, at der bør være øget fokus på at lytte til barnet, 
jf. FN-artikel 12. Ligeledes bør der være støtte til skilsmisseforæl-
dre i form af værktøjer som rådgivning og terapi. Hvis forældrene 
har et godt samarbejde efter skilsmissen, er der større chance for 
at børnene trives lige så godt som andre børn.

En fraskilt mor  
henvender sig til MIO og  

fortæller om sin bekymring  
for sin søn. Hun fortæller, at drengen  

– når han er hos sin far  
- er begyndt at spise usundt, har dårlig 

hygiejne og kommer ikke i skole,  
når han ikke vil. Moderen oplyser, at  
faderen udelukker hende fra kontakt 

med sin søn og at aftaler om samkvem 
med sønnen ikke overholdes af faderen. 

Ydermere bliver hun blokeret  
på faderens mobiltelefon. 

En bedstemor kontakter MIO  
for at fortælle om sine bekymringer  
for sin datters barn. Da datteren  

var rejst væk på uddannelse, passede  
faderen barnet. Bedstemoderen fortæller,  
at hun ofte hentede barnet og at barnet  
overnattede hos hende. Bedstemoderen  
underrettede myndighederne om barnet,  

da barnet var underernæret, gik i tøj, som var  
for småt og fordi barnet virkede bange.  

Nu pågår forældremyndighedssagen og barnet  
bor hos sin mor. Både bedstemoderen og  
barnets mor er bekymrede for, at faderen  

får forældremyndighedssagen, da han  
ifølge bedstemoderen og datteren  

taler godt for sig. 
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Skole- og daginstitutionsspørgsmål:
49 henvendelser 
FN-artikel 20, 28 og 29: Barnets ret til udvikling og uddan-
nelse

FN-artikel 12: Barnets ret til at blive hørt

FN-artikel 19 og 2: Barnets ret til beskyttelse mod vold og 
mishandling samt diskrimination 

FN-artikel 18: Myndighedernes pligt til at sikre udviklingen af 
institutioner, ordninger og tjenesteydelser til omsorg for børn. 

En del af henvendelserne, der drejer sig om skolerelaterede 
spørgsmål, handler om mobning, bortvisninger og om børn med 
handicap eller særlige behov. 

Skolen er det sted, hvor barnet er i andre personers varetægt. Hen-
vendelserne til MIO viser, at der er brug for at folkeskolen styrker 
sit fokus på formål, struktur og organisering. Folkeskolens formål 
og sigte er i tråd med FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, idet 
FN-artiklerne 28 og 29 omhandler barnets ret til gratis og obligato-
risk undervisning samt at Grønland har ansvaret for at sikre barnet 
uddannelse og udvikling. 

Mobning er udbredt i folkeskolen og de mange henvendelser om 
mobning i folkeskolen viser et øget behov for, at folkeskolen aktivt 
handler for at forhindre, forebygge og følge op på mobning. Sam-
tidig er det vigtigt at have blik for, at mobning ikke kun optræder i 
skolegården eller at mobning reduceres til ”kun” at foregå blandt 
børn. Mobning er psykisk vold og skal ses sammenhæng med den 
udbredte mobning blandt voksne. Mobbeadfærden må derfor også 
debatteres og håndtereres af den voksne befolkning med inddra-
gelse af børn og unge. 

I andre af henvendelserne til MIO handler sagerne om suspensi-
oner og bortvisninger fra skolen. Det forhold, at børn er nødsaget 
til (selvom intentionen er god) at flytte fra deres oprindelige miljø 
for at gå i skole, er ikke direkte, men indirekte, omfattet af Bør-
nekonventionen og andre af Grønlands internationale forpligtelser. 
Elevhjem kan i denne sammenhæng sidestilles med en døgninsti-
tution. Børnekonventionens artikel 20 omhandler sikring af alter-
nativ omsorg i tilfælde af, at barnet er afskåret midlertidigt eller 
konstant fra sine familiemæssige omgivelser og det er vigtigt at 
være særligt opmærksom på, at børnene har ret til særlig beskyt-
telse og bistand.

Datter på 8 år bliver mobbet groft på skolen. Det startede i no-
vember efter de fik en ny lærer, som giver ”lov”. F.eks. når et barn 
render hele tiden ud siger hun ”Illit aniaqattaaginnarputit, taava illit 
aniaqattaarniarit”. Når et barn mobber ”Illit uumisaarivutit uumi-
saarianiarit”. Forældrene har ønsket om forældremøde om proble-
met, men der sker ikke noget og det bliver værre og værre. Derfor 
har de besluttet at datteren ikke kommer i skole i en uge. 

I henvendelserne om bortvisning synes der ofte at være tvivl om 
procedurer og om barnets rettigheder.

Desuden er barnets ret til at blive hørt (FN-artikel 12) også vigtig 
at iagttage. MIO har tidligere belyst elevhjemsbørns forhold og an-
befalet, at myndighederne styrker deres fokus på området. Blandt 
andet har MIO fremhævet elevhjemspersonalets ønsker om opkva-
lificering, så de bedre kan give børnene den støtte, som eleverne 
har brug for. 

Børn med handicap eller særlige behov indgår også i en del af 
henvendelserne til MIO. Her er det typisk forældre med børn med 
handicap, som henvender sig til MIO. Sagerne handler oftest om, 
at barnet ikke får den nødvendige hjælp og adgang til de ydelser, 
det har ret til. 

En mor henvender sig til MIO,  
fordi et af hendes børn  

mobbes på skolen. Moren oplyser,  
at hun har forsøgt at samarbejde  

med skolen om problemet,  
men hun oplever, at hun ikke  

kan komme igennem.  
Hendes barn vil nu ikke  

gå i skole længere  
og er begyndt at slå. 

En dreng i ældstetrinnet  
er blevet smidt ud af elevhjemmet  
og er sendt hjem til sin hjembygd  

på baggrund af mistanke om,  
at han har begået tyveri.  

