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Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for 

Inatsisartut: 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at de på ny udarbejder 

handlingsplan for efterlevelse af FN’s Børnekonvention 2023-2030. 

(Medlem af Inatsisartut Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse: 

Naalakkersuisuts handlingsplan for efterlevelse af FN’s Børnekonvention 2023-2030 som blev 

præsenteret sidste efterår, skulle være en landsdækkende handlingsplan.   

 

I forbindelse med mit § 37 spørgsmål nr. 222/2022 kan man konstatere, at kommunalbestyrelser 

og borgmestre ikke var blevet inddraget under processen op til præsentation af handlingsplanen. 

Ligeledes er medlemmer af Inatsisartut – partier – samt ikke mindst Familie- og Sundhedsudvalget 

ikke blevet inddraget under processen. 

 

Børnetalsmanden udtalte også kritik af selve handlingsplanen samt struktureringen af selve 

planen1. Kort sagt er MIO utilfredse med omfanget af deres inddragelse, ligesom de også 

kritiserede, at de først blev inddraget sent i processen, efter strukturen i handlingsplanen var 

fastsat.  

 

Sagt med andre ord, har planen kun taget udgangspunkt i handlinger fra centralt plan. Det mener 

jeg er en stor fejl.  

 

                                           
1  

Børnetalsmand kritiserer handlingsplan for børns rettigheder: Uambitiøs og utydelig | KNR 

 

https://ina.gl/media/2553618/pkt116_em2022_radio_og_tv_lov_kal.pdf
https://ina.gl/media/2553618/pkt116_em2022_radio_og_tv_lov_kal.pdf
https://knr.gl/da/nyheder/b%C3%B8rnetalsmand-kritiserer-handlingsplan-b%C3%B8rns-rettigheder-uambiti%C3%B8s-og-utydelig


 
Det store samfundsproblem – den store krænkelse af vore børns rettigheder – har i stor grad 

været gældende i mange år, og hvis det skal ændres må vi alle forpligte os til at fremsætte vores 

synspunkter og forslag og dermed lægge grundlaget for en fælles træk mod det næste skridt 

fremad. 

 

Her i Nuuk var der i dagene 9. – 11. januar et seminar under overskriften ”Fremtidens Familier - 

trygge, aktive og kærlige’’.  

 

På dette store arrangement deltog kommunale politikere, landspolitikere, centrale aktører inden 

for de 5 kommuner, centraladministrationen, rettighedsorganisationer, NGO’ere, forskere, politi 

samt repræsentanter fra de frivillige organisationer.  

 

Det vigtigste formål med seminaret var, at initiativerne skulle styrkes og udvikles blandt aktørerne 

– socialdirektører og forskellige inden for det private erhvervsliv.  

 

Deltagerne fremhævede hvilke skridt der skulle tages som de næste, og hvad man kunne gøre 

lokalt forinden det næste seminar.  

 

Det er uacceptabelt.  

 

Forinden et så stort et arrangement burde man mindst have fastsat hvilke næste skridt, der skal 

tages for at leve op til målet om at efterleve børns rettigheder der hvor man kom fra.  

 

Sagt med andre ord, står det lysende klart at man mangler en landsdækkende plan, hvorfor tiden 

er inde til at man begynder at realisere inden for området.      

 

Med disse bemærkninger fremsætter jeg et forslag om Inatsisartutbeslutning, om at 

Naalakkersuisut pålægges at de på ny udarbejder handlingsplan for efterlevelse af FN’s 

Børnekonvention 2023-2030.  



 
 

Inuit Ataqatigiit mener at man medtager følgende under arbejdet:  

 

Børnerettighedsinstitutionen MIO arbejder for at FN’s Børnerettighedskonvention bliver fuldt 

implementeret i vores land.  

 

At man ved struktureringen af det landsdækkende plan primært sker ud fra MIO’s udmeldinger sat 

at udvalget indkalder MIO. Deres udmeldinger skal lægge grund til det videre arbejde.  

 

Derefter skal alle partier som er repræsenteret i Inatsisartut – sammen med Naalakkersuisut – 

udarbejde en ny handlingsplan for implementering af FN’s Børnerettighedskonvention.   

 

I den forbindelse er jeg sikker på, at partierne vil frembringe mange forslag. Men her er det 

primære mål at bane vej for en fælles planlægning – at vi sammen tager ansvaret for at 

børnerettighederne efterleves.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Forslaget vil maksimalt medføre indsats der svarer til en årsnormering for A/C fuldmægtig, hvilket 

vil sige 500.000 kr.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private: 

Ingen  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen. 

 


