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Jette Andersen

Det er mindre end en måned si-
den, at 29-årige Marita Jessen 
fra Sisimiut fik bevis på sin ud-
dannelse som socialrådgiver 

på universitetet i Nuuk. 
- Jeg troede ellers, at mit liv ville blive 

lettere, når jeg blev færdig. Men det er 
anderledes, end jeg forestillede mig. 
Jeg har stadig en masse bekymringer, 
siger hun og tager en dyb indånding. 

Hun er bekymret for, om hun bliver 
fravalgt til stillinger, som hun er kompe-
tent til, alene på grund af sit handicap.

Bekymringerne går blandt andet på, 
hvordan det bliver at flytte tilbage til Si-
simiut. Da hun i sin tid rejste til Nuuk for 
at studere, måtte hun selv finde ud af 
hvor hun kunne få hjælpe og hvilken 
myndighed, der kunne hjælpe hende. 
Og nu skal hun så starte forfra igen i Si-
simiut. 

Ulykkerne
Marita fik amputeret sit venstre ben til 
lige under knæet i 2013. Dengang bo-
ede hun i Ilulissat, hvor hun var godt i 
gang med en uddannelse som social-
pædagog. Uheldet var ude efter hende, 
og hun faldt ad to omgange med et 
halvt års mellemrum og smadrede sit 
knæ. Anden gang mærkede hun førlig-
heden forsvinde, først fra tæerne og så 
videre ned gennem resten af foden og 
til sidst op gennem underbenet. 

- Lægen havde fået fri den dag, og 
sygeplejerskerne ville ikke ringe en 
vagtlæge op, selvom jeg bad om det 
flere gange, så jeg blev først tjekket 
næste formiddag. Lægen troede ikke 
på mig i første omgang, først da jeg 
ikke mærkede, at jeg blev stukket med 
en stor nål, blev der reageret, fortæller 
hun.

Derefter blev hun sendt til Nuuk, hvor 
hun blev opereret. Håbet var stort, og 

bekymringerne små. Desværre vågnede 
hun næste dag, uden forbedring. En 
overflytning til Rigshospitalet i Køben-
havn var nødvendig. Her fulgte en ned-
slående besked: Benet måtte ampute-
res.

- Jeg var lige fyldt 22 år, så jeg blev 
vred og chokeret. Vreden kan stadig 
komme i dag, men det er heldigvis ikke 
længere altoverskyggende, siger hun.

Skubbet
Marita Jessen havde på det tidspunkt 
gået på socialpædagoguddannelsen i 
halvandet år, men blev nødt til at drop-
pe ud. 

- Da jeg kom hjem til Sisimiut, kunne 
jeg ikke gå, men måtte passivt se ud på 
alle de steder, hvor jeg plejede at kom-
me. Jeg røg ned i et sort hul, fortæller 
hun.

Hun var på det tidspunkt parat til at 
påtage sig et arbejde, men hendes 
sagsbehandlere var usikre på, hvilket 
job, der passede til en kørestolsbruger, 
fortæller hun. 

Midt i den dystre periode opstod der 
heldigvis en ny chance. En lærer, Marita 
havde haft på GU, ændrede hendes liv. 
Vedkommende var blevet lærer på 
Knud Rasmussens Højskole og sagde, at 
der var plads til tre personer med han-
dicap til en ny skolestart i august. Hun 
lod sig overtale af den insisterende læ-
rer, og hun blev optaget.

Hun fik sig dog noget af en overra-
skelse, da hun kom ind. 

- Bygningen var slet ikke handicap-
venlig, og i begyndelsen måtte jeg 
bede om hjælp til at komme omkring. 
Så da der kom politikere på besøg, for-
klarede jeg, hvor uhensigtsmæssig byg-
ningen var for personer med handicap, 
fortæller hun.

I dag er skolen blevet ombygget og 
egner sig til personer med funktions-
nedsættelse.

På højskolen blev Marita præsenteret 

for flere delmål af lærerne. For eksem-
pel at hun selv skulle gå op og ned af 
trapper. Det kastede Marita ud i et 
angstanfald, men også det overkom 
hun.

Herefter ventede endnu en prøvelse. 
Lærerne bad hende sende en ansøg-
ning ud til en uddannelsesinstitution. 

- Jeg kom virkelig ud af min komfort 
zone, for at sende den ansøgning, erin-
drer hun.

Hun valgte at søge på socialrådgiver-
uddannelsen, fordi hendes ønske var og 
er at hjælpe folk i lignende situationer, 
som hun selv har stået i.

Ansvar
Marita Jessens har haft mange proble-
mer med myndighederne. 

- Ingen myndigheder samarbejdede 
om mig. Jeg blev sendt frem og tilbage 
og ingen ville tage ansvar. Hverken sko-
le, kommunerne eller Selvstyret. Så jeg 
måtte selv undersøge al lovgivning og 
fortælle hver enkelt myndighed, hvad 
deres ansvarsområde var i forhold til 
mig og mit handicap, siger hun.

Blandt andet var det en kamp at fin-
de ud af, hvem der skulle betale for rej-
sen til Nuuk. Da hun kom til Nuuk, blev 
hun installeret i et kollegie, der absolut 
ikke var handicapvenligt. Der var så dår-
lig tilgængelighed, at hun ikke vidste, 
hvordan hun skulle komme ind i bygnin-
gen. 

- Om vinteren skulle jeg også bruge 
kræfter på at finde ud af, om det var 
KAF eller kommunen, der skulle skovle 
sne, så jeg kunne komme ud af min dør. 

- Hvis min minicrosser gik i stykker, 
skulle jeg finde ud af hvem, der skulle 
betale for reparationen. Det samme 
hvis hjulet på min kørestol gik i stykker.

- Der var aldrig nogle af myndighe-
derne, der gav udtryk for at ville hjælpe. 
Jeg blev altid sendt videre til en anden 
myndighed. Indtil jeg selv fortalte dem, 
at det ifølge lovgivningen var deres an-

svar med den bevilling, de havde, for-
tæller Marita, der i dag også har fået sig 
et kunstigt ben.

Marita Jessen har haft mange hårde 
oplevelser. Blandt andet kørte hun i sin 
minicrosser ud til universitetet, mens 
hun holdt sin kørestol i den ene hånd. 
Hun fik senere en ekstra kørestol. Ude 
på universitetet er der en meget tung 
hoveddør, som skal åbnes manuelt og 
lige bagefter endnu en tung dør, som 
hun ikke kan komme ind eller ud af ved 
egen hjælp. Hun har sågar oplevet at 
måtte kravle rundt på gulvet, finde no-
get at holde dørene åbne med, få sin 
minicrosser ud og lukke dørene, samti-
dig med at hun skulle nå at kravle ud. 

Det skete en dag i begyndelsen af ud-
dannelsen, hvor hun ikke havde lagt 
mærke til, at hun var den sidste tilbage 
i bygningen. De fire og et halvt år på 
universitetet, har hun altså skulle sikre 
sig, at der altid var nogle omkring, som 
kunne hjælpe hende med dørene. Det 
stresser naturligvis.

- I løbet af det første år lærte jeg fak-
tisk ikke noget. Jeg kunne ikke huske, 
hvad der blev fortalt, og mine noter gav 
ikke mening. Jeg dumpede den ene ek-
samen efter den anden og valgte at be-
gynde forfra, fortæller hun.

Hendes ønske er, at der bliver plads til 
alle. 

- Selvom handicapkonventionen er 
trådt i kraft, bliver den ikke brugt. Den 
ser flot ud på papiret, men der er ikke 
handling bag. Tilgængeligheden er 
mangelfuld mange steder i landet. Den 
burde gælde for alle byer og bygder i 
Grønland for alle former for handicap, 
men gør det ikke. 

– Det er et behov for alle at være en 
del af samfundet og det sociale liv. Det 
er et mål, der burde være nået, men 
der er stadigvæk lang vej endnu, sukker 
Marita Jessen.

Vil hjælpe andre i samme situation:

Marita er en rollemodel 
I 2013 kom Marita ud for en skæbnesvanger ulykke, der resulterede i amputation af det halve ben.  
Hun endte i en krise, men fik med hjælp fra en lærer atter styr på livet og er netop dimitteret fra universitetet

LE
IF

F 
JO

S
EF

S
EN

Marita Jessenip kissaatigeqaa Kalaallit 
Nunaat tamarmi inerisarneqassasoq, 
taamaallaat Nuuk Sisimiullu innarluutilinnut 
inussiarnikannersut kisimik pinnatik, 
taamaattumik illoqarfiit taakku arlaani 
suliniarpoq.
Marita Jessens store ønske er at skabe 
udvikling i hele Grønland, men det er kun 
Nuuk og Sisimiut, der er nogenlunde 
handicapvenlige, så jobbet skal være i en af 
de to byer. 
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Jette Andersen

Qaammat ataaseq ataallugu 
matuma siornagut 29-nik 
ukiu lik Marita Jessen Sisimiu-
neersoq Nuummi Ilisimatusar-

fimmi isumaginninnermi siunnersortitut 
ilin niarnermi naammassineranut al-
lagartartaarpoq.

- Isumaqarsimagaluarpunga naam-
massiguma inuunera oqinnerulissasoq. 
Takorloorsimasanniilli allaaneruvoq. Suli 
ernumassuterpassuaqarpunga, ilummut 
anersaammerujussuarluni oqarpoq.

Atorfinnut piginnaasaqarfimminut tu-
nulliunneqarnissani ernummatigaa, in-
naluuteqarnini peqqutigiinnarlugu.

Ilaatigut ernummatigaa Sisimiunut 
uternissani qanoq ikkumaarnersoq. 
 Nuummut ilinniariartussanngorami 
nammineq paasiniartariaqarpaa qanoq 
ikiorneqassanerluni oqartussaasullu kik-
kut ikorsinnaaneraanni. Maannalu Sisi-
miuniileruni aallaqqaataaniit taamaa-
liussaaq.

Ajutoornerit
2013-imi Maritap niua saamerleq seeq-
qua ataatsilaarlugu kipineqarpoq. Taa-
manikkut Ilulissani najugaqarpoq peror-
saasutut ilinniarnini ingerlallualereersi-
mallugu. Ajutoortarporli, ukiup affaanik 
akunnilimmik marloriarluni orluvoq 
seeq qunilu sequmillugu. Aappassaanik 
malugisinnaavaa susinnaanini annikil-
liartortoq, siullermik isikkami inuiaasigut 
kingornalu isikkami sinnerani naggataa-
gullu seeqquni ataallugu niumigut.

- Ulloq taanna nakorsaq sulinngilaq, 
peqqissaasullu nakorsaq pigaartoq sia-
nerfigiumanngilaat, naak arlaleriarlunga 
qinnuigisaraluarikka, taamaattumillu 
aatsaat aqaguani ullaap tungaani misis-
sorneqarlunga. Aallaqqaammut nakor-
sap upperinngilaanga, aatsaat kapuus-
suarmik kapitinnera malunginnginnakku 
qisuariartoqarpoq, oqaluttuarpoq.

Kingorna Nuuliaanneqarpoq tassani 
suliaritilluni. Neriulluarpoq, ernumasor-
suunani. Ajoraluartumilli aqaguani iter-
poq pitsanngoriarsimanani. Københav-
nimi Rigshospitaliliaanneqartariaqar-
poq. Tassani nikallornartumik ilisimatin-
neqarpoq: Niua kipineqartariaqarpoq.

- 22-nik ukioqaleqqammerpunga, taa-
maattumik kamallungalu tupaqaanga. 
Ullumikkut suli kamaammersinnaasar-
punga, qujanartumilli annertoorsuujun-
naarsimavoq, oqarpoq.

Kaamisarneqartoq
Taamaalinerani Marita Jessen ukiup 
aappaata affaani perorsaasunngorniar-
luni ilinniarpoq, taamaatittariaqarlunili.

- Sisimiunut angerlarama pisussin-
naanngilanga, ornittarsimasakkalu 
 uniinnarlunga isigiinnartariaqarlugit. 
 Taarsuarmut nakkarpunga, oqaluttuar-
poq.

Taamanikkut sulinissaminut piareersi-
mavoq, sullissisuisali kaamisartakkamik 
atuisutut naleqquttumik sumik suliffe-
qarsinnaanera nalornivaat, oqaluttuar-
poq.

Inuunermini nikallunganermi nalaani 

qujanartumik nutaamik periarfissinne-
qarpoq. Maritap GU-mi ilinniartitsisorisi-
masaata inuunera allanngortippaa. 
 Taanna Knud Rasmussenip Højskoliani 
ilinniartitsisunngorsimavoq oqarporlu 
aggustimi atuarnerup aallarteqqinne-
rani inunnut innarluutilinnut pingasunik 
inissaqartoq. Ilinniartitsisup ilungersor-
neratigut akuersivoq, ilinnialerlunilu.

- Illorsuaq innarluutilinnut naleqqu-
tinngivippoq, aallaqqaammullu su-
mukarniaruma ikiortissarsiortariaqartar-
lunga. Taamaattumik naalakkersuiner-
mik sulialinnik pulaartoqaraangat nas-
suiartarpara illu qanoq inunnut innar-
luutilinnut tulluanngitsigisoq, oqalut-
tuarpoq.

Ullumikkut illorsuaq allanngortiterne-
qarsimavoq inunnut piginnaasamikkut 
killeqartunut tulluarsarneqarsimalluni. 