Drengen bor nu hos sin bedsteforælder.  
Drengen er skuffet, fordi ingen  

lytter til ham. Der er ikke foretaget  
nogen undersøgelser, inddragelse af  

barnet eller udarbejdet  
handleplan for ham.
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Erfaringerne fra MIO’s arbejde viser, at kommunerne generelt 
har vanskeligheder med at sikre børn med handicap, særlige 
behov og børn i komplicerede læringssituationer dén bistand, 
der skal til for at børnene kan udvikle sig på lige fod med an-
dre børn. Der er fortsat brug for yderligere fokus på børn med 
handicap samt på, at såvel forældre som børneprofessionelle 
får den vejledning, de har behov for. 

Fra daginstitutionsområdet får MIO henvendelser som handler 
om personalets hårdhændede behandling af børn: 

Disse henvendelser viser et behov for et øget tilsyn 
med daginstitutionerne for førskolebørn.  En tidlige-
re VIVE-rapport udgivet af MIO har også peget på 
behovet for en styrket ledelse af den pædagogiske 
praksis. 

Et barn med handicap  
er blevet udsat for vold  

af sin støttelærer. Nu vil barnet  
ikke længere gå i skole, fordi han  

er blevet utryg ved sin lærer.  
Skolen er ikke lydhør og der er ikke  

mulighed for at barnet kan komme i  
en anden klasse.  

Nu hjemmeundervises barnet.  
Familien har fået oplyst, at  

Sundhedsvæsnet ikke har råd  
til at sende barnet til  

undersøgelse i Danmark. 

En forælder til to børn i  
førskolealderen henvender sig  
til MIO, fordi hun ikke har tillid  

til personalet i sit barns institution.  
Hun fortæller, at en medarbejder i  

institutionen har fortalt, at da den ældste  
så sin lillebror var han løbet over til ham  

for at hilse og 2 andre børn var løbet med.  
Da de kom tilbage, havde en medarbejder  

i børnehaven hevet et barn i armen og råbt,  
sunniivit, pissusipalaaq  

pissusipalaat.

En enlig mor med to børn  
er ikke tryg ved de forhold,  

børnene lever under i deres bygd.  
Der mangler fritidstilbud til børnene  

efter skoletid, der er alkoholmisbrug og  
tabu om seksuelle overgreb på børn.  

I daginstitutionen er der begrænsninger på 
børns kost, så hendes datter sulter i  
børnehaven og kommer sulten hjem.  

Moren rapporterer også om personalets  
hårde og truende adfærd over for børnene.  

Det har bevirket, at datteren er blevet  
vagtsom, bange og optaget af at  

aflæse andres ansigtsudtryk.
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Seksuelt misbrug og vold:
49 henvendelser
FN-artikel 19 og 34: Barnets ret til beskyttelse mod vold og 
seksuel udnyttelse

MIO har i 2020 modtaget  49 henvendelser, der relaterer sig til 
seksuelle overgreb og vold. I nogle af henvendelserne vedrørende 
seksuelt misbrug er det voksne, der henvender sig med mistanker 
om overgreb og ønsker vejledning til, hvordan de skal handle. I an-
dre sager er det barnet selv, der henvender sig. 

5   http://lovgivning.gl/lov?rid=%7BC0568A94-99F2-442B-A3EB-554FDBF9F77F%7D

En mor har tre børn i førskolealderen med en mand, som er psykisk 
og fysisk voldelig. Moderen har henvendt sig til Socialforvaltningen, 
som har svaret, at der ikke er en sagsbehandler til hende. Kvinden 
har en kontaktperson, som har fortalt hende, at børnene vil blive 
taget fra hende, hvis manden bliver boende hos hende. Kvinden 
oplyser, at manden er manipulerende og at han har en nøgle hjem 
til dem og kommer og går, som det passer ham. 

Lovgivningen er meget tydelig om hvornår og hvordan både bor-
gere og myndigheder skal reagere, når der opstår mistanke om et 
barns mistrivsel. Ligesom loven er tydelig om hvornår kommunen 
skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en børnefaglig under-
søgelse5. Børns ret til ikke at blive udsat for seksuelle overgreb og 

vold skal beskyttes til enhver tid uden undtagelse. Når myndig-
hederne bliver opmærksomme på risici, skal de handle. Børn, 

der udsættes for overgreb og/eller vold, skal have hjælp, 
så snart det opdages og det er kommunens ansvar at 

barnet får hjælp. MIO har tillige tidligere viderefor-
midlet fagfolks bekymringer om, at der er et stort 

mørketal/underrapportering samt en udbredt ta-
buadfærd og berøringsangst blandt den voks-
ne befolkning. Såvel tabuadfærd og undgåel-
sesadfærd opretholdes af de voksne og skal 
selvsagt brydes af de voksne for at sikre bar-
nets sikkerhed. 

En ældre søster henvender sig  
til MIO og fortæller om sin lillesøster,  
der blev udsat for seksuelle overgreb.  

Storesøsteren fortæller, at efter  
at de anmeldte sagen, gik det meget  

langsomt med sagsbehandlingen: 
”Da hun [lillesøsteren, red.] så lige var fyldt 15 år  
indgav vi en anmeldelse, men sagen gik utroligt  
langsomt! Vi ventede i mange dage og måneder  

på at komme til samtale i kommunen. Endelig nåede  
vi så helt frem til starten af november, hvor endnu  

intet var sket! I midten af november ringede  
kommunen og sagde, at de ville komme til  
samtale i den pågældende uge, men det  
endte alligevel med, at vi nåede frem til  

fredag, uden at nogen havde kontaktet os.  
Det var en hård weekend.  

Vi mistede hende  
– hun begik selvmord.” 

