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Årets MIO-pris går til Nuannisarfik Paamiut 
 
MIO-prisen, som er en anerkendelse af et flot og beundringsværdigt arbejde for børns 
rettigheder, går i år til Nuannisarfik Paamiut – et trygt samlingssted for alle generationer.  
 
 
I år går MIO-prisen til kræfterne bag projekt Nuannisarfik Paamiut. MIO-prisen begrundes med et stort, 
årelangt arbejde for at give børn, unge og voksne et trygt sted at samles – børn, forældre, bedsteforældre, 
fætre, kusiner og venner.  
 
Projektet har kørt i over 25 år og danner rammen for at børn får uforglemmelige positive oplevelser og 
sunde familieværdier med sig. Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge lykønsker Nuannisarfik Paamiut og roser 
kræfterne bag initiativet: 
 
”Prisen er et stort skulderklap og en anerkendelse af, at det arbejde, der udføres i Nuannisarfik Paamiut er 
vigtigt, flot og beundringsværdigt. Det, vi lægger vægt på i indstillingen, er både fællesskabet på tværs af 
generationer og at børnene oplever at føle sig betydningsfulde og værdsatte.”  
 
Håber, at samme ide kan brede sig til andre byer og bygder 
Hver fredag mellem 19 og 22 har dørene til Paamiut Sportshal siden midten af 1990’erne stået åbne for 
børn og familier. Her kan børn boltre sig med forskellige børneaktiviteter i trygge omgivelser. Der er 
hoppeborg, klatrevæg, man kan spille fodbold, badminton eller bare være sammen med andre.  
 
Indstillingen er indsendt af Sørine Steenholdt, som fortæller, at forældre er begyndt at være mere sammen 
med deres børn. Og hun håber, at prisen kan medvirke til, andre får lyst til at lave lignende samlingssted for 
børn og unge:  
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”Giv MIO-prisen til Nuannisarfik Paamiut, så ideen kan spredes til andre – for børnenes skyld – for 
familiernes skyld” lyder det i indstillingen til MIO-prisen.  
 
Mange indstillinger til MIO-prisen 
Aviâja Egede Lynge tilføjer, at MIO har modtaget 28 indstillinger til MIO-prisen i år og at antallet aldrig før 
har været så højt. Hun er begejstret over de mange indsendte indstillinger, fordi de vidner om at mange – 
både enkeltpersoner og organisationer, arbejder for at forbedre børns og unges levevilkår:  
 
”Tak til alle jer, der har indsendt indstillingerne – de er alle sammen vidnesbyrd om, at ildsjælenes arbejde 
bliver set og værdsat – til gavn for børnene og de unge”, slutter Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.  
 
Hvert år den 20. november markerer børnerettighedsinstitutionen MIO FN’s Børnekonventionsdag og fejrer 
dagen med blandt andet den årlige MIO-pris til en person eller forening, som har gjort en særlig indsats for 
børn.  
På grund af Corona-restriktioner bliver der ikke afholdt nogen højtidelighed i forbindelse med 
overrækkelsen. 
 
MIO-Prisen indeholder et diplom samt en check på kr. 20.000 og sponsoreres af Nuna-Fonden.  
 
For yderligere oplysninger, kontakt  
Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge 531274 
Hal-leder Paamiut Kim Jakobsen Jensen 522381  
Indstiller Sørine Steenholdt 564221 
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