Marita højskolernermini ilinniartitsisu-
minit anguniagassanik immikkoortunik 
saqqummiiffigineqarpoq. Assersuutiga-
lugu nammineq majuartarfikkoortaria-
qartassasoq. Marita annilaangasupilus-
suanngorpoq, aammali tamanna ani-
gorpaa.

Kingorna suli misilittarneqarpoq. Ilin-
niartitsisup qinnuigaa ilinniagaqalernis-
saminik qinnuteqassasoq.

- Toqqissisimanartitakka qimattaria-
qavippakka qinnuteqaat nassiunniar-
lugu, eqqaamavaa.

Isumaginninnermi siunnersortitut ilin-
niarnissaminik qinnuteqarpoq, kissaati-
gigamiuk imminermisut inissisimasut 
ikiorsinnaaniarlugit.

Akisussaaffik
Marita Jessenip oqartussaasut ajornar-
torsiuterpassuarnik nalaataqarfigisar-
pai.

- Oqartussaasut arlaannaataluunniit 
suleqatiginngilaanga. Uteqattaartinne-
qarpunga kinaluunniit akisussaaffimmik 
tigusiumanani. Ilinniarfiit, kommunit 
imaluunniit Namminersorlutik Oqartus-
sat. Taamaattumik nammineerlunga 
 inatsisit misissortariaqarpakka oqartus-
saasut ataasiakkaarlugit oqaluttuullugit 
uannut innarluutinnullu sunik akisus-
saaffeqarnersut.

Ilaatigut paasiniassallugu ilungersu-
narpoq kiap Nuummut angalanera aki-
lissaneraa. Nuummut tikikkami ilinniar-
tunut inissiamut inissinneqarpoq, taan-
nalu innarluuteqartumut tulluanngilluin-
narpoq. Tikikkuminaaqaaq, naluaalu il-
lorsuarmut qanoq isissanerluni. 

- Ukiormat aamma paasiniaanermi 
nukikka atortariaqarpakka, KAF ima-
luunniit kommuni nivassanersoq, taa-
maalillunga anisinnaallunga.

- Minicrossera aserorpat paasiniarta-
riaqarpara iluarsaannera kiap akilissa-
neraa. Aamma taamatut qamutit kaa-
misartakkat assakaasua aserorpat.

- Oqartussaasut arlaannaalluunniit su-
tigut ikiorsiisinnaanerluni oqaaseqann-
gilaq. Tamatigut oqartussaasunut alla-
nut ingerlateqqinneqartarpunga. Aat-
saat nammineq oqaluttuukkaangakkit 
inatsisit malillugit aningaasaliissutit aki-
sussaaffigingaat, Marita ullumikkut 
aamma niuusartaarsimasoq oqaluttuar-
poq.

Marita Jessen sakkortuunik misigi-
sarpassuaqarpoq. Ilaatigut minicross 
atorlugu ilisimatusarfiliartarpoq, talimi 
illuanik kaamisartagaq tigumiarlugu. 
Kingusinnerusukkut kaamisartagaq 
aapperneqarpoq. Ilisimatusarfimmi isa-
arissap matua oqimaatsupilussuuvoq 
nammineq ammartagaalluni kingornalu 
suli matu oqimaannerusoq, taamaalil-
luni nammineerluni isersinnaananilu 
anisinnaanani. Allaat misilissimavaa na-
termi paarngortariaqarluni, matumik 
ammaasussarsiorluni, minicrossini iser-
tillugu matullu matullugit namminerlu 
paarngorluni aniniarsaraluni. 

Tamanna pivoq ilinniarnerani ullormi 
siullermi maluginianngitsoorsimallugu 
illorsuarmi kiserngorussimalluni. Ukiuni 
sisamani affarmilu ilisimatusarfimmiin-
nermini qulakkeertariaqartarsimavaa 
tamatigut inoqartoq matunik ikiorti-
gisinnaasaminik. Tamanna soorunami 
stressernaraa.

- Ukiumi siullermi iluamik ilikkaga qan-
ngilanga. Suut oqaatigineqarnersut 
eqqaamasinnaanngilara, allattuinikka 
isumaqaratik. Soraarummeernerni a-
ngusinngitsooqattaarpunga aalajanger-

lungalu aallaqqaataaneerniarlunga, 
oqaluttuarpoq.

Kissaatigaa kikkunnut tamanut inis-
saqartitsisoqarnissaa.

- Naak innarluutillit pillugit isumaqati-
giissut atuutilersimagaluartoq malinne-
qarneq ajorpoq. Allassimasut kusanar-
tupilussuupput, timitalerneqanngillalli. 
Nunatsini sumiiffippassuarni tikikkumi-
nassuseq amigaataavoq. Kalaallit Nu-
naanni illoqarfinni nunaqarfinnilu tama-
ni innarluutinut sunulluunniit atuutissa-
galuarpoq, taamaanngilarli.

- Inuit tamarmik pisariaqartippaat 
inuiaqatigiinni ilaatinneqarnissartik. 
Anguniagaavoq anguneqarsimasaria-
qartoq, sulili ungaseqaaq, Marita Jessen 
anersaaruluppoq.

Allat taamatut inissisimasut ikiorniarai

Marita maligassiuisuuvoq
Marita 2013-imi kingunipiloqartussamik ajutoorpoq niuata ilaa kipineqartariaqarluni. 
Ilungersunartorsiulerpoq, ilinniartitsisumilli ikiorneqarami ilorraap tungaanut saappoq, 
maannalu ilisimatusarfimmi ilinniakkani naammasseqqammerlugu
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Aqqut takeqalunilu aporfissaqarsimaqaaq – 
immaqali suli naanngilaq- maannali Marita 
Jessen isumaginninnermi siunnersortitut 
imminut taasinnaalerpoq.
Det har været en lang og bumpet vej – og 
det er måske ikke ovre endnu – men nu kan 
Marita Jessen kalde sig for socialrådgiver.
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All. Anders Meilvang, NIIK-mi siulittaasoq

Arlaanik pisoqartariaqarpoq
Inuit takuneqarsinnaasumik takuneqar-
sinnaanngitsumillu annertuumik innar-
luuteqartut amerlanersaat atugarliorput 
pisinnaatitaaffeqarnermisuulli taperser-
sorneqaratik. Inuit innarluuteqartut 
namminneq inuunertik aqussinnaanngi-
laat angerlarsimaffimminnilu imaluun-
niit ingerlatsivinni mattusimasarlutik 
 inooqataanissaminnut periarfissaqara-
tik. Kiserliortarput, pimmatigineqarlutik 
isumaginninnermilu sullitatut isigineqar-
lutik inuiaqatigiinnut tunniusseqataanis-
saminnut imaluunniit isumaqarluartu-
mik inuunissaminnut periarfissaqaratik.

Inuit innarluuteqartut ilaqutariillu in-
narluuteqartunik meerartallit amerlaval-
laat Danmarkimut allamulluunniit aallar-
nissartik aalajangertarpaat, misigisi-
magamik kommunimit pisariaqartita-
minnik pissarsisinnaanatik. Nunagisamit 
ilaquttanillumi ungasissumiittariaqar-
neq, nunami allami allatut ittumik kultu-
reqartumi allanillu oqaaseqarfiusuni 
inuttut annertuumik kinguneqarsinnaa-
voq. Aamma taamaappoq inunnut Ka-
laallit Nunaata avataanut inissinneqarsi-
masunut inunnullu Kalaallit Nunaannit 
aallartariaqartutut misigisimasunut.

Ukiut quleqqissaat matuma siornagut 
kommunit innerluutilinnut suliassaqarfik 
akisussaaffigilerpaat. Inuit kommunini 
najugaqarput, sulillutik inuullutillu. Taa-
maattumik kommunit innarluuteqarner-

mut politikkiat pingaarluinnartuuvoq, 
taamaalillunilu kommunimut qinersineq 
periarfissatsialaavoq inuit innerluute-
qartut naligiissitaanissaannik oqallinnis-
samut.

Ukiut qulit matuma siornagut innarluu-
teqarnermut nutaamik inatsiseqaler-
pugut. Inatsit nutaaq malillugu kommu-
nit tapersersuinissaminnut pisussaaffe-
qarput inuit innarluuteqartut inuttulli al-
latut inuusinnaanissaannut aporfinnut 
taarsiiniuteqarnissaminnut. Ataatsimulli 
isigalugu susoqangaarsimanngilaq.

Maleruagassat inissipput, pingaartuu-
vorli kommunit akisussaaffimminnut pi-
moorussinissaat iliuuseqarlutillu. Kom-
munillu Naalakkersuisunit tapersersor-
neqarnissaminnik pisariaqartitsilluinnar-
nerat taamatullu pingaartigaaq.

Taava inuit innarluuteqartut inoqati-
mittut naligiissumik inuunissaannut 
susoqartariaqarpa? Suliffeqarneq, 
 atuarfeqarneq, inissiat, sunngiffik peq-
qinnissarlu pineqartillugit kommunini 
qinikkat naligiissitaanermut tallimanik 
apeqquteqarfigaavut.

Piumasaqaativut tallimat 
makkuupput:
• peqataatinneqarluni suliffeqarneq
• atuarfik tikikkuminartoq tamanit pe-
qataaffigineqarsinnaasoq
• inissiaq naligiissumik kiffaanngissuse-
qarlunilu inuunissamut tamanut periar-
fissiisoq
• sunngiffimmi sammisaqarneq tama-
nut inissaqartitsisoq
• pisariaqartitsisut atorfissaqartikkaa-

ngassuk pillorissarneqarlunilu pigin-
naanngorsaaqqiineq 

Peqataatinneqarluta suliffissatsinnik 
tunisigut!
Inuit innarluuteqartut suliffeqalernissaq 
ajornakusoortittarpaat. Arlalitsigut ilin-
niarsimaneq, suliffissat eqaannerusumik 
aaqqissuunneqartut, oqinnerusunik suli-
neq neqeroorutillu amigaataallutik, 
 taamaalillutik inuit innarluuteqartut su-
liffeqarnermi nalinginnaasumik akuunis-
saminnut periarfissaqaratik. Akerlianik 
aamma nappaammik imaluunniit allamik 
innarluuteqalersitsisumik nalaa ta qa-
raanni suliffeqaannarnissaq ajornakuso-
orluinnartarpoq. Amerlaqisut immik-
koortinneqartarput sulisitsisut naaper-
tuuttumik naleqqussaajumaneq ajorma-
ta. Tamakku tamarmik kinguneraat inuit 
innarluuteqartut tamatigut pisortanit pi-
lersorneqaannartussatut inissinne-
qartarnerat, inuiaqatigiinnik sullisseqa-
taamissaminnut isumaqarluartumillu 
inuunissaminnut periarfissaqaratik.

Inuit innarluuteqartut suliffimminni 
naleqqussaasoqarnissaa pisariaqartis-
sinnaavaat. Suliffiup tikikkuminarnera 
illorsuullu aaqqissuunnera pingaartuu-
voq, inuppassuarnullu aamma suliassat 
naleqqussarnerat sulinermilu inissisima-
neq pingaaruteqartarpoq. Kommuni su-
lisitsisuuvoq angisooq, peqataatinne-
qarnissamullu iluaquterujussuussaga-
luarpoq kommunit akisussaaffimmik ti-
gusisuuppata inuillu innarluuteqartut 
amerlanerusut sulisorineqarlutik. Kom-
munit anguniagassatigut minnerpaaffi-

liisariaqarput kommunimi sulisut ilaat 
qassit innarluuteqartuussanersut.

Majoriami inuit innarluuteqartut pillu-
git ilinniarsimasoqartariaqarpoq sullis-
sisoqarlunilu ingammik paasiniaalerne-
rup nalaani piginnaanngorsaqqiinissaq 
siunertaralugu kiisalu eqaannarusumik 
suliffiup aaqqissuunneratigut suliffeqa-
lersinnaanermut pingarutilimmik piuk-
kunnarsarsimalluni. Ataavartumik na-
linginnaasumillu suliffeqalernissaq 
anguniarlugu inunnut ataasiakkaanut 
tulluarsakkamik sullissinissamut periar-
fissaqartariaqarpoq.

Kommunit suliffeqarfiit tamatigoor-
tuunissamik peqataatitsinissamillu ta-
persersorlugillu kajumissaartariaqar-
paat. Suliffeqarnikkut peqataatitsineru-
nissami sulisitsisut aalajangiisuupput. 
Majoriaq sulisitsisullu peqatigiiffii akut-
tunngitsumik ataatsimiittariaqarput 
aporfiit qanoq anigorneqarsinnaanersut 
aalajangersarlugu. Kommunit aaqqis-
suussinikkut nukissatigullu neqerooru-
teqarnissaat pingaartuuvoq, taamaa-
liornikkut suliffeqarfiit atorfinitsitsisar-
nerat sunniuteqarfigalugu, aammali su-
lisut ataasiakkaat naleqqussaavigine-
qarnissaminnik siunnersuisoqarnissa-
minnillu pisariaqartitsisut isumagalugit. 
Sulisitsisunut inunnik sulisinnassutsimik-
kut piginnaanikinnerusunik atorfinitsi-
nissamut atuukkallartussamik atuut-
tuartussamilluunniit akissarsiatigut ta-
piinissaq aqqutissat ilagaat.