En mor henvender sig  
og fortæller, at hendes søn er  

blevet seksuelt misbrugt af barnets  
farfar. Barnet har fortalt sin mor, at hans  

farfar ”rørte ham i numsen”, når farmoderen  
var faldet i søvn.  Efter det blev anmeldt,  

skulle politiet komme i løbet af ugen, men kom 
først efter en måned. Barnets mor og far bor  

i dag i hver sin by og har fælles forældremyndighed. 
Drengen vil helst bo hos sin far,  

men moren er bekymret for drengen, da han 
en dag om ugen overnatter hos sin farfar og  

farmor. Når drengen kommer på besøg  
hjemme hos moren, oplyser kvinden,  

at hun kan mærke, at drengen  
har meget vrede i sig. 
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Anbragte børn: Børnehjem/døgninstitu-
tion: 17 henvendelser
Familieanbringelser: 27 henvendelser
FN-artikel 20 og 25: Anbragte børns særlige ret til hjælp og 
myndighedernes kontrol med plejeforanstaltninger

Antallet af børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, er højt. 
De seneste tal er fra 2014 og viser, at 398 børn var anbragt i  ple-
jefamilier og 244 på døgninstitutioner.6 Ofte har børn, som er an-
bragt uden for hjemmet, et behov for støtte eller psykosocial hjælp.

En faster henvender sig med en bekymring for niecen, som i 
fem-årsalderen blev anbragt uden for hjemmet indtil hun blev 15, 
hvor hun blev hjemgivet. Fasteren oplyser, at pigens biologiske mor 
kan finde på at ringe til datteren på hendes fritidsarbejde og be-
de hende komme hjem, så hun kan passe sine søskende, mens 
moren går på druk. Pigens far er fisker og er derfor ikke meget 
hjemme. Fasteren har underrettet kommunen, men har endnu ikke 
modtaget svar. Det er kommet frem, at pigen fornyligt har forsøgt 
at begå selvmord. Familien har ikke kunnet fortælle det til pigens 
far af frygt for hvordan han vil tage det, da han har haft selvmord 
tæt inde på livet før. 

 
Henvendelserne til MIO, der vedrører anbragte børn viser, at børn 
under og efter anbringelse sjældent modtager støtte og behandling 
for de oplevelser, de måtte have med sig. Henvendelserne viser og-
så, at tilsynet med anbragte børn og deres forhold bør styrkes og  

6    Ph.d.-afhandling af Bonnie Jensen, 2021: Barndomshjem eller børnehjem? Et kvalitativt studie af 38 børns oplevelser af at blive og være anbragt på døgnin-
stitution i Grønland.

at der er behov for mere vejledning til plejefamilier. I det hele taget 
skal de lovmæssige forhold i forbindelse med plejeanbringelser og 
hjemgivelser efterses, herunder sikres, at der udarbejdes handle-
planer for børnene. 

Underretninger: 25 henvendelser
FN-artikel 3, 26 og 39: Barnets tarv og ret til hjælp og soci-
al sikkerhed

Når der opstår mistanke eller viden om, at et barn lider overlast, 
skal man underrette til kommunen. Det gælder alle voksne. Ansat-
te, der arbejder med børn og unge (skole, børnehaver, sundheds-
sektor) har skærpet pligt til at underrette. Ikke desto mindre mod-
tager MIO også henvendelser fra borgere, der oplyser om under-
retninger, hvor politi og fagfolk ikke reagerer.

 
En far henvender sig til MIO om sin bekymring for sin datter, som 

bor hos sin mor, der har alkoholproblemer. På trods af at han 
har underrettet til kommunen, sker der ingenting. 

Det er afgørende, at der kommer et politisk og ledelsesmæssigt 
fokus på underretninger, således at der skabes en sund underret-
ningskultur i forvaltningerne. Det påhviler de kommunale myndig-
heder at sikre en organisering og en ledelse, der sørger for, at sa-
gerne ikke bliver glemt og at der handles på dem. Myndighederne 
bør derfor have klare retningslinjer og procedurer for fagpersoners 
underretninger om bekymringer for børns trivsel, samt sikre, at der 
følges op på underretningerne. 

En børnefamilie henvender  
sig til MIO, fordi de af de sociale  

myndigheder er blevet anmodet om  
tage kvindens 15-årige nevø i pleje,  

fordi det børnehjem, han var anbragt på,  
ikke kunne ”styre ham”. På børnehjemmet  

passede drengen ikke sin skole og var på kant  
med loven. Kvinden oplyser, at efter at familien 
tog nevøen i pleje, begyndte det at gå godt med 

ham og familien søgte efterfølgende om  
plejetilladelse. Familien blev imidlertid  
erklæret ikke-egnet som plejefamilie,  

da manden har en plet i straffeattesten  
fra en fem år gammel sag.  

Nu søger familien  
MIO’s råd. 

En mor kontakter MIO  
for at fortælle, at hendes  

mandlige bekendte har befølt hendes  
to små børn. Hun har anmeldt det  
til politiet, som lovede, at hun ville  
blive kontaktet inden for en uge,  

men det er ikke sket. Moren har også  
kontaktet Familiecentret, som oplyser,  
at de ikke kan hjælpe. En sagsbehandler  

oplyser, at de sociale myndigheder  
ikke kan gøre noget,  

før politiet har reageret. 
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Tilsyn fra kommunerne:
24 henvendelser
FN-artikel 3, 26 og 39: Barnets tarv og ret til hjælp og soci-
al sikkerhed

MIO har gennem årene modtaget mange og forskelligartede typer 
viden, der viser, at kommunernes tilsyn nogle steder er mangelfuld 
og utilstrækkelig. Kommunen har tilsynspligt jf. Inatsisartutlov om 
støtte til børn og formålet er at, ”kommunalbestyrelsen så tidligt 
som muligt får kendskab til, om et barn i kommunen har behov 
for støtte”7 MIO har gennem årene påpeget nødvendigheden af at 
kommunerne styrker sit tilsyn. 