Atuarfimmik peqataatitsisumik 
tunisigut!
Atuarfik tassaaginnanngilaq ilinniarfis-
saq, aammali inoqatinut akuunissamut 
imminullu paasinissamut aqqutissaa-
voq. Ukioqatigisat peqatigalugit ataatsi-
moortunut ilaaneq inuunerup sinnera-
nut pingaarluinnartuuvoq. Naligiissumik 
inuunissamut namminerlu aalajangiinis-
samut periarfissaanera taamatulli aam-
ma pingaartigaaq.

Meerarpassuit inuusuttullu atuarfimmi 
aporfissaqartarput piginnaasamik 
tamak kiisumik atornissaannut akornu-
serneqarlutik. Imaassinnaavoq atuarfik 

Inuit tamarmik  
inissaqartariaqarput
Inuit innarluuteqartut allatuulli inuusinnaasariaqarput

Inuit innarluuteqartut inuiaqatigiinni aporfissaqaraangata kommunit pisussaapput innarluutigisaannut taarsiissuteqarnissaminnut.
Det er kommunernes pligt at kompensere personer med handicap, når de møder barriere i samfundet. Dette kan gøres med støtte og 
hjælpemidler. 
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tikikkuminaatsoq imaluunniit naaper-
tuuttumik aaqqissugaasimanani, atuar-
fik ilinniartitsinermini ataasiakkaanut 
naleqqussaasinnaanngitsoq, imaluunniit 
immikkut ilinniartitsineq ajorpallaarluni 
imatullu ingerlanneqarluni meeqqat 
atuarfimmi ataatsimoorfimmiit ingalas-
simatinneqarlutik. Meeqqat innerluute-
qartut pimmatigineqarnerusarput ajat-
torneqarlutillu taamaalillutik atuartut al-
lat assigalugit atuarfimmi sammisaqar-
titsinernut akuunissaminnut periarfis-
saqartuaannaratik. Tamanna tarnikkut 
peqqiinnerulernermik ilinniakkatigullu 
angusat apparsinnerunerannik kingune-
qartarpoq.

Atuartut tamarmik meeqqat atuarfia-
ni inaarutaasumik misilitsinnissaminnut 
pisinnaatitaaffeqarput, tamannali klas-
sini immikkut ittuniissimagaanni piuaan-
narneq ajorpoq. Taamaalillutik atuartut 
ilisimasaminnut piginnaasaminnullu up-
pernarsaateqarneq ajorput. 

Kommunit meeqqat atuarfiani pikko-
rissunik ilinniartitsisoqarnissaa taper-
sersorteqarnissarlu isumagissavaat kii-
salu aqutsisut meeqqat innerluuteqar-
tut pisinnaatitaaffiinik ilisimasaqarlutik.

Ineqarnermut politikkimik 
peqataatitsisumik tunisigut!
Inissiaqarnikkut inunnut innarluuteqar-
tunut toqqagassaqarneq killeqarpoq. 
Inissiat ilamineerarsui kisimik tikinne-
qarsinnaapput, inissianillu kaamisartak-
kanik qamuteqartunut tulluartunik nas-
saassaqarani. Amerlaqisut inoqatimin-
nut pulaarnissaminnut killeqartumik pe-
riarfissaqarput inooqataallutillu.

Inunnut namminerisaminnik najuga-
qarsinnaanngitsunut kommunit inissa-
nik naammattunik neqerooruteqartaria-
qarput. Inuppassuit inissiani pisoqqani 
aserfallassimaqisunilu inissinneqartar-
put najugaqateqarlutik, taamaallaat in-
narluuteqarnertik ataatsimuussutiga-
lugu. Kommunit peqataatitsinerullutik 
inissianik neqerooruteqartariaqarput, 
inuit innarluuteqartut sumi kikkullu 
najugaqatigalugit najugaqarusunnerlu-
tik toqqaanissaannut qulakkeerisunik.

Kommunerpasssuit namminerisamik 
inissianut naleqqussaanissamik neqe-
rooruteqarneq ajorput, imaluunniit ta-
piissutit pisariaqartitsinermut matussu-
taasinnaanatik. Inunnut innarluuteqaler-
sunut pingaartuuvoq nammineq inisigi-
saminniiginnarsinnaaneq. Taamaassap-
pat inissiap naleqqussarnissaanut ta-
piiffigineqartariaqarput.

Naligiimmik peqataanissatsinnut 
sunngiffeqarnissamik tunisigut!
Inuummarissaataasumik sunngiffeqar-
sinnaaneq inunnut tamanut pingaartuu-
voq, inuilli innarluuteqartut sumiiffinnit 
soorlu cafénit, neriniartarfinnit, unnua-
riartarfinnut, timersortarfinnut, filmer-
tarfinnut kiisalu katersortarfinnut kultu-
rikkullu illorsuarnut isersinnaanissamut 
mattussaalluinnarput. Init silamilu nuna-
minertat tikinneqarsinnaasut pingaar-
tuupput, aammali sunngiffimmi kultu-
rikkullu imarisat naleqqussarnissaat 
pingaartuupput, teknologi, inunnik ta-
persersorteqarneq atorlugit, kiisalu al-
lassimasuni, takuneqarsinnaasunik us-
sersorlunilu oqalutseqarneq atorlugit. 
Assigiinngisitaartumik inissisimasunut 
naleqqussaanissamut ilisimasat ilisi-
maarinninnerlu amigaataapput.

Ikiorneqarnissaminnik pisariaqartit-
sisunut ingiallorteqarnissamik pitsaasu-
mik aaqqissuussineq pingaartupilussuu-
voq. Ingiallortinut tapiissuteqartarneq 
kommunini assigiinngitsupilussuuvoq, 
sunngiffimmilu kulturikkullu aaqqissui-
sartorpassuit taamatut aaqqissuussineq 
ilisimanngilaat.

Pillorissarlutalu 
piginnaanngorsaqqitsigut!
Pillorissaaneq piginnaanngorsaaqqin-
nerlu piginnaasaqarnerulernissamut 
 iluaqutaapput, taamaalillutik innarluute-
qarluni inuunissaq ajornannginneruler-
luni. Inuppassuit peqqissaavimmeereer-
nermikkut imaluunniit piginnaasatik at-
tatiinnarniarlugit piginnaanngorsaqqin-
neqarnissartik pisariaqartittarpaat. Pil-
lorissarneqarneq piginnaanngorsaqqin-
neqarnerlu aamma ajorsariannginnissa-

mut immaqalu peqqissaavimmut unit-
seqqinneqannginnissamut iluaqutaa-
sarput. Inuit innarluuteqartut isumaqar-
luartumik sapingisamillu pitsaanerpaa-
mik piginnaasaqarlutik inuunissaasa 
qulakkeernissaat inunnut ataasiakkaa-
nut inuiaqatigiinnullu naleqassutsimik 
pilersitseqataasarpoq. 

Innuttaasorpassuit kommuniminni pil-
lorissarneqarneq piginnaanngorsaqqin-
neqarnerlu ajorput, naak tamanna pisa-
riaqartikkaluarlugu. Tamanna inissisima-
nerup ajorsariarneranik inuunerullu 
pitsaassusaata appariarneranik kingu-
neqarsinnaavoq. Kommunit suliassaqar-
fik taanna pingaartinngilaat. Pingaartin-
neqannginneranut peqqutaasut imaan-
naanngillat: Ilaatigut ilinniarsimassutsik-
kut amigartumik inissisimaneq, naalak-
kersuinikkut eqqumaffiginninnginneq, 
aningaasaqarnikkut pitsaanngitsumik 
inissisimaneq ataqatigiissaarinerullu 
pitsaanngitsuunera.

Kommunip pillorissaanikkut pigin-
naanngorsaaqqiinikkullu appasissumik 
inissisimanera inunnut ataasiakkaanut 
inuiaqatigiinnullu pitsaanngitsumik 
kinguneqarsinnaavoq. Innuttaasoq peq-
qiinneruppat piginnaasamigullu ajorsa-
riarsimalluni, peqqinnissaqarfimmi isu-
maginninnermilu kiffartuussineq tatine-
qarsinnaavoq. Piginnaanngorsaaqqin-
neq akilersinnaavoq, pissutigalugu in-
nuttasoq peqqinnerullunilu imminut 

ikiorsinnaanerussammat – tamannalu 
peqqinnissaqarfimmut isumaginnit-
toqarfimmullu anguniagaasariaqarpoq 
pingaarutilik.

Kommunit qulakkiissavaat sulias-
saqarfimmi ilinniarsimasunik naammat-
tunik sulisoqarnissaa, pillorissaasut pi-
ginnaanngorsaaqqiisullu akornanni 
pitsaasumik ataqatigiissaarisoqarluni, 
kiisalu peqqinnissaqarfimmut ataqati-
giissaarisoqarluni. 

Isiginnitaatsip allanngortinnera, 
piginnaasatigut kivitsineq nutaamillu 
suliassanik agguataarineq
Allassimasunit takuneqarsinnaavoq suli-
assarpassuaqartoq. Pitsanngorsaaner-
passuit erngerlutik aallartinneqarsin-
naapput – allat sivisuumik suliniuteqar-
fiusariaqarlutik. Pisariaqarporli oqartus-
saasoqarfinni inuiaqatigiillu sinnerini 
inunnik innarluuteqartunik isiginnittaat-
sip allanngortinnissaa. Oqartussaasut 
inuk pisuussutitut isigisariaqarpaat 
ajornartorsiutitut isiginagu. Innuttaasoq 
ajornartorsiutaanngilaq. Inuiaqatigiinni 
innuttaasumik inissaqartitsillutik aaqqis-
suunneqartariaqarput. Taamaattumik 
oqartussaasoq tapiissuteqartariaqar-
poq innuttaasut angerlarsimaffimminni, 
sunngiffimminni suliffigisaminnilu apor-
fissaannut iluarsiiniarlutik.

Kiisami pitsaasunik inatsiseqalersi-
mavugut, Naalakkersuisulli matumanilu 
Pitsaaliuinermut Isumaginninnermullu 
Aqutsisoqarfik kommuninut tapersiisi-
manngilaq inatsisillu malinnissaanut nu-
kinnik pisariaqartitaannik tuninagit. 
 Naalakkersuisut suliassaqarfik pingaar-
tittariaqarpaat, kommunillu Naalakker-
suisunut piumasaqartuartariaqarput. 

Pissutsit maannakkutut ittut kialuun-
niit inooqataaffigisinnaanngilai. Qanit-
tumi malunnaatilimmik iluarsiisoqar-
nianngippat oqaluuserisariaqassavarput 
kommunit innarluutilinnik sullissisussa-
tut naleqqunnersut. 

TI
LI

O
Q

LE
IF

F 
JO

S
EF

S
EN

Tilioq suleqatigalugu Aqqa Peter Lyberthip 
sulinissamut pisinnaatitaaffeqarneq 
oqaluuserineqartippaa.
Aqqa Peter Lyberth har været med til at 
sætte fokus på retten til arbejde i 
samarbejde med Tilioq. 

Anders Meilvang, NIIK-mi siulittaasoq.
Anders Meilvang, formand for NIIK.
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Af Anders Meilvang, formand for NIIK

Der skal ske noget
Langt de fleste mennesker med et al-
vorligt handicap både synligt og usyn-
ligt har det dårligt og får ikke den støt-
te, de har ret til. Personer med handi-
cap har ikke kontrol over eget liv og iso-
leres i deres hjem eller på institutioner 
uden mulighed for at være en del af 
fællesskabet. De er ensomme, de mob-
bes og de gøres til sociale klienter uden 
mulighed for at bidrage til samfundet 
eller til at få et meningsfyldt liv.

For mange personer med handicap 
og familier med børn med handicap 
vælger at rejse til Danmark eller andre 
lande, fordi de oplever, at de ikke mod-
tager den fornødne støtte fra kommu-
nen. At skulle opholde sig langt fra sin 
hjemegn og eventuelt sin familie, i et 
andet land med en anden kultur og et 
andet sprog kan have væsentlige per-
sonlige konsekvenser. Det gælder både 
for personer, der bliver anbragt uden 
for Grønland og for personer, der ser 
sig nødsaget til at rejse fra Grønland.  

For præcis 10 år siden overtog kom-
munerne ansvaret for handicapområ-
det. Det er i kommunerne, at folk bor, 
arbejder og lever. Kommunernes politik 
på handicapområdet er derfor helt af-
gørende, og kommunalvalget er der-
med en fantastisk mulighed for at sæt-
te ligestilling for personer med handi-

cap på dagsordenen. 
For et år siden fik vi en ny handi-

caplov. Den nye lov forpligter kommu-
nerne til at give den støtte, der skal til 
for at kompensere for de barrierer, der 
forhindrer at personer med handicap 
kan leve et liv som alle andre. Men der 
er stort set ikke sket noget.

Reglerne er på plads, men det er af-
gørende, at kommunerne nu tager an-
svaret alvorligt og handler. Det er 
mindst lige så afgørende at kommuner-
ne får den helt nødvendige støtte fra 
Naalakkersuisut.

Hvad skal der så til for, at mennesker 
med handicap bliver ligestillet med an-
dre? Vi udfordrer kommunalpolitikerne 
til at »give os fem« for ligestilling, når 
det kommer til arbejde, skole, bolig, fri-
tid og sundhed.

Vores 5 krav er:
• et inkluderende arbejdsliv
• en tilgængelig skole, hvor alle kan del-
tage
• en bolig, der giver alle muligheder for 
at leve ligestillet og uafhængigt
• fritidsaktiviteter med plads til alle
• habilitering og rehabilitering for dem 
der har brug for det, når de har brug 
for det

Giv os et inkluderende arbejdsliv!
Det er meget svært for personer med 
handicap at komme ind på arbejdsmar-
kedet. Vi mangler ofte uddannelse, og 

der er mangel på fleksjob, skånejob og 
andre tilbud, som kan sikre, at personer 
med handicap får mulighed for at indgå 
på det ordinære arbejdsmarked. Om-
vendt er det særdeles vanskeligt at bli-
ve på arbejdsmarkedet, hvis man ram-
mes af en sygdom eller andet, der 
medfører et handicap. Mange diskrimi-
neres ved at arbejdsgivere nægter at 
lave rimelige tilpasninger. Alt dette be-
tyder, at personer med handicap gang 
på gang placeres på passiv offentlig 
forsørgelse uden mulighed for at bidra-
ge til samfundet og få et meningsfyldt 
liv.

Personer med handicap kan være af-
hængige af tilpasning af arbejdsplad-
sen. Adgang til arbejdspladsen og byg-
ningernes indretning er vigtig, men for 
mange er det også afgørende at tilpas-
se arbejdsopgaver og arbejdssituatio-
nen. Informationsteknologi og andre 
hjælpemidler kan bidrage til en sådan 
rimelig tilpasning.

Mangel på deltidsstillinger og tilpas-
set arbejde er en udfordring for mange 
personer med handicap, der ikke er i 
stand til at udfylde en stilling på ordi-
nære vilkår. Kommunerne er en stor ar-
bejdsgiver, og det vil gøre en stor for-
skel for inklusion, hvis kommunerne ta-
ger ansvar og beskæftiger flere perso-
ner med handicap. Kommunerne bør 
fastsætte et minimums mål for, hvor 
stor en andel af kommunens ansatte, 
der skal være personer med handicap.

Der skal i Majoriaq være faglig kapaci-
tet og fokus på personer med handicap 
Især revalidering med indledende afkla-
ringsforløb samt fleksjob er vigtige 
værktøjer til at komme ind på arbejds-
markedet. Det skal være muligt at lave 
lange individuelt tilpassede forløb til 
dem, der har brug for det for at opnå 
permanent ordinært arbejde.

Kommunerne bør støtte og motivere 
virksomheder til mangfoldighed og in-
klusion. Arbejdsgiverne har en nøgle-
rolle i at skabe et mere inkluderende 
arbejdsmarked. Majoriaq og arbejdsgi-
verforeningerne bør mødes jævnligt for 
at fastlægge, hvordan barriere nedbry-
des. Det er vigtigt at kommunerne tilby-
der systemer og ressourcer, der under-
støtter virksomhederne i ansættelses-
processen, men også til at tage sig af 
den enkelte medarbejder, der har brug 
for tilpasning eller en mentor. Midlerti-
dige og permanente løntilskud er in-
strumenter for arbejdsgivere, der an-
sætter mennesker med nedsat arbejds-
kapacitet.

Giv os en inkluderende folkeskole!
Skolen er ikke kun et rum for læring, 
men også for socialisering og selvfor-
ståelse. At være en del af et fællesskab 
med sine jævnaldrende er helt afgøren-
de for resten af livet. Det handler om 
noget så vigtigt som muligheden for at 
leve et ligeværdigt liv og træffe sine 
egne valg.

Mange børn og unge med handicap 
oplever barrierer i skolen, der forhindrer 
dem i at udnytte deres evner fuldt ud. 
Det kan være, at skolen ikke er tilgæn-
gelig eller indrettet ordentligt, at skolen 
ikke er i stand til at tilpasse undervis-
ningen til den enkelte, eller at special-
undervisningen er dårlig og foregår på 
en måde, der adskiller børnene fra sko-
lens fællesskab. Børn med handicap 
udsættes oftere for mobning og udstø-
delse og får ikke altid mulighed for at 
deltage i skolens andre aktiviteter på 
lige fod med de øvrige elever. Det fører 
til dårlig mental sundhed og dårlige læ-
ringsresultater.

Alle elever har ret til at få en afgangs-
prøve efter folkeskolen, men det sker 
ofte ikke for elever i specialklassen. Ele-
ven mangler dermed dokumentation 
for sin viden og færdigheder.

Kommunerne må sørge for at folke-
skolen har nok kompetente undervisere 
og støttepersoner, samt at ledelsen 
kender børn med handicaps rettighe-
der.

Giv os en inkluderende boligpolitik!
Valgmulighederne for personer med 
handicap på boligmarkedet er begræn-
set. Kun en meget lille del af boligmas-
sen er fysisk tilgængelig, og stort set in-
gen bor i en bolig, hvor alle centrale 
rum er kørestolsvenlige. Mange har be-
grænsede muligheder for at besøge 
andre og have et socialt liv. 

Kommunerne skal sørge for, at der er 
tilstrækkeligt med botilbud til dem, der 
ikke kan bo selv. Mange personer place-
res i gamle og nedslidte boenheder og 
med bofæller, som de intet har tilfælles 
med andet end, at de har et handicap. 
Kommunerne skal give et inkluderende 
boligtilbud, der sikrer at personer med 

Plads til alle
Mennesker med handicap skal kunne leve et liv som alle andre

Inuit innarluuteqartut eqqortunik ikiorneqarutinik allatuulli inuiaqatigiinni peqataasinnaapput.
Personer med handicap kan med de rette hjælpemidler deltage på lige fod med alle andre.
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handicap kan vælge, hvordan de vil bo, 
og med hvem de vil bo.

Mange kommuner tilbyder ikke tilskud 
til tilpasning af private boliger, eller 
også dækker tilskuddet ikke behovet. 
Det er vigtig for personer, der får et 
handicap, at de har valget om at blive i 
eget hjem. Dette kræver ofte støtte til 
at tilpasse en bolig.

Giv os en fritid, hvor vi kan deltage, 
på lige vilkår!
Adgang til en stimulerende fritid er vig-
tig for alle, men mennesker med handi-
cap er i høj grad udelukket fra steder 
som caféer, restauranter, natklubber, 
sportshaller, biografer samt forsam-
lings- og kulturhuse. Fysisk tilgængelige 
lokaler og udendørs arealer er vigtige, 
men det er også vigtigt at tilpasse fri-
tids- og kulturindhold gennem brug af 
teknologi, støttepersoner og skriftlig-, 
syns- og tegnsprogstolkning. Der mang-
ler viden og bevidsthed om tilpasning 
for forskellige grupper.

En velfungerende ledsagerordning er 
meget vigtig for dem, der har brug for 
hjælp. Der er store kommunale forskelle 
i praksis med bevilling af ledsager, og 
ikke mange fritids- og kulturarrangører 
er bekendt med ordningen.

Giv os habilitering og rehabilitering!
Habilitering og rehabilitering bidrager 
til et bedre funktionsniveau og dermed 
til, at man bedre kan klare livet med et 
handicap. Mange er afhængige af reha-
bilitering enten efter et hospitalsophold 
eller for at opretholde deres funktions-
niveau.  Habilitering og rehabilitering 
hjælper også med at modvirke forvær-
ring af tilstanden og eventuel genind-
læggelse på hospitalet. At sikre perso-
ner med handicap en meningsfuld 
hverdag og bedst muligt funktionsni-
veau er med til at skabe værdi både for 
den enkelte og for samfundet.

Mange borgere får ikke habilitering og 
rehabilitering i deres kommune, selvom 
de har behov for det. Det kan føre til 
forværring af tilstanden og dårligere 
livskvalitet. Kommunerne prioriterer 
ikke dette område. Årsagerne til den 
lave prioritet er komplekse; Det er bl.a. 
dårlig faglig kapacitet, ringe politisk op-
mærksomhed, svag økonomi og dårlig 
koordinering.

Lav habiliterings- og rehabiliterings-
aktivitet i kommunen kan have negative 
følgevirkninger både for den enkelte og 
for samfundet. Når borgere har dårligt 
helbred og nedsat funktionsniveau, kan 
det øge behovet for og presset på an-
dre sundheds- og plejetjenester. Reha-
bilitering betaler sig, fordi det holder 
borgere sundere og mere selvhjulpne 
– og det skal være et vigtigt mål for 
sundheds- og plejesektoren.

Kommunerne skal sikre, at der er til-
strækkelig fagpersonale på området, at 
der sker en god koordinering mellem 
dem, der leverer habilitering og rehabi-
litering, og der også koordineres med 
sundhedsvæsenet

Holdningsændring, kompetenceløft 
og ny opgavefordeling
Der er, som det fremgår, rigtig meget at 
tage fat i. Mange forbedringer kan 
straks sættes i værk - andre kræver et 
langt sejt træk. Men det er en forud-
sætning, at der sker et holdningsskift i 
synet på personer med handicap både 
hos myndighederne og i resten af sam-
fundet. Myndighederne skal se borge-
ren som en ressource frem for et pro-
blem. Det er ikke borgeren, der er pro-
blemet.  Men samfundet, skal indrettes 

til at rumme borgeren. Myndigheden 
skal derfor tilbyde støtte til at kompen-
sere for de barrierer borgeren møder 
hjemme, i fritiden og på arbejdsplad-
sen.

Vi har langt om længe fået en god 
lovgivning, men Naalakkersuisut og her-
under Styrelsen for Forebyggelse og 

Sociale Anliggender har ikke givet kom-
munerne den støtte og de ressourcer, 
de skal bruge for at kunne leve op til 
lovgivningen. Naalakkersuisut må priori-
tere området, og kommunerne må blive 
bedre til at stille krav til Naalakkersu-
isut.

Ingen kan leve med situationen, som 

den er nu. Hvis der ikke snart sker mar-
kante forbedringer, bør vi drøfte om 
kommunerne fortsat er de rette til at 
varetage handicapområdet.

Inuit innarluuteqartut innarluumminnut naleqquttumik ineqarnissaminnut pisinnaatitaaffeqarput.
Personer med handicap har ret til en bolig, der er indrettet til at kompensere for deres handicap. 
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Drude Daverkosen, Tilioq

Inunnut innarluuteqartunut tapersii-
nissamik inatsisip nutaap atuutiler-
neraniit ukioq ataaseq qaangiup-
poq. Kommuninit tallimaasunit pi-

ngasut pisortatigoortumik innarluute-
qarnermut politikkiliorsimapput, kom-
muninit tallimaasunit marluk illersuisinik 
atorfinitsitsisimallutik innuttaasut sullin-
neqarneranni tapersiisussanik, kommu-
ninillu tallimaasunit ataaseq atuuttumik 
innarluuteqarnermut siunnersuisoqati-
geeqarluni.  Innarluuteqarnermut poli-
tikkeqarnissaq, innarluuteqarnermut 
 siunnersuisoqatigiiliornissaq illersuise-
qarnissarlu inatsimmi kommuninik pi-
sussaaffiliivoq.

Kommunini tallimani tamani Tilioq 
kommunimi innarluuteqarnermi sulisu-
nik oqaloqateqarsimavoq inatsisip nu-
taap atuutilersinnera qanoq ingerlaner-
soq. Kommunini sulisut, pisortaagunik 
sullissisuugunilluunniit tamarmik oqar-

put inatsisip ilaata atuutilersinniarnera-
nik suli annertuumik ajornartorsiuteqar-
toq. Ingammik Namminersorlutik Oqar-
tussat najoqqutassiornissaasa naam-
massisimannginnera erseqqissarpaat. 
Assersuutigalugu suli innarluuteqartu-
nut illersuisinik ilinniartitsisoqarsiman-
ngitsoq inatsisillu ilinniartitsissutigine-
qarnera inatsisip atuutilernerata ki-
ngornagut aatsaat ingerlanneqarluni.

Allaannginnami najoqqutassaq malil-
lugu sulilluni atortussaannaat allassi-
mallutik qanoq iliornissaq nassuiarne-
qarani, kommunimi sulisoq oqaluttuar-
poq.

Namminersorlutik Oqartussanit inatsi-
sitigut ilitsersorneqarnissaq ajornaku-
soortupilussuusoq kommunimi sulisut 
isumaqarput. Pitsaaliuinermut Isuma-
ginninnermullu Aqutsisoqarfimmit kom-
muninik ilitsersuusiorneq ullumikkut suli 
suliarineqarpoq, taamaattumillu kom-
munit arlaqartut nalornivaat taanna na-
joqqutaralugu inatsisip atuutilersinniar-
nissaa akilersinnaanersoq. 

Kommunit inatsit  
naapertorlugu sullissinngillat,  
periarfissinneqarsimappalli?
Inunnut innarluuteqartunut tapersiinissamut inatsisip atuutilerneraniit  ukioq ataaseq qaangiummat suli innuttaasut 
akornanni kommuninilu inatsisip atuutilernissaanut apeqquterpassuupput akineqanngitsut.

David Møllerip inuunermini kingusissukkut innarluuteqalersup Tiliup kaffillernerani innarluutillit 
pillugit inatsisip nutaap akuerineqarnera nalliuttorsiugigaa.
David Møller, som har fået et handicap sent i livet, fejrer vedtagelsen af den nye handicaplov 
ved Tilioqs Kaffemik. 
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Innarluuteqartunut sulianut kommunimi journalimut allattueriaaseq.
Mange kommunale skoler er meget utilgængelige for personer med handicap.
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Allaannginnami ilaginnarneqartugut, 
kommunimi sulisut ilaat oqarpoq.