7   Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, kap. 3 § 8.

For børn i lidt større aldersgruppe har MIO gennem årene mod-
taget henvendelser om børn, der på overfladen ikke synes at le-
ve med problemer; det drejer sig om børn, der ikke figurerer i de 
”almindelige” socialsager, fordi deres mistrivsel ikke er synlig. Det 
er eksempelvis børn, som bruger kræfter på at dække over, at de 
mobbes eller at deres forældre har et misbrug. Og det kan væ-
re børn med usynlige handicaps. Når det kommunale tilsyn bliver 
mangelfuldt og utilstrækkeligt, er der selvsagt risiko for, at netop 
disse børn ikke opdages og får den hjælp, de har brug for. Derfor 
er der behov for, at den politiske og administrative ledelse sikrer en 
god og systematisk tilsynspraksis.

En kvinde henvender sig  
og fortæller, at hendes 2-årige niece  

er blevet rusket af daginstitutionslederen.  
Lederen begrundede det med,  

at hun var stresset. Nu er barnet  
begyndt at reagere med vredesudbrud.  

Barnets mor har henvendt sig  
til kommunen, men der er  

ikke sket noget. 
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Når en borger henvender sig til MIO, er årsagen til henvendelsen 
typisk en konkret anledning, for eksempel at borgeren har ople-
vet en langsommelig sagsbehandling eller at vedkommende ikke 
får svar på sine henvendelser. Den oprindelige årsag kan imidler-

tid berøre flere FN-artikler end de umiddelbare, der i dette tilfæl-
de omhandler barnets ret til hjælp og social sikkerhed. Med andre 
ord kan andre rettighedsaspekter end den oprindelige årsag dukke 
frem under samtalen.

En vådeskudsulykke i en bygd

En 5-årig pige blev ramt af et vådeskud. Pigen blev bragt hen til sundhedsklinikken, hvor hendes mor så sin datter ligge livløs 
med blod over det hele. Moren fortæller, at hun umiddelbart troede, at datterens arm var skudt helt af. Det viste sig, at de fleste 
muskler var revet over og at armen var brækket tre steder. Pigen blev bragt med helikopter til en større by og derfra fløjet videre 
med ambulancefly til Nuuk. Forældrene blev fortalt, at kun den ene forælder kunne komme med til Nuuk og det blev moren, som 
rejste med datteren og faren blev hjemme. Fra Nuuk blev pigen fløjet videre til Danmark, hvor hun blev opereret. Hun blev opere-
ret i alt 13 gange. Moren fortæller, at datteren under opholdet savnede sin far meget. De var ellers forberedt på at ville betale for, 
at han kunne komme med. 

Senere får familien oplyst af lægen, at armen inden for 2-3 år vil blive lige så anvendelig som den anden. 

Da familien kommer hjem og genoptager hverdagen, får datteren betændelse i armen. Under sygepasningen har moren ikke kun-
net passe sit arbejde. Familien søgte erstatning, men modtog brev om, at det blev afslået. Familien vidste ikke, hvad de skulle gøre. 

Det er ikke kun pigen, men hele familien, den ulykkelige hændelse har haft konsekvenser for og forløbet viser, at hverken pigen 
eller de øvrige medlemmer har fået samtalehjælp med nogen professionelle til at bearbejde den traumatiske hændelse. 

HVILKE FN-BØRNEKONVENTIONSARTIKLER  
HANDLER HENVENDELSERNE OM?
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Herunder er oplistet de FN-artikler, som er blevet registreret i forbindelse med bor-
gernes henvendelser til MIO.

Herunder er oplistet de FN-artikler, som er blevet registreret i 
forbindelse med borgernes henvendelser til MIO.

ARTIKEL 2 
1.  Deltagerstaterne skal respektere og sikre de rettigheder, der er 

fastsat i denne konvention, for ethvert barn inden for deres ju-
risdiktion, uden forskelsbehandling af nogen art og uden hen-
syn til barnets eller dettes forældres eller værges race, hudfarve, 
køn, sprog, religion, politiske eller anden anskuelse, national, et-
nisk eller social oprindelse, formueforhold, handicap, fødsel el-
ler anden stilling. 

2.  Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler for at 
sikre, at barnet beskyttes mod alle former for forskelsbehand-
ling eller straf på grund af barnets forældres, værges eller fa-
miliemedlemmers stilling, virksomhed, udtrykte anskuelser eller 
tro. 

ARTIKEL 3 
1.  I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves 

af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, dom-
stole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal 
barnets tarv komme i første række. 

2.  Deltagerstaterne påtager sig at sikre barnet den beskyttelse 
og omsorg, der er nødvendig for dettes trivsel under hensynta-
gen til de rettigheder og pligter, der gælder for barnets forældre, 
værge eller andre personer med juridisk ansvar for barnet, og 
skal med henblik herpå træffe alle passende lovgivningsmæssi-
ge og administrative forholdsregler. 

3.  Deltagerstaterne skal sikre, at institutioner, tjenester og organer 
med ansvar for omsorg for eller beskyttelse af børn skal være i 
overensstemmelse med de standarder, der er fastsat af kompe-
tente myndigheder, særligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, 
personalets antal og egnethed samt sagkyndigt tilsyn.

ARTIKEL 5 
Deltagerstaterne skal respektere det ansvar og de rettigheder og 
pligter, som forældrene har, eller, hvor dette finder anvendelse, til-
svarende ansvar, rettigheder og pligter for så vidt angår medlem-
merne af den udvidede familie eller samfundet i overensstemmelse 
med stedlig sædvane, samt værger eller andre personer med ju-
ridisk ansvar for barnet, til på en måde, der svarer til den løbende 

udvikling af barnets evner, at yde passende vejledning og støtte til 
barnet i udøvelsen af rettighederne anerkendt i denne konvention.