Nalorninerup 
neqerooruteqannginnerullu 
sullissineq sunnersimavaa
Ataatsimut isigalugu kommunimi sulisut 
inatsimmi nutaami eqqarsartaaseq 
ajunngitsutut nalilerpaat. Inunnut innar-
luuteqartunut pitsaanerusumik sukka-
nerusumillu tapersiisinnaaneq inatsim-
mi periarfissaqarpoq, siusinnerusumi 
pisartutuut nalunaarsorneqarnissartik 
utaqqisariaqarnagu ikiorserneqassagu-
nik taperserneqarlutillu. 

Tamanna immikkoortinneqarnertut 
misinnannginnerujussuuvoq. Isumaqar-
punga innarluuteqarneraaneq atorun-
naaratsigu pitsaasuusoq. Tassalu ator-
fissaqartitsisutut isigineqarneq, kom-
munimi sulisoq oqaluttuarpoq.

Innarluuteqarnerullu nutaamik isigine-
qarnera kommuninut ilungersunartunik 
nutaanik aamma pilersitsivoq. Qanormi 
innuttaasoq innarluuteqartoq oqaatigi-
neqassava taamaattutut nalunaarsor-
neqarsimanngippat? Qanoq ilisukkut in-
nuttaasoq utoqqaq annertuumik na-
lilersuiffigineqassava iliuusissanillu pi-
lersaarusiuunneqarluni, qaqugukkullu 
innuttaasoq pitsorlunnerminut ikiorser-
neqaannassava? Tamakkuupput sullis-
sisutut imminut assortuuttut ilaannai, 
misigalutillu qulaajaanissaminnut naam-
mattumik ikiorneqaratik. Pisortat ilaat 
oqaluttuarput sulisut sivisuumik innar-
luutilinnik sullissisimasut suli innarluu-
tilinnik nalunaarsuinissamik isuma ipe-
raruminaatsikkaat. Tamatumalu saniati-
gut inatsimmi ilitsersuutit ilaat suli er-
sernerluttupilussuullutik, taamaattumik 
suliami pineqartumi naliliinissaq sullis-
sisunut ajornakusoorluni. 

Tamatumani peqqutaavortaaq sullis-
sisut nutaamik inatsiseqalersimanera 
aamma sungiukkuminaatsimmassuk. 
 Inatsimmi ilaanerluni (inuttut annertuu-
mik innarluuteqartutut nalunaarsorne-
qarnerluni, aaqq.) qaangeruminaappoq, 
imaluunniit eqqarsartaaseq nutaajul-
luni. Tamannalu naapertorlugu sullissi-
sussaaneq aamma kulturimik allan-
nguiffiuvoq, kommunimi sulisoq oqalut-
tuarpoq.

Innuttaasut piginnaasakinnerulerner-
minnut atatillugu qinnuteqarsinnaasut 
inatsisip nutaap malitsigisaanik amerla-
nerulersimaqaat. Amerlanerit ikiorne-
qarsinnaanerat qulakkeerneqarpoq, 
kommunimili sulisut oqaluttuarput, 
 imaanngitsoq tamanna amerlanerusu-
nik aningaasaliiffigineqartoq imaluunniit 
neqeroorutit amerlillutik.

Maanna innuttaasut amerlanerusut 
inatsimmit ikiorneqarsinnaalerput, 
imaan ngilarli kommunimi inuit taperser-
sortaasut amerlisimasut imaluunniit im-
mikkut ittunik nutaanik ikiorsiiniartoqar-
sinnaalersoq, kommunimi sulisoq 
oqaluttuarpoq.

Sullissisut ingammik inatsisip nutaap 
kingunerisaanik inunnut tarnimikkut in-
narluuteqartunut amerlanerusunut ta-
piinissamut periarfissaqalersoq takusin-
naavaat. Tamatigulli innuttaasunut ikior-
neqarnissaminnik pisinnaatitaaffeqartu-
nut tapersiisinnaanngillat. Kommunimi 
timimik sungiusaasut pillorissaasullu an-
nermik inunnut timimikkut innarluute-
qartunut sammitinneqarput, kommuni-
milu sulisut arlaqartut oqaluttuarput, 
inunnut tarnimikkut innarluuteqartunut 
ikiorsiiniutinik iluamik pissaqaratik.

Ataatsimut isigisumik iliuuseqarneq?
Inatsimmi nutaami inuk tamarmiusoq 
isiginiarneqarpoq taamaattumillu inat-
simmi ersarissumik allassimavoq ataat-

simut isiginiartoqassasoq innuttaasu-
mullu innarluuteqartumut ataqatigiis-
saakkamik tapersiisoqarluni. Kommu-
nimi sulisut tamarmik oqaluttuarput in-
nutaasunut innarluuteqartunut ataatsi-
mut isigisumik iliuuseqarniarneq qulak-
keeruminaatsoq. Tamanna arlalinnik 
 peqquteqarpoq.

Ingammik tikkuarneqarpoq atuarfe-
qarfik peqqinnissaqarfillu inatsisip ima-
risaanik sukumiisumik ilitsersorneqarsi-
manngitsut. Tamanna peqqutigalugu 
suliassaqarfiit assigiinngitsut akornanni 
suleqatigiinneq ajornakusoornerulluni, 
innuttaasut oqartussaqarfiit akornanni 
marrissinnaanerat kingunerisinnaallugu. 

Kommunimi ingerlatsinerup kisimi 
 inatsit kivissinnaanngilaq, assersuuti-
galugu peqqinnissaqarfimmi suli inatsi-
sitoqqat naapertorlugit eqqarsarluni su-
lisoqartillugu. Innuttaasunit nakorsanillu 
arlalissuarnit saaffigineqartarpunga, in-
narluutillit nalunaarsorneqarnissaannik 
oqaluttunik, kommunimi sulisoq erseq-
qissaavoq.

Arlalitsigut innuttaasut avammut 
qisuariartut inissaqartikkuminaatsupi-
lussuupput. Kinalu akisussaaffimmik ti-
gusisussaanersoq allassimasarani. Ma-
tumani kommunit tamarmik inunnik in-
narluuteqartunik suli ulloq unnuarlu ne-
qeroorutaasumik utaqqisunik assersuu-
tissaqarpoq, kommuni peqqinnissaqar-
filluunniit innuttaasup utaqqinerani ne-
qerooruteqaratik.

Maannakorpiaq minnerpaamik innut-
taasut pingasuupput Kalaallit Nunaanni 
neqeroorummik utaqqisut imaluunniit 
aamma Kalaallit Nunaanni neqerooru-
tissaqarani. Tassaanerusarput innutta-
sut skizofrenimik, autismemik ADHD-
millu atugaqartut. 

Aamma suli avataani suleqatigineqar-
tut (suliffeqarfiit, sunngiffimmi neqe-
roorutit atuarfiillu) suli innarluut inum-
mit siulliutillugu isiginiartarpaat. Sullis-
sisut takusarpaat sunngiffimmi ornittak-
kat piumasarigaat innuttaasut aatsaat 
inummik tapersersorteqarunik ornittak-
kamiissinnasut. Tassalu sullissisutut 
iliuu seriniagaasa atorsinnaanerannik 
inuia qatigiinni eqqummaarittoqangilaq. 

Paasitinniarnera kipiluttunartupilus-
suusarpoq meeraq innarluuteqartoq 
meeqqatut allatuulli meeraasoq, kom-
munimi sulisoq oqaluttuarpoq.

Kommunip iluani ataqatigiissaakkamik 
ataatsimullu isigisumik iliuuseqarniarne-
rup qulakkeernissaa aamma ajornaku-
soorsinnaasarpoq, inuit innarluuteqar-
tut pillugit suliat inatsisit arlaqartut 
 iluanniisinnaasarmata. Matumani ajorn-
akusoorsinnaavoq aalajangissallugu in-
narluuteqarnermut immikkoortortaq 
imaluunniit immikkoortortaq alla innut-
taasumut akisussaanersoq.

Aamma arlaatigut ajalusoortoqartar-
poq inatsit arlaqartut akuliullugit su-
lisoqassatillugu. Assersuutigalugu 
meeqqanut akisussaatitaasut pillugit 
sulisoqartillugu. Taava innarluuteqar-
nermut imaluunniit meeqqanut inatsit 
pineqassappat. Arlaannaanniluunnimmi 
ersarissumik allassimanngilaq, kommu-
nimi sulisoq oqaluttuarpoq.

Inuit innarluuteqartut 
sunniuteqarnerusinnaanerannut 
periarfissat annertuut
Innarluutillit siunnersuisoqatigiivi innar-
luutilinnullu politikkimut inatsimmi 
pingaa rutillit ilagaat. Matumani inuit in-
narluuteqartut oqartussaaqataanissaat 
qulakkeerneqarpoq. Inunnut innarluute-
qartunut pitsaanerpaamik aaqqiinia-
raanni qulakkeerneqartariaqarportaaq 
taakku tusaaneqarlutillu sunniuteqar-
nissaat. Atuarfiit nutaat saneqartillugit, 

innarluuteqartunut inissiat ilusilersorne-
qartillugit tusaaniarneqartariaqarput, 
sunngiffimmi ornittakkat nutaat piler-
sinniarneqartillugit, sungiusarnissamut 
periarfissat tikinneqarsinnaanissaannik 
isumaqatigiissusiortoqartillugu kiisalu 
suliffeqarfinnut nutaanut aningaasalii-
soqassatillugu. 

Illersuisit aamma innuttaasut oqartus-
saaqataanerunissaannik namminersor-
nissaannillu qulakkeerisinnaapput, taa-
maalillutik kommunimut attaveqassatil-
lutik tamatigut qanigisaminnik peqate-
qartariaqaratik. Kommunit illersuiseqar-
nermik aaqqissuisimasut takusarpaat 
tamanna kommunimut innuttaasumullu 
iluaqutaasinnaasoq. Inuit innarluuteqar-
tut paasinnissinnaanerminnut aporfe-
qarsinnaapput, eqqaamaniarnermik 
ajornartorsiutaasinnaasunik. Qanigi-
saqarsinnnaapput tapersersortitut 
 atuussinnaanngitsunik, imaluunniit su-
liani imaannaanngitsuni paasinninnissa-
minnut ikiorneqarnissaminnik pisaria-
qartitsillutik. Matumanerpiaq illersuisit 
ikiuussinnaapput. 

Illersuisinik ilinniartitsinissamut aaq-
qiisoqarsimannginnerata kingunerisa 
ilagaat taakku taamaallaat illoqarfinni 
anginerusuni atorfinitsinneqartarnerat. 
Taakkunani inunnik atorfimmut nassaar-
toqarsinnaavoq sammisamik ima ilisi-
masaqartigisunik atorfinitsinneranni ilit-
sersorneqartariaqaratik. Apeqqutaalluni 
nunatsinni sumi najugaqarnersutit ikiui-
neq assigiinngitsupilussuusarpoq.

Naak inuit innarluuteqartut ikiorne-
qassagunik taperserneqassagunillu nalu
naarsorneqaqqaartariaqarunnaa-
raluartut tapersiineq suli kommunimit 
allaffissornerujussuarmik ingerlatsisumit 
takkuttussaavoq. Kommunini sulisunik 
apersuinermi ersarippoq sulisut allatut 
eqqarsalernissaannik naammattumik 
ikiorneqarsimanngitsut, innarluutilinnik 
sullissinermi ataatsimut isiginerusumik 
allaffissunnginnerumillu eqqarsarnissa-
minnut.

Innarluuteqartunut sulianut kommunimi journalimut allattueriaaseq.
Kommunalt journaliseringssystem for handicapsager.
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Drude Daverkosen, Tilioq

Det er nu et år siden, at en ny 
lov om støtte til personer med 
handicap trådte i kraft. Tre ud 
af fem kommuner har udarbej-

det en officiel handicappolitik, to ud af 
fem kommuner har ansat bisiddere, 

som kan støtte borgerne under sagsbe-
handlingen, og en ud af fem kommuner 
har et fungerende handicapråd. Handi-
cappolitik, handicapråd og bisidder er 
ellers tiltag, som loven har pålagt kom-
munerne. 

Tilioq har interviewet kommunale 
medarbejdere på handicapområdet i 
alle fem kommuner om, hvordan det 

går med at implementere den nye lov. 
De kommunale medarbejder, om det er 
fagchefer eller sagsbehandlere, siger 
alle, at det har været og til stadighed er 
meget svært at implementere dele af 
loven. De lægger særligt vægt på, at 
der er retningslinjer som Selvstyret har 
ansvaret for, der ikke er færdige endnu. 
For eksempel er der endnu ikke en ud-
dannelse til handicapbisiddere og op-
læringen i loven kom først efter den 
trådte i kraft. 

Det er ligesom at arbejde med en op-
skrift, hvor der bare står ingredienser 
men ingen forklaring på, hvad frem-
gangsmåden er, fortæller en kommunal 
medarbejder. 

De kommunale medarbejdere ople-
ver, at det er meget svært at få den ju-
ridiske vejledning fra Selvstyret, som de 
har behov for. Den vejledning, som 
kommunerne har modtaget fra Styrel-
sen for Forebyggelse og Sociale Anlig-
gender, er stadig i dag et udkast, og 
flere kommuner er derfor i tvivl, om det 
kan betale sig at begynde at implemen-
tere loven herefter. 

Det føles lidt, som om vi er overladt til 
os selv, siger en kommunal medarbej-
der.

Uklarhed og manglende tilbud 
påvirker sagsbehandlingen
Overordnet er de kommunale medar-
bejdere positive overfor tankegangen i 
den nye lov. Loven giver mulighed for 
bedre og hurtigere støtte til personer 

med handicap, da de ikke skal vente på 
at blive registreret før, de kan få tildelt 
hjælpemidler og støtte.  

Det er langt mindre stigmatiserende. 
Jeg synes, det er godt, at vi kommer ud 
over hele det der med, at du er handi-
cappet. Det er mere det her med, at du 
står med et behov, fortæller en kom-
munal medarbejder. 

Men den nye måde at tænke handi-
cap på, har også givet nye udfordringer 
for kommunerne. For hvordan definerer 
man, om en borger har et handicap, når 
det ikke registreres? Hvornår skal en 
ældre borger have lavet en stor udred-
ning og handleplan, og hvornår skal 
borgeren bare have et hjælpemiddel til 
sit gangbesvær? Dette er blot nogle af 
de dilemmaer som sagsbehandlerne 
står overfor, og som de ikke oplever at 
have fået tilstrækkelig hjælp til at afkla-
re. Nogle af fagcheferne fortæller også, 
at de medarbejdere, som har arbejdet 
længe på handicapområdet, stadig kan 
have svært ved at slippe idéen om han-
dicapregistrering. Dette i sammenspil 
med at der er områder i vejledningen til 
loven, som stadig er meget uklare, gør 
det svært for sagsbehandlerne at vur-
dere den enkelte sag. 

Det er også fordi, at sagsbehandlerne 
har svært ved at vænne sig til, at det er 
en ny lovgivning. Man kan næsten ikke 
komme ud af det her med, om man er 
omfattet (registreret som en person 
med en vidtgående handicap, red.) el-
ler, altså det er en ny tankegang. Og det 

Kommunerne lever ikke op til 
loven, men har de fået chancen? 
Et år efter at loven om støtte til personer med handicap trådte i kraft, er der stadig mange  
uafklarede spørgsmål om lovens implementering både hos borgerne og kommunerne

Inuit innarluuteqartut tapersersorneqarnissaat pillugu inatsit nutaaq akuerineqarmat 
tamanna nalliussiniarlugu Tilioq kaffillerpoq, Sisimiuni Tiliup allaffiani.
Tilioq fejrede vedtagelsen af den nye lov om støtte til personer med handicap med kaffemik 
på Tilioqs kontor i Sisimiut. 
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er også en kulturforandring at skulle 
sagsbehandle under det her, fortæller 
en kommunal medarbejder.

Gruppen af borgere, som kan søge 
støtte på grund af en funktionsnedsæt-
telse, er blevet væsentlig større med 
den nye lov. Dette sikrer muligheden for 
hjælp til flere, men de kommunale 
medarbejder fortæller, at der ikke nød-
vendigvis er fulgt flere ressourcer eller 
flere tilbud med. 

Der er flere borgere, der nu kan få 
hjælp fra loven, men det betyder jo ikke 
nødvendigvis, at der er kommet flere 
støttepersoner i kommunen eller nye 
særlige hjælpemidler, fortæller en kom-
munal medarbejder. 

Sagsbehandlerne oplever særligt at 
den nye lovgivning åbner op for støtte-
muligheder for flere personer med psy-
kiske handicap, men der er ikke kom-
met nye tilbud til dem. De oplever at de 
ikke altid kan give borgere den støtte, 
de har ret til. De kommunale fysio- og 
ergoterapeuter er i høj grad fokuseret 
på de fysiske handicap, og flere kom-
munale medarbejder fortæller, at de 
ikke har de rigtige hjælpemidler til at 
håndtere sager om psykiske handicap.

En helhedsorienteret indsats? 
Den nye lovgivning har fokus på det 
hele menneske og derfor fremgår det 
klart af loven, at der skal være en hel-
hedsorienteret og koordineret støtte til 
borgere med handicap. Det gennemgri-
bende som de kommunale medarbej-
der fortæller er, at det er svært at sikre 

den helhedsorienteret indsats for bor-
gere med handicap. Det er der flere 
grunde til. 

Særligt påpeges det, at skole og 
sundhedsområdet ikke har fået en 
grundig indføring i loven. Dette kan 
gøre samarbejdet mellem de forskellige 
sektorer svært, hvilket i sidste ende gør 
at borgeren sidder fast imellem de to 
instanser. 

Forvaltningen kan ikke alene løfte den 
nye lov når fx sundhedsvæsenet stadig 
tænker og arbejder ud fra den gamle 
lovgivning. Jeg har fået mange henven-
delser fra borgere og læger, der taler 
om handicapregistrering, pointere en 
kommunal medarbejder

Det er ofte udadreagerende borgere, 
som kan være meget svære at finde 
plads til. Og det er ikke beskrevet, hvem 
der skal tage ansvaret. Her kommer 
næsten alle kommuner med eksempler 
på personer med handicap, der stadig 
venter på et døgntilbud, og hvor hver-
ken kommunen eller sundhedsvæsenet 
har noget tilbud til borgeren i venteti-
den.  

Jeg har i hvert fald tre borgere lige 
nu, hvor de enten venter på et tilbud i 
Grønland, eller også er der ikke noget 
tilbud i Grønland. Og det er typisk bor-
gere med skizofreni, autisme og ADHD.

Ligeledes gælder det at eksterne 
samarbejdspartnere (virksomheder, fri-
tidstilbud og skoler) stadig ser handi-
cappet før personen. Sagsbehandlerne 
oplever at fritidsklubber kræver at en 
borger først skal have en støtteperson 

før de må komme ind i klubben. Der er 
altså stor mangel på bevidstgørelse 
ude i samfundet for at tiltagende som 
sagsbehandlerne tager, kan virke. 

Det er meget frustrerende at få dem 
til at forstå, at et barn med handicap er 
et barn som alle andre, fortæller en 
kommunal medarbejder.

Koordination og den helhedsoriente-
ret indsat er også svær at sikre internt i 
kommunerne, da sager om personer 
med handicap kan gå under flere lov-
givninger. Her kan det være svært at af-
gøre om det handicapafdelingen eller 
en af de andre afdelinger, der skal tage 
ansvaret for borgeren. 

Jeg synes også tit, at der går et eller 
andet galt, når det er en kombination af 
flere lovgivninger. For eksempel en sag 
om værgemål for børn. Er det så handi-
caplovgivningen eller børnelovgivnin-
gen. For der står ikke rigtig konkret i 
nogle af dem, fortæller en kommunal 
medarbejder.

Stort potentiale for at personer med 
handicap kan få mere indflydelse
Handicapråd og handicappolitik er vig-
tige dele af lovgivningen. Det er her 
personer med handicap sikres plads i 
de demokratiske processer. Hvis der øn-
skes at skabe de bedste løsninger for 
personer med handicap, må der også 
sikres, at de bliver hørt og har indfly-
delse. De skal høres når der skal bygges 
nye skoler, indrettes handicapvenlige 
boliger, når der skal udvikles nye fritids-
tilbud, når der skal laves aftaler om ad-

gang til træningsfaciliteter og når der 
skal investeres i nye arbejdspladser. 

Bisiddere kan også give borgeren 
mere medbestemmelse og selvstæn-
dighed fx kan det betyde, at de ikke 
skal have en pårørende med hver gang, 
de skal i kontakt med kommunen. De 
kommuner der allerede har ansat bisid-
dere, oplever, at det kan være en hjælp 
for både kommune og borgere. Perso-
ner med handicap kan have kognitive 
udfordringer, der giver dem problemer 
med at huske. De kan have pårørende, 
der ikke kan fungere som deres støtte, 
eller de kan have behov for hjælp til at 
forstå, deres afgørelser i komplicerede 
sager. Det er netop her en bisidder kan 
være til hjælp. 

En af konsekvenserne ved, at man 
ikke har fundet en løsning til at uddan-
ne bisiddere er, at disse kun er blevet 
rekrutteret i de større byer. Her har 
man kunne finde personer til jobbet, 
som ved så meget om emnet, at de kan 
ansættes uden en oplæring. Der er alt-
så stor forskel på hvilken hjælp du får, 
alt efter hvor du bor i landet. 

Selvom personer med handicap ikke 
længere skal registreres for at få hjælp 
og støtte skal støtten stadig komme fra 
et kommunalt system, der tænker me-
get administrativt. Det er tydeligt fra in-
terviews med kommunale medarbejde-
re, at de ikke har fået den tilstrækkelige 
hjælp til at omstille medarbejdere såvel 
som systemet til at tænke mere hel-
hedsorienteret og mindre administra-
tivt, når det gælder handicapområdet. 

Innarluuteqartunut sulianut kommunimi journalimut allattueriaaseq.
Mange kommunale skoler er meget utilgængelige for personer med handicap.
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1)  Kommuner fastsætter klare procedu-
rer for kvalitetssikring af sagsbe-
handling

2)  Indføre klare og offentligt tilgænge-
lige tidsfrister for svar på ansøgnin-
ger om støtte til personer med han-
dicap

3)  Sikre at personer med handicap altid 
tilbydes en bisidder ved behandling 
af sager om støtte til personer med 
handicap

4)  Sikre at personer med handicap og 

deres pårørende er repræsenteret i 
de kommunale handicapråd

5)  Sikre hjælp og støtte til pårørende til 
personer med handicap fx i form 
med uddannelse, godtgørelse af tabt 
arbejdsfortjeneste og supervision til 
pårørende der påtager sig at yde 
hjælp til personer med handicap

6)  Kommuner øger fokus på vejledning 
af borgere med tilbud til og rettighe-
der for personer med handicap in-
den for gældende lovgivning 

7)  At have et handicap må ikke være en 
hindring for at indgå i relationer på 
lige fod med alle. Kommunerne op-
fordres til at styrke det generelle 
kendskab til personer med handicap 
og deres hverdagsliv og levevilkår. 

8)  I kulturlivet kan man styrke handica-
pidrætten, og man kan sikre sig, at 
aftenskoletilbud kan benyttes af per-
soner med handicap. dette kan gø-
res ved at disse bliver indrettet på 
måder, hvor personer med sensori-

ske, psykiske, kognitive og fysiske 
handicap kan inkluderes. 

9)  Sikrer en koordineret og helhedsori-
enteret indsats med sundhedsvæse-
net, særligt i mindre bosteder

10)  Indføre faste procedure for vejled-
ning af borgere om anke- og klage-
muligheder ved afgørelser, og sikre 
at give skriftlige afgørelser til bor-
geren

1)  Kommunit sulianik suliarinnittarnerup 
pitsaasusaanik qulakkeerinninniarlu-
tik suleriaatsinik ersarissunik aalaja-
ngersaassasut

2)  Inuit innarluutillit tapersersorneqar-
nissaannut qinnuteqaatinik akissute-
qarnissamut piffissaliinernik ersaris-
sunik atuutilersitsissasut, paasissutis-
sallu taakku innuttaasunit pissarsiari-
neqarsinnaassasut. 

3)  Inuit innarluutillit tapersersorneqar-
nissaannut sulianik suliarinninnermi 
illersuisoqarsinnaanerannik tamati-
gut neqerooruteqartoqartarnissaan-
nut suleriutsinik atuutilersitsissasut. 

4)  Inuit innarluutillit aamma qanigisaa-
sut kommunini inunnut innarluutilin-

nut siunnersuisoqatigiinni peqataa-
tinneqartarnissaat qulakkeerneqar-
tassasoq.

5)  Kommunit inunnut innarluutilinnut 
ilaqutaasunut ikiuisarnissaq tapersii-
sarnissarlu qulakkiissagaat, assersuu-
tigalugu ilinniartitsinikkut, sulinermi 
isertitassanik annaasanik taarsiisar-
nikkut aamma ilaqutaasunut inunnut 
innarluutilinnut ikiuisunut taperser-
suilluni oqaloqateqartarnikkut.

6)  Kommunit inunnut innarluutilinnut 
ilitsersuisarnerminni inatsisit naaper-
torlugit neqeroorutinik pisinnaati-
taaf fiillu aallaavigalugit ilitsersuisar-
nermi suleriaatsinik aalajangersima-
sunik atuutitsilissasut.

7)  Innuttaasut allat naligalugit inoqati-
nik attaveqarniarnermi innarluute-
qarneq akornutaassanngilaq. Kom-
munit kaammattorumavagut inuit in-
narluutillit pillugit naliginnaasumik ili-
simasaqarnerulissasut aamma ulluin-
narni inuuniarnermikkut atugaat 
ilanngullugit. 

8)  Kulturikkut aaqqissuusinerni aamma 
inunnut innarluutilinnut timersortitsi-
sarneq pitsanngorsaasoqarsinnaa-
voq, unnukkullu atuartitsisarnerit 
inunnit innarluutilinnit peqataaffigi-
neqarneqarsinnaaneri qulakkeerlugit. 
Soorlu imatut aaqqissuusinikkut inuit 
maluginnissinnaassutsimikkut, tarnik-
kut, eqqarsartaatsimikkut timimik-

kullu innarluutillit peqataatinneqar-
sinnaanissaat eqqumaffigalugit. 

9)  Ataqatigiissumik aamma tamakkiisu-
mik isiginnilluni iliuuseqartoqar-
tassasoq peqqinnissaqarfik peqati-
galugu, annermillu inoqarfinni inukin-
nerusuni.