ARTIKEL 6 
1.  Deltagerstaterne anerkender, at ethvert barn har en naturlig ret 

til livet. 

2.  Deltagerstaterne skal i videst muligt omfang sikre barnets over-
levelse og udvikling.

ARTIKEL 8 
1.  Deltagerstaterne påtager sig at respektere barnets ret til at be-

vare sin identitet, herunder statsborgerskab, navn og familiefor-
hold, som anerkendt af loven og uden ulovlig indblanding. 

2.  Hvis et barn ulovligt berøves en del af eller hele sin identitet, 
skal deltagerstaterne yde passende bistand og beskyttelse med 
henblik på hurtigt at genoprette barnets identitet.

ARTIKEL 9 
1.  Deltagerstaterne skal sikre, at barnet ikke adskilles fra sine for-

ældre mod deres vilje, undtagen når kompetente myndigheder, 
hvis afgørelser er undergivet retlig prøvelse, i overensstemmel-
se med gældende lov og praksis bestemmer, at en sådan adskil-
lelse er nødvendig af hensyn til barnets tarv. En sådan beslut-
ning kan være nødvendig i særlige tilfælde, f.eks. ved forældres 
misbrug eller vanrøgt af barnet, eller hvor forældrene lever ad-
skilt og der skal træffes beslutning om barnets bopæl. 

2.  I behandlingen af enhver sag i medfør af stykke 1 skal alle inte-
resserede parter gives mulighed for at deltage i sagsbehandlin-
gen og fremføre deres synspunkter. 

3.  Deltagerstaterne skal respektere retten for et barn, der er ad-
skilt fra den ene eller begge forældre, til at opretholde regel-
mæssig personlig forbindelse og direkte kontakt med begge for-
ældre, undtagen hvis dette strider mod barnets tarv.

4.  Hvor en sådan adskillelse er en følge af en handling iværksat 
af en deltagerstat, såsom tilbageholdelse, fængsling, udvisning, 
forvisning eller død (herunder dødsfald af en hvilken som helst 
årsag, mens personen er i statens varetægt) af den ene eller 
begge forældre eller af barnet, skal deltagerstaten efter anmod-
ning give forældrene, barnet eller om nødvendigt et andet med-
lem af familien de væsentlige oplysninger om, hvor den eller 
de fraværende medlemmer af familien befinder sig, medmindre 
afgivelsen af oplysningerne ville være skadelig for barnets vel-
færd. Deltagerstaterne skal desuden sikre, at fremsættelsen af 
en sådan anmodning ikke i sig selv medfører skadelige følger 
for vedkommende person eller personer.
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ARTIKEL 12 
1.  Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme 

sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunk-
ter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal 
tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og 
modenhed. 

2.  Med henblik herpå skal barnet især gives mulighed for at udtale 
sig i enhver behandling ved dømmende myndighed eller forvalt-
ningsmyndighed af sager, der vedrører barnet, enten direkte el-
ler gennem en repræsentant eller et passende organ i overens-
stemmelse med de i national ret foreskrevne fremgangsmåder.

ARTIKEL 14 
1.  Deltagerstaterne skal respektere barnets ret til tankefrihed, 

samvittigheds  og religionsfrihed. 

2.  Deltagerstaterne skal respektere rettigheder og pligter for for-
ældrene, og i påkommende tilfælde værger, til på en måde, der 
svarer til barnets gradvise udvikling af dets evner, at give ret-
ningslinier til barnet med henblik på udøvelsen af dets ret. 

3.  Frihed til at udøve sin religion eller overbevisning kan kun un-
derkastes sådanne begrænsninger, som er foreskrevet ved lov, 
og som er nødvendige for at beskytte den offentlige sikkerhed, 
orden, folkesundheden, sædeligheden, eller andre menneskers 
grundlæggende rettigheder og friheder.

ARTIKEL 18 
1.  Deltagerstaterne skal bestræbe sig på at sikre anerkendelse af 

princippet om, at begge forældre har fælles ansvar for barnets 
opdragelse og udvikling. Forældrene, eller i givet fald værgen, 
har hovedansvaret for barnets opdragelse og udvikling. Barnets 
tarv skal for dem komme i første række.

2.  Med henblik på at sikre og fremme de rettigheder, der er inde-
holdt i denne konvention, skal deltagerstaterne yde passende 
bistand til forældre og værger ved disses udførelse af deres plig-
ter som opdragere af børn og skal sikre udviklingen af institutio-
ner, ordninger og tjenesteydelser til omsorg for børn. 

3.  Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler for at 
sikre, at børn af arbejdende forældre har ret til at nyde godt af 
omsorgsforanstaltninger for børn, som de er berettigede til.

ARTIKEL 19 
1.  Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, 

administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler 
til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk 
vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behand-
ling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuel misbrug, 
medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers 
varetægt. 

2.  Sådanne beskyttende foranstaltninger bør i passende omfang 
omfatte virkningsfulde retningslinier, såvel for udformning af so-
ciale programmer, der kan yde den nødvendige støtte til barnet 
og til dem, der har barnet i deres varetægt, som til andre former 
for forebyggelse og identifikation, rapportering, henvisning, un-
dersøgelse, behandling og opfølgning af tilfælde af børnemis-
handling som beskrevet ovenfor og om nødvendigt til retsforføl-
gelse.

ARTIKEL 20 
1.  Et barn, der midlertidigt eller konstant er afskåret fra sine fami-

liemæssige omgivelser eller som af hensyn til sit eget bedste 
ikke kan tillades at forblive i disse omgivelser, har ret til særlig 
beskyttelse og bistand fra statens side. 