10)  aalajangiinerni maalaruteqarnissa-
mut periarfissaqarneq pillugu innut-
taasunut ilitsersuisarnermi suleriaa-
seqalissasut, soorlu aamma aalajan-
giinerit allakkatsigut innuttaasumut 
tunniunneqartarnissaat qulakkeer-
tassallugu. 

Tiliup kommuninut  
innersuussutai 10t

Tilioqs ti anbefalinger  
til Kommuner
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Jette Andersen

Meeqqat atuarfianiit inuusuttut 
ilinniarfiinut ikaarsaariartunut 
ajornartorsiuteqarpugut. 
Imaluunniit suliffeqarfimmi 

ilinniarfissaminnik pissarsiniarneranni, 
piumasaqaatit maannakkut atuuttut 
 naapertorlugit. Taama pillorissaasoq 
Sara Jilsø Fleischer oqaluttuarpoq, 
nammineq ipinertigut nappaammik 
 Ehlers-Danlosimik nappaateqartoq, per-
nermigut Madelungimik innarluuteqar-
toq taamaattumillu tamakkiisumik su-
lisinnaanani.

Nassuiaavoq inuit innarluuteqartut 
inuusunnerminni sunik piginnaasaqar-
nersut piginnaasaqannginnersulluunniit 
qitiutissallugu pingaartuusoq. Pingaar-
tuuvoq inersimasutut sulilernissaminnut 
ingerlariaqqinnissaannut sapinngisamik 
pitsaanerpaamik ikiornissaat. Taamatut 
pisoqanngikkaangat inuusuttut innar-
luu teqartut inuuniarnerminni ajor nar-
torsiuteqalersinnaapput.

- Inuusuttuaraanerminni tassungalu 
atatillugu kinaassutsiminnik ajornartor-
siuteqarnermik saniatigut ilungersorlu-
tik paasiniartarpaat innarluutiminnut 
atatillugu kinaanerlutik, sutigullu sule-
qataasinnaanerlutik, Sara oqarpoq. Isu-

maqarpoq Kalaallit Nunaanni inuit in-
narluuteqartut ilaatinneqarnerunerisa 
nutaajunera ajornannginnerulersitsin-
ngitsoq.

Suliffeqarfiit inunnut innarluuteqartu-
nut tulluarsagaanngillat, nassuiaavoq.

- Suliffeqarnikkut ajattugaasoqartar-
poq. Atorfiit ilaat inornarsinnaasarput 
arlaatigut piginnaasakinnerugaanni. 
Aporfissat nammineerluni qaangerumi-
naassinnaasarput, tamannalu inuiaqati-
giinnut imaluunniit inunnut ataasiakkaa-
nut siunissamut ungasissumut aaqqiis-
sutissaanngilaq. Inuppassuimmi innar-
luuteqartut siusinaartumik soraarnerus-
sutisiaqalersarput. Inuiaqatigiit imaatta-
riaqarput meeqqat inuusuttullu atasin-
naasumik piginnaasaqalernissaannut 
qulakkeerneqarlutik, inersimasullu pi-
ginnaasakinnerulersimasut/innarluute-
qalersimasut piukkunnarsaqqinneqar-
nissaat qulakkeerneqarluni. Kommunini 
peqqinnissaqarfimmilu.

Inissaqartitsineq
Sara Jilsø Fleischerip Kalaallit Nunaanni 
suliffeqarnikkut allatigut inissaqartit-
sisoqarsoraa. Napparsimagaanni anger-
larsimasoqarsinnaavoq. Meeraq nassa-
raanni tamanna suliffeqarfinni aamma 
inissaqartinneqarpoq.

- Taamaalilluta nunarpassuarnut alla-

nut naleqqiulluta pitsassuarnik suliffe-
qarnikkut kultureqarpugut, oqarpoq. 

Suulli tamarmik ajunngitsuinnaanngil-
lat.

- Ullup ilaani sulisoqarnissaa…taa-
maattut inuttassarsiuunneqartut taku-
kulanngilavut. Immaqa inuit ilaasa ta-
makkiisumik sulisinnaannginnerat inis-
saqartittorsuunngilarput. Sulisussarsior-
nermi imaluunniit suliffeqarfinni ataa-
siakkaani, Sara oqarpoq namminerlu 
misilittakkani eqqaallugit:

- Inissaqartitsineq taamaattorpiaq 
amigaatigigakku suliunnaartariaqartar-
simavunga. Piginnaasaqarfinni suliffis-
sarsioraangama ammasumillu pissuse-
qarlunga oqarlunga piffissami tamakkii-
sumi sulisinnaananga aperalunga piffis-
sap ilaani sulisinnaanerlunga. Nammi-
nersorlutik Oqartussani, peqqinnis-
saqarfimmi atorfiit pineqarput, kommu-
ninilu atorfiit, oqaluttuarpoq tikkuarlu-
gulu soorunami tamanna inunnut pigin-
naaneqartunut inuiaqatigiinnillu sullis-
seqataarusuttunut aporfiusoq anner-
tooq.

Aalajangiinermiit iliuuseqarnissamut 
ungasissoq
Kalaallit Nunaat inatsiseqarnikkut angu-
sarippoq. 2020-mi innarluuteqarner-
mut nutaamik inatsiseqalerpoq, 2017-

imi piginnaanngorsaaqqinneq pillugu 
inatsiseqarluni, inuit piginnaanngor-
saqqinneqarnissamut periarfissaqarlu-
tik eqaannerusumillu suliffeqarlutik, 
tamakkiisumik sulisinnaanngikkunik.

- Pisortat tassaasariaqarput ”ikiuisut”, 
taammaassappalli inuit ataasiakkaat 
ikiornissaannut ilisimasaqartariaqarpoq, 
inuk pineqartoq qaffasissumik ilinniarsi-
masuuppat imaluunniit ilinniagaqarsi-
masuunani. Tamanna kommunit Majo-
riamut ingerlatassanngortippaat. Tassa-
nilu piginnaanngorsaanissamut pisaria-
qartitsisoqarpoq, oqarpoq.

Nunarpassuarni allani inuit innarluute-
qartut sulilernissaannut piginnaanngor-
saqqiinissamut tamakkiisumik periuse-
qarput, saniatigullu inunnut ataasiak-
kaanut ataatsimut isigaluni iliuuseqar-
luni. 

- Uanga nammineq misigisimasakka 
malillugit nunatsinnili suliffeqalersitsi-
niarluta aaqqissuussisimanngilagut: Ul-
loq suliffiusoq allatut aaqqissuunne-
qartariaqarpoq, suliassamut taarsiiso-
qartoqartariaqarpoq, ikiuuteqartaria-
qarlunilu. (Boksimiittoq atuaruk, aaqq.). 
Qanoq naleqqussaasoqartaria qar ne-
ranut najoqqutassat pingasut, inuttut 
piginnaasakinnerusunut atorfik inger-
lanneqarsinnaassappat, oqarpoq.

Jette Andersen

Vi har et problem med dem, der 
overgår fra folkeskolen til en 
ungdomsuddannelse. Eller hvis 
de vil have en plads på ar-

bejdsmarkedet med de vilkår, der her-
sker nu. Det fortæller ergoterapeut Sara 
Jilsø Fleischer, der selv lider af binde-
vævssygdommen Ehlers-Danlos og 
Madelung-deformitet i underarme og 
derfor ikke kan arbejde på fuld tid. 

Hun forklarer, at det er afgørende at 
have fokus på, hvad personer med han-
dicap egentlig kan og ikke kan i deres 
unge år. Det er vigtigt for at kunne 
hjælpe dem bedst muligt videre i deres 
arbejdslivet som voksen. Når det ikke 
sker, kan det resultere i eksistentielle 
problemer for unge med handicap.

- Udover at være teenager med alle 
de tilhørende identitetsproblemer, skal 
de kæmpe med at finde ud af, hvem de 
er i forhold til deres handicap, og hvad 
de kan bidrage med, siger Sara. Hun 
mener ikke, at det gør det nemmere, at 

det er nyt i Grønland at skulle favne 
personer med handicap på en mere in-
kluderende måde. 

Arbejdsmarkedet er ikke gearet til 
personer med handicap, forklarer hun.

- Vi har et ekskluderende arbejdsmar-
ked. Vi har nogle stillinger, som  det 
ofte er svært at komme i betragtning 
til, når man har en funktionsnedsættel-
se. Barriererne kan være svære at over-
komme på egen hånd, og det er hver-
ken for samfundet eller den enkelte en 
langtidsholdbar løsning. For mange 
personer med handicap ender på før-
tidspensionister. Vi må have et sam-
fund, hvor vi sikrer børn og unge en 
holdbar habilitering og voksne, der får 
en funktionsnedsættelse/et handicap, 
sikres en kvalificeret rehabilitering. 
Både i kommuner og sundhedsvæsen.

Rummelighed
Sara Jilsø Fleischer anerkender, at 
Grønland har et rummeligt arbejdsmar-
ked på andre områder. Er man syg, bli-
ver man hjemme. Har man sit barn 
med, rummer arbejdspladsen også det. 

- På den måde har vi en fantastisk ar-
bejdskultur i forhold til mange andre 
lande, siger hun. 

Det er dog ikke rosenrødt det hele. 
- At have folk på deltid… det er ikke 

noget, vi ser stillinger slået op med. Ac-
cept af at nogle måske ikke kan arbejde 
på fuld tid, er vi ikke gode til at rumme. 
Hverken – som jeg ser det –  i stillings-
opslag eller på den enkelte arbejds-
plads, siger Sara og trækker på egne 
erfaringer:

- Jeg har måtte stoppe med at arbej-
de, fordi jeg manglede præcis den rum-
melighed. Jeg har oplevet den, når jeg 
har søgt nogle stillinger, som jeg var 
kompetent til, fordi jeg spillede med 
åbne kort og sagde, at jeg nok ikke hav-
de mulighed for at arbejde fuld tid og 
spurgte, om der var mulighed for at ar-
bejde på deltid. Det gælder stillinger i 
Selvstyret, stillinger i sundhedsvæsenet, 
og stillinger i kommunen, fortæller hun 
og påpeger, at det naturligvis er en 
enorm forhindring for mennesker, som 
godt kan og vil bidrage aktivt til sam-
fundet.

Langt fra papir til handling
Grønland er ellers nået langt lovgiv-
ningsmæssigt. Der kom en ny handi-
caplov i 2020, og der er en lov fra 2017 
om revalidering, der giver folk mulighed 
for revalideringsforløb og mulighed for 
fleksjob, hvis de ikke kan arbejde på 
fuld tid.

- Systemet skal være ”hjælperen”, 
men det kræver en indsigt at kunne 
hjælpe det enkelte menneske, uanset 
om der er tale om en person med høj 
uddannelse eller ingen. Det har kom-
munerne sat Majoriaq til at forvalte. Og 
dér er der behov for at kompetenceud-
vikle, siger hun.

I mange andre lande bruger man den 
samme overordnede skabelon om ar-
bejdsrevalidering til at hjælpe menne-
sker med handicap samtidig med, at 
der er en helhedsorienteret indsats for 
det enkelte individ.

- Men vi har ikke i Grønland fået sy-
stematiseret – som jeg oplever det per-
sonligt – det her med, hvad vi skal, for 
at kunne komme ind på arbejdsmarke-
det: Arbejdsdagen skal tilrettes ander-

Pitsaanerujussuusinnaavoq
Suliffeqarneq inunnut innarluuteqartunut tulluarsagaanngilluinnarpoq, pillorissaasoq Sara Jilsø Fleischer  
nammineq innarluuteqartoq pisortanullu sorsuuteqartuarsimasoq isumaqarpoq

Det kan gøres meget bedre
Arbejdsmarkedet er på ingen måde gearet til personer med handicap, mener ergoterapeut  
Sara Jilsø Fleischer, der selv har et handicap og har kæmpet mod systemet
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Ungasinngitsoq tikillugu Sara Jilsø Fleischer 
Kommuneqarfik Sermersuumi innarluutillit 
pillugit siunnersuisoqatigiinni siulittaasuuvoq.
Sara Jilsø Fleischer sad indtil for nylig som 
forperson for Kommuneqarfik Sermersooqs 
handicapråd. 

Angusassaq suli ungaseqisoq
Inuit innarluuteqartut sulisinneqarsin-
naa gunik pisuussutaapput annertuut, 
pisortaniilli qulaatiinnarneqartuarput, 
Sara Jilsø Fleischer isumaqarpoq.

- Piginnaasaqarput suliffeqarfiit ator-
luarsinnaasaannik, ersarissarneqartaria-
qarpullu, taamaassappallu oqaluuseri-
sariaqarpavut. Angerlarsimaffinni kaf-
fisorujoorutaa aammali Majoriami 
aaqqissuussamik qaffasissumillu, kom-

munit taanna suliassamik ingerlatsi-
suussaatimmassuk.

Majoriarli kisimi isiginiarneqassanngi-
laq.

- Pisariaqartumik ikiuisoqarsinnaanis-
saa isumagisariaqarparput. Inuit sulisin-
naagaluartut angerlarsimaffimminnili 
pisariaqartitaminnik ikiorneqarsinnaan-
nginnerat atorsinnaanngilaq taamaalil-
lutillu sulinissaminnut nukissaqaratik, 
oqarpoq, kissaatiginartillugulu iliuuse-

qartussat attuumassuteqartut tamarmik 
akuutinneqarnissaat. Matumani meeq-
qanik sullissisut eqqarsaatigai, ikiuutinut 
atatillugu sullissisut, inigisat ilinniarfiillu.