2.  Deltagerstaterne skal i overensstemmelse med deres nationale 
ret sikre alternativ omsorg for et sådant barn. 

3.  Sådan omsorg kan blandt andet omfatte anbringelse i pleje, Ka-
falah efter islamisk ret, adoption eller om nødvendigt anbringel-
se i passende børneinstitutioner. Ved overvejelse af mulige løs-
ninger skal der tages tilbørligt hensyn til ønskeligheden af sam-
menhæng i et barns opvækst og til barnets etniske, religiøse, 
kulturelle og sproglige baggrund.

ARTIKEL 21 
De deltagerstater, der anerkender og/eller tillader adoption, skal 
sikre, at barnets tarv skal være af altafgørende betydning og skal: 
(a) sikre, at adoptionen af barnet kun kan godkendes af kompeten-
te myndigheder, der er i overensstemmelse med gældende ret og 
praksis og på grundlag af alle relevante og pålidelige oplysninger 
afgør, at adoption er tilladelig i betragtning af barnets stilling i for-
hold til forældre, pårørende og værger, og at, om nødvendigt, per-
soner, der berøres, på oplyst grundlag har meddelt deres indforstå-
else med adoptionen på baggrund af den fornødne rådgivning; (b) 
anerkende, at international adoption kan overvejes som en alterna-
tiv måde at drage omsorg for et barn på, hvis barnet ikke kan an-
bringes i pleje eller i adoption hos en familie, eller der ikke på an-
den passende måde kan drages omsorg for barnet i dets hjemland; 
(c) sikre, at vedkommende barn ved international adoption nyder 
beskyttelse efter regler svarende til dem, der gælder for national 
adoption; (d) i tilfælde af international adoption, tage alle passende 
forholdsregler for at sikre, at anbringelsen ikke fører til upassende 
økonomisk gevinst for dem, der har medvirket ved adoptionen; (e) 
fremme, hvor det er hensigtsmæssigt, formålene med denne arti-
kel ved indgåelse af bilaterale eller multilaterale ordninger eller af-
taler og tilstræbe inden for disse rammer at sikre, at anbringelsen 
af barnet i et andet land sker gennem ansvarlige myndigheder el-
ler organer.
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ARTIKEL 23 
1.  Deltagerstaterne anerkender, at et psykisk eller fysisk handicap-

pet barn bør have et indholdsrigt og menneskeværdigt liv under 
forhold, der sikrer værdighed, fremmer selvtilliden og medvirker 
til barnets aktive deltagelse i samfundslivet. 

2.  Deltagerstaterne anerkender det handicappede barns ret til 
særlig omsorg og skal inden for rammerne af de midler, der er 
til rådighed, arbejde for at sikre det berettigede barn og dem, 
der er ansvarlige for dets omsorg, bistand, hvorom der er ind-
givet ansøgning, og som er rimelig under hensyn til barnets til-
stand og til omstændighederne for forældrene eller andre, der 
passer barnet. 

3.  I erkendelse af et handicappet barns særlige behov skal bistand, 
der ydes i henhold i stk. 2, være gratis, når dette er muligt, idet 
der tages hensyn til forældrenes økonomiske formåen eller den 
økonomiske formåen hos andre, der passer barnet, og skal ud-
formes med henblik på at sikre, at det handicappede barn har 
fuld adgang til og modtager undervisning, uddannelse, sund-
hedspleje, revalidering, forberedelse til arbejdslivet og mulig-
heder for fritidsadspredelser, alt på en måde, der bedst muligt 
fremmer barnets sociale tilpasning og personlige udvikling, her-
under dets kulturelle og åndelige udvikling.

4.  Deltagerstaterne skal i det internationale samarbejdes ånd 
fremme udveksling af passende information om forebyggende 
sundhedspleje og medicinsk, psykologisk og funktionel behand-
ling af handicappede børn, herunder spredning af og adgang 
til information om former for revalidering, undervisning og er-
hvervsvejledning, med henblik på at gøre det muligt for delta-
gerstaterne at forbedre deres formåen og kunnen og at udvide 
deres erfaring på disse områder. I den henseende skal der tages 
særligt hensyn til udviklingslandenes behov.

ARTIKEL 24 
1.  Deltagerstaterne anerkender barnets ret til at nyde den højest 

opnåelige sundhedstilstand, adgang til at få sygdomsbehand-
ling og genoprettelse af helbredet. Deltagende stater skal stræ-
be mod at sikre, at intet barn fratages sin ret til adgang til at 
opnå sådan behandling og pleje.

2.  Deltagerstaterne skal arbejde for fuld gennemførelse af denne 
ret og især tage passende forholdsregler for: (a)   at formindske 
spædbørns  og børnedødeligheden; (b)   at sikre ydelsen af nød-
vendig lægelig bistand og sundhedspleje til alle børn med sær-
lig vægt på udvikling af den primære sundhedspleje; (c)   at be-
kæmpe sygdom og underernæring, herunder inden for rammer-
ne af den primære sundhedspleje, blandt andet ved anvendelse 
af let tilgængelig teknologi og gennem ydelse af tilstrækkelig og 
nærende mad og rent drikkevand under hensyntagen til de fa-
rer og risici, der er knyttet til forurening af miljøet; (d)   at sikre 
kvinder passende svangerskabs  og barselspleje; (e)   at sikre, at 
alle grupper i samfundet, særligt forældre og børn, oplyses om 
og har adgang til undervisning og støttes i brugen af grundlæg-
gende viden om børns sundhed og ernæring; fordelene ved am-
ning, hygiejne og rengøring af omgivelserne og forebyggelse af 
uheld; (f)   at udvikle forebyggende sundhedspleje, rådgivning af 
forældre, samt undervisning og bistand i forbindelse med fami-
lieplanlægning. 

3.  Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholds-
regler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, 
som er skadelige for børns sundhed. 

4.  Deltagerstaterne forpligter sig til at fremme og opmuntre inter-
nationalt samarbejde med henblik på gradvis at opnå fuldstæn-
dig gennemførelse af den i denne artikel anerkendte ret. I denne 
henseende skal der tages særligt hensyn til udviklingslandenes 
behov.
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ARTIKEL 25 
Deltagerstaterne anerkender retten for et barn, der af de ansvarli-
ge myndigheder er blevet anbragt for at få pleje, beskyttelse eller 
behandling af hensyn til sin fysiske eller psykiske sundhed, til pe-
riodisk gennemgang af den behandling, som barnet får, og af alle 
andre omstændigheder vedrørende dets anbringelse.

ARTIKEL 26 
1.  Deltagerstaterne skal anerkende ethvert barns ret til at nyde 

godt af social sikkerhed, herunder social forskning, og skal tage 
de nødvendige forholdsregler for at opnå uindskrænket opnåel-
se af denne ret i overensstemmelse med national ret.

2.  Hvor det er hensigtsmæssigt bør bistanden ydes under hensyn-
tagen til de forhåndenværende midler og omstændighederne, 
for barnet og de personer, der har ansvaret for barnets under-
hold, og til enhver anden omstændighed af betydning for en bi-
standsansøgning indgivet af barnet eller på dettes vegne.

ARTIKEL 27 
1.  Deltagerstaterne anerkender ethvert barns ret til den levestan-

dard, der kræves for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moral-
ske og sociale udvikling. 

2.  Forældrene eller andre med ansvar for barnet har hovedansva-
ret for efter evne og økonomisk formåen at sikre de levevilkår, 
der er nødvendige for barnets udvikling.

3.  Deltagerstaterne skal i overensstemmelse med nationale for-
hold og inden for deres evner og økonomiske muligheder træffe 
passende forholdsregler for at bistå forældre og andre med an-
svar for barnet med at gennemføre denne ret og skal i tilfælde af 
behov derfor yde materiel bistand og udarbejde støtteprogram-
mer, især med hensyn til ernæring, beklædning og bolig.

4.  Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler til at 
sikre inddrivelse af underholdsbidrag til barnet fra forældrene 
eller andre personer med økonomisk ansvar for barnet, både 
i deltagerstaten og i udlandet. Især i tilfælde, hvor den person, 
der har det økonomiske ansvar for barnet er bosat i en anden 
stat end barnet, skal deltagerstaterne fremme tilslutning til in-
ternationale aftaler eller til indgåelse af sådanne aftaler samt 
indføre andre passende ordninger.

ARTIKEL 28 
1.  Deltagerstaterne anerkender barnets ret til uddannelse, og med 

henblik på gradvis at opnå denne ret og på grundlag af ligestil-
lingsprincippet skal de især: (a)   gøre grunduddannelse tvun-
gen og gratis tilgængelig for alle; (b)   opmuntre udviklingen af 
forskellige former for uddannelse, der følger efter grunduddan-
nelsen, herunder almindelig og faglig uddannelse, gøre disse til-
gængelige og opnåelige for ethvert barn og træffe passende for-
holdsregler, såsom indførelse af gratis uddannelse og tilbud om 
økonomisk bistand i trangstilfælde; (c) gøre højere uddannelse 
opnåelig for alle inden for rammerne af deres evner og med alle 
passende midler; (d) gøre studievejledning og erhvervsvejled-
ning tilgængelig og opnåelig for alle børn; (e) træffe forholds-
regler for at opmuntre regelmæssig deltagelse i skolegang og 
begrænse frafald. 

2.  Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler for 
at sikre, at disciplinen i skolen administreres på en måde, der 
tilgodeser barnets værdighed som menneske og er i overens-
stemmelse med denne konvention. 

3.  Deltagerstaterne skal fremme og støtte internationalt samarbej-
de om uddannelsesspørgsmål, især med henblik på at bidrage 
til afskaffelse af uvidenhed og analfabetisme overalt i verden og 
lette adgangen til videnskabelig og teknisk viden og moderne 
undervisningsmetoder. I denne henseende skal der tages sær-
ligt hensyn til udviklingslandenes behov.

ARTIKEL 29 
1.  Deltagerstaterne er enige om, at uddannelsen af barnet skal 

have til hensigt at (a) udvikle barnets muligheder i relation til 
personlighed, evner og psykiske og fysiske formåen fuldt ud; 
(b) udvikle respekt for menneskerettighederne og de grundlæg-
gende frihedsrettigheder og for de principper, der er nedfældet i 
De Forenede Nationers Pagt; (c) udvikle respekt for barnets for-
ældre, dets egen kulturelle identitet, sprog og værdier, og for de 
nationale værdier i det land, hvor barnet er bosat, og i landet, 
hvorfra barnet oprindeligt stammer og for kulturer, der adskiller 
sig fra barnets egen kultur; (d) forberede barnet til et ansvarligt 
liv i et frit samfund i en ånd af forståelse, fred, tolerance, ligestil-
ling af kønnene og venskab mellem alle folk, etniske, nationale 
og religiøse grupper og personer, som tilhører urbefolkninger; 
(e) udvikle respekt for det naturlige miljø.

2.  Ingen del af denne artikel eller artikel 28 må fortolkes som ind-
blanding i enkeltpersoners eller organisationers frihed til at op-
rette og lede undervisningsinstitutioner. Der skal dog til enhver 
tid tages hensyn til de i denne artikels stykke 1 fastslåede prin-
cipper samt til kravene om, at uddannelse i sådanne institutio-
ner opfylder de af staten foreskrevne minimumsregler.
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ARTIKEL 31 
1.  Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at 

lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets al-
der, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv. 

2.  Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld 
deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre 
til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kul-
turel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse.

ARTIKEL 32 
1.  Deltagerstaterne anerkender barnets ret til beskyttelse mod 

økonomisk udnyttelse og mod at skulle udføre arbejde, som kan 
være farligt, gribe ind i barnets uddannelse, eller skade barnets 
sundhed eller dets fysiske, psykiske, åndelige, moralske eller 
sociale udvikling. 

2.  Deltagerstaterne skal træffe lovgivningsmæssige, administrati-
ve, sociale og uddannelsesmæssige foranstaltninger for at sik-
re gennemførelsen af denne artikel. Med henblik herpå og un-
der hensyn til vedkommende bestemmelser i andre internatio-
nale instrumenter, skal deltagerstaterne især: (a) fastsætte en 
minimumsalder eller minimumsaldre for adgang til ansættelse;  
(b) fastsætte en passende regulering af arbejdstider og arbejds-
vilkår, og (c) fastsætte passende straf eller andre sanktioner for 
at sikre effektiv håndhævelse af denne artikel.

ARTIKEL 33 
Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler, herunder 
lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæs-
sige forholdsregler for at beskytte børn mod ulovlig brug af narko-
tika og psykotrope stoffer som defineret i vedkommende internati-
onale traktater, og til at forebygge, at børn anvendes til ulovlig pro-
duktion af og handel med sådanne stoffer.

ARTIKEL 34 
Deltagerstaterne påtager sig at beskytte barnet mod alle stoffer 
for seksuel udnyttelse og seksuel misbrug. Med henblik herpå skal 
deltagerstaterne især tage alle passende nationale, bilaterale og 
multilaterale forholdsregler for at forhindre: (a)   at et barn overta-
les eller tvinges til at deltage i nogen form for ulovlig seksuel aktivi-
tet; (b) at børn udnyttes til prostitution eller andre former for ulovlig 
seksuel aktivitet; (c) at børn udnyttes i pornografiske forestillinger 
og materialer.

ARTIKEL 36 
Deltagerstaterne skal beskytte barnet mod alle andre former for 
udnyttelse, der på nogen måde kan skade barnet.

ARTIKEL 39 
Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler for at 
fremme fysisk og psykisk helbredelse og resocialisering af et barn, 
der har været udsat for enhver form for forsømmelse, udnyttelse el-
ler misbrug, tortur eller anden form for grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf eller væbnede konflikter. Så-
dan helbredelse og resocialisering skal finde sted i omgivelser, der 
fremmer barnets sundhed, selvrespekt og værdighed.

ARTIKEL 42
Deltagerstaterne forpligter sig til gennem passende og aktive for-
holdsregler at gøre principperne og bestemmelserne i konventio-
nen almindeligt bekendt for både voksne og børn.
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Overordnet viser denne analyse af henvendelserne til MIO i 2020, 
at der dels er et stort behov for rådgivning og vejledning af både 
voksne og børn om børns rettigheder. Dels viser gennemgangen 
et fortsat behov for styrkelse af myndighedernes arbejde. Det ses 
af at de fleste henvendelser handler om kommunernes sagsbe-
handling. 

SELVSTYRE

•  MIO anbefaler, at der sikres økonomiske og persona-
lemæssige ressourcer, så kommunerne kan leve op til lovgiv-
ningen.

•  MIO anbefaler, at indsatser og samarbejde koordine-
res tværfagligt. For at dette kan ske, bør der skabes forudsæt-
ninger for, at eksisterende systemer kan kommunikere sammen 
på tværs af enheder.

•  MIO anbefaler, at der fokuseres på den økonomiske 
og sociale ulighed i det politiske arbejde på børne- og unge-
området. 

•  MIO anbefaler, at sociale indsatser rettes mod hele fa-
milien/netværket omkring barnet.

•  MIO anbefaler, at der skabes en inddragelseskultur. 
Reel børneinddragelse, hvor børn og unge mødes ligeværdigt 
i en anerkendende og tillidsfuld proces er et vigtigt fundament 
i udviklingen af et godt liv for børn. Ved at spørge ind til såvel 
børn som voksne, kan der opnås direkte adgang til viden om 
børns trivsel og ofte også børnenes og børnefamiliernes egne 
forslag til løsninger. Løsninger, som kan vise sig mere bæredyg-
tige, fordi de tager udgangspunkt i deres eget liv.

•  MIO anbefaler, at det gøres lovpligtigt, at alle skoler 
og institutioner har en antimobbepolitik og at børn og 
unge inddrages i denne.  

KOMMUNERNE 

•  MIO anbefaler, at der udarbejdes lokale og regionale stra-
tegier i samarbejde med borgerne, der forebygger selvmord, 
misbrug og psykisk samt fysisk vold.

•  MIO anbefaler, at der på lokalt politisk niveau laves plan for 
hvordan reaktionstiden i børne- og ungesager kan nedbringes. 

•  MIO anbefaler, at kommunernes tilsyn og det opsøgende ar-
bejde i børneårene opprioriteres.

MIO’s Børnesyn
Medmenneskelighed

I MIO er vi først og fremmest mennesker. Derfor møder vi vores 
medmennesker – 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 situation 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 
børnenes stemme og anser inddragelse af børn, som en vigtig 
forudsætning for vores arbejde.

Vi anvender forskellige metoder og visuelle redskaber til at mø-
de 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, perspektiv og meninger skal respekteres af alle.

Vores tilgang til børn

I MIO ønsker vi at give børn og unge et ståsted. Vi ønsker at væ-
re vejviseren og vejlede og guide børn og unge. Vi bygger vo-
res arbejde på tillidsfulde relationer med høj troværdighed og 
værner om vores integritet, ligesom vi respekterer barnets egne 
grænser. Vi har en professionel tilgang til vores arbejde og mø-
der barnet i medmenneskelig kontakt.

MIO’S ANBEFALINGER TIL KOMMUNER OG  
SELVSTYRE



24

MIO’S MEDARBEJDERE

Aviâja Egede Lynge, Børnetalsmand

Nauja Benjaminsen, Socialfaglig konsulent

Paarnaq Rosing Jakobsen, Børnefaglig analysekonsulent

Rasmine Geisler, Sekretatschef

Jakku Bregnhøj, AC-fuldmægtig