- Suliffeqarneq saniatigullu inuune-
qarneq oqimaaqatigiittariaqarput. 
Inuup innarluutillip ulluinnarni inuunini 
ingerlassinnaaniarlugu nukissami 80 
procentii atortarpagit sinneruttullu 
kommunimut ilungersorniaraluarluni, 
taava sulisinnaassanngilaq, oqarpoq.

- Inatsimmi allassimavoq inuit innarluu-
tillit ataatsimut nalilersorneqartassasut; 
taamaattumik aamma taa-
maaliortariaqarpugut.

Sarap nassuerutigaa inatsit ukiumit 
ataatsimit pisoqaassuseqartoq nuta-
ajummat, tupigaali Namminersorlutik 
Oqartussanit suli inatsimmut nalunaa-
rummullu akuerisaasumik ilitsersuusior-
toqarsimanngimmat imaluunniit illersui-
seqarnermut aaqqissuussamut ilinniar-
nissamut pilersaarusiortoqarsimanani.

- Anguniagaq suli ungasissupilussuu-
voq, anersaaruluppoq.

ledes, der skal laves kompensationer i 
forhold til arbejdsopgaven, og der er 
brug for nogle hjælpemidler. (Læs mere 
i boksen, red.) Altså tre overordnede 
parametre for, hvordan der skal laves 
justeringer, for at du som person med 
funktionsnedsættelse kan være i den 
her stilling, siger hun.

Lang vej
Personer med handicap er en stor 
menneskelig ressource, hvis de bliver 
sat i arbejde, men de bliver fuldstændig 
overset i systemet, mener Sara Jilsø 
Fleischer. 

- Der er nogle kompetencer, som ar-
bejdspladserne kan have glæde af, men 
det skal synliggøres, og det kræver, at vi 
er nødt til at tale om det. Både hjemme 
ved kaffebordet, men også systematisk 
og akademisk på Majoriaq, der vareta-
ger den her opgave i kommunerne.

Men det er ikke kun Majoriaq, der skal 
i søgelyset. 

- Vi skal sørge for, at der er den for-
nødne hjælp. Det nytter ikke, at vi har 
borgere, der godt kan arbejde, men ikke 

får den fornødne hjælp derhjemme, så 
de ikke har kræfter til arbejdet, siger 
hun og ser gerne, at alle relevante aktø-
rer inddrages. Her tænker hun for ek-
sempel på børneforvaltningen, sagsbe-
handleren i forhold til hjælpemidler, bo-
situation og uddannelsesinstitutioner.

- Der skal være en balance mellem ar-
bejde og livet ved siden af. Hvis en per-
son med handicap bruger 80 procent 
af sine ressourcer på at overleve i sin 
egen hverdag og de sidste på at kæm-
pe med kommunen, så er der ikke ar-
bejdskraft tilbage, fastslår hun.

- Lovgivningen siger, at vi skal have et 
helhedssyn på personer med handicap; 
så det bliver vi også nødt til at gøre.

Sara anerkender, at loven er ny, lidt 
over et år, men undrer sig over, at der 
endnu ikke er kommet en godkendt vej-
ledning til lov og bekendtgørelse fra 
Selvstyret eller en uddannelsesplan i 
forhold til bisidderordningen.

- Der er rigtig lang vej endnu, siger 
hun med et suk.

Eksempler på justeringer i 
arbejdet:
• Tilrettelæggelse af opgave

• Ændringer i opgaver

• Hjælpemidler

• Personlig hjælper/assistance

Suliffimmi  
naleqqussaanermut  
assersuutit
• Suliassap aaqqissuunnera

• Suliap allanngortinnera

• Ikiuiniutit

• Inuttut ikiorteqarneq

Sulineq
Suliffeqarnikkut peqataatitsi-
sariaqarpugut!

Tikikkuminartoq naleqqussar-
simasorlu.

Naak tamakkiisumik sulisin-
naanngikkaluarlunga inis-
saqartinneqarpunga.

Inunnik innarluuteqartunik 
nammineq atorfinitsitsinissa-
mut kommuni immikkut aki-
sussaaffeqartoq, tapersersuil-
luni suliffeqarfiillu tamatigo-
ornissaannut peqataatitsinis-
saannullu kajumissaarlugit.

Suliffeqarfinni ilitsersuisoqar-
nermik aaqqissuussisimasoq.

Inunnik innarluuteqartunik 
namminersorlutik suliffeqar-
fittaarnissaminnik kissaate-
qartunik tapersersuisoq.

Arbejde
Giv mig et inkluderende 
 arbejdsmarked!

Som er tilgængeligt og 
 tilpasset.

Der har plads til mig,  
selvom jeg ikke kan arbejde 
100 procent.

Hvor kommunen tager et 
særligt ansvar for selv at 
 ansætte personer med handi-
cap, samt støtter og motive-
rer virksomheder til mangfol-
dighed og inklusion.

Der har etableret mentorord-
ninger på arbejdspladserne.

Som støtter personer med 
handicap, der ønsker at starte 
selvstændig virksomhed.
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Jette Andersen

Hans Mathias Pedersen er 11 år 
og diagnosticeret med den 
neuropsykiatriske lidelse ADHD 
og infantil autisme. Derfor   

går han i en specialklasse, som han be-
gyndte i fra 3. klasse. 

Klassen er dog så urolig, at han ikke 
kommer i skole mere end cirka ti dage 
om året. 

Specialklassen er en lille klasse på 
omkring seks elever i alle aldre og med 
mange forskellige behov. Den ældste 
skal til afgangsprøve i år.

- Hans Mathias var bare en lille dreng 
på otte år, da han kom i samme klasse 
som 15-årige unge mænd i pubertetsal-
deren, fortæller hans mor, Sofiannguaq 
Sloth Pedersen.

Eleverne i specialklassen har helt for-
skellige problemer, og ikke alle har en 
diagnose. 

- Man blander børn med forskellige 
udfordringer og diagnoser. Til at styre 
klassen er to lærere, der ikke er speciali-
seret i for eksempel autisme, siger hun.

Klassen er en del af Atuarfik Hans 
Lynge, i daglig tale AHL, hvor special-
klasseeleverne er tæt på de andre ele-
ver. Det er en stressfaktor. Derudover er 
specialklassen meget urolig. Hans Ma-
thias kan slet ikke rumme at være i den. 
Derfor bliver han hjemme langt de fle-
ste dage.

Hans Mathias blev født fem uger for 
tidligt. Han var ramt af sygdom i nyrer-
ne og ingen vidste, om den lille dreng 
ville overleve. Men han var sej og kom 
igennem sygdommen og hjem med sin 
mor, Sofiannguaq Sloth Pedersen, til en 
helt almindelig børne hverdag.

- Han startede som alle andre børn i 
vuggestue. Han var godt nok lidt bag-
ud, men det følte jeg ikke dengang. 
Som mor er det meget svært at se, at 
ens barn har nogle problemer, fortæller 
Sofiannguaq.

Venner havde han kun få af gennem 
vuggestue- og børnehavetiden. Det har 
ikke ændret sig. Han har én rigtig god 
ven, som går i samme specialklasse og 
har samme diagnose som ham. 

- Han vil gerne se ham meget mere, 
men han kan ikke 

Man så intet alarmerende i Hans Ma-
thias’ adfærd de første seks år. Indtil 
han kom i skole.

- Det første år blev jeg ugentligt ind-
kaldt til det ene og det andet møde 
med lærere og trinledere, siger hun.

Aha-øjeblikket
Sofiannguaq Sloth Pedersen kunne ikke 
forstå hendes søns skolesituation. 

- Derhjemme var han stille og rolig. En 
god dreng der gjorde, hvad der blev 
bedt om. Det er han stadig, når forhol-
dene er til det. Han er det bedste barn, 
man kan ønske sig, understreger hun.

Men i skolen kunne han få store rase-
rianfald. Det skete, når han ikke følte sig 
forstået. Så blev han sur og nægtede at 
deltage i undervisningen eller gik ud af 
klassen.

Sofiannguaq arbejdede dengang som 
anstaltsbetjent og blev i den forbindel-
se sendt på et kursus om ADHD og 
ADD. Der var der nogle brikker, der faldt 
på plads. På det tidspunkt gik hendes 
søn i 1. klasse. Hun ringede ned til læ-
geklinikken og bad om at få sin søn ud-
redt. Der fik han diagnosen ADHD, og 
derfra kunne de begynde at tilpasse li-
vet for Hans Mathias, der fik en støtte-
person i skolen. Men det løste ikke alle 
problemer, og da han gik i 2. klasse, 
sagde Sofiannguaqs far, som er læge, 
at hun skulle prøve at få ham udredt for 
autisme. 

- Han vidste jo, hvad han snakkede 
om, så vi gik igennem hele møllen igen, 
fortæller hun.

Denne gang fik de diagnosen infantil 
autisme. Det resulterede i mere hjælp 
og overførsel til specialklassen. 

Hans Mathias snakker i dag udeluk-
kende engelsk. Da han gik i 1. klasse, 
snakkede han udelukkende grønlandsk 
og i 2. klasse, skiftede han til dansk, 
men siden 3. klasse har han kun snak-
ket engelsk.

Vigtigt netværk
Sofiannguaq Sloth Pedersen ved godt, 
at skolen og lærerne vil det bedste for 
hendes søn. 

- Men de ved ikke hvordan, siger hun.
Det betyder også, at der ikke er un-

dervisning som sådan i klassen.
- De sidder og laver modellervoks, le-

ger med garn og tegner. Selv min søn 
forstår ikke, at han skal i skole, når han 
ikke lærer noget, siger hun.

I dag har han sin storesøster, Sandy, 
som støtteperson, fordi det er så svært 
at finde egnede støttepersoner. Før var 
det Sofiannguaqs kæreste, Brian , der 
var støtteperson, men da pengene blev 
for små i familien, måtte han tilbage på 
arbejdsmarkedet. 

- Lønnen som støtteperson er sim-
pelthen for lav. Det kan ikke svare sig 
for voksne at være støtteperson, siger 
hun.

Derudover har hun erfaring med, at 
støttepersoner blev anset som ekstra 
hjælp til hele daginstitutionen og fak-
tisk ikke måtte blive, hvis hjælpen kun 
gik til barnet, som støttepersonen rent 
faktisk var ansat til at holde fokus på.

Heldigvis kunne Sandy tage over efter 
Sofiannguaqs kæreste. Sandy bor sta-
dig hjemme, så på den måde kan øko-
nomien hænge sammen for hende. 

- Jeg er heldig, at min datter vil være 
støtteperson for ham, men det er sta-
digvæk et kæmpe problem. For hvad 
kan vi bruge det til, havde jeg nær sagt, 
når han ikke kan komme i skole og få 
den undervisning, han skal have. Den 
får han ikke og de få gange, han er der-
nede, så er der ikke noget for ham, si-
ger hun.

Unødvendige forhindringer
Sofiannguaq Sloth Pedersen er på det 
rene med, at skolen prøver at tilpasse 
sig. Men det sker på baggrund af uvi-
denhed. Manglende viden betyder mis-
forståelser.

-  De har lavet en lille skillevæg, men 
så sidder han med ryggen til lærerne. I 
et mørkt lille hjørne, hvor han kan sidde 
for sig selv i fire skoletimer og tegne, si-
ger hun. 

Uvidenheden resulterer også i unød-
vendige forhindringer. 

- Hvis mit barn er velforberedt på, 
hvad der skal ske i løbet af skoledagen, 
så kan han sagtens deltage i undervis-
ningstimerne. ADHD betyder, at han 
ikke har motivation, så der skal være en 
gulerod for enden af målet. Guleroden 
er, at han skal kunne det samme som 
andre børn, i stedet for at demotivere 
ham og uden forståelse lade ham tage 
lektier med hjem, som de andre elever 
ikke skal, siger hun.

Hun så gerne, at der blev sat ressour-
cer af, så specialklasselærere kunne få 
noget specialviden og dermed få red-
skaber til at håndtere hver enkelt elev.

- Det ville hjælpe, hvis lærerne fik kur-
sus i, hvad de skal være opmærksom-
me på. Der er nogle fællestræk for de 
forskellige autister, og det kan man få 
viden om. Det kræver bare, at lærerne 
får lov til at komme på kursus, siger 
hun.

Det er ikke fordi, kurserne ikke findes. 
De er der, det ved Sofiannguaq af egen 
personlig erfaring. Hun har selv været 
på flere forældrekurser om autisme, 
hvor hun har lært utrolig meget om 
diagnosen. 

Hendes utilfredshed går hele vejen 
rundt: fra kommunen til skolen og læ-
rerne.

- Der bliver ikke set på det individu-
elle barn, siger hun og erkender, at det 
er hårdt.

- Min søn kan ikke få det samme som 
andre børn. Som det kører nu, vil Hans 
Mathias aldrig kunne klare folkeskolens 
afgangsprøve. Det kommer ikke til at 
ske. Som det er nu, vil han aldrig få sig 
en uddannelse. Der skal noget helt an-
det til ham, men hvad det skal være, 
ved jeg faktisk ikke, siger hun.

Isoleret til hjemmet:

Kun i skole ti 
dage om året
Kommuner, skolesystem og lærere har svært ved at forstå 
børn med handicap, siger Sofiannguaq Slot Pedersen. Hun 
er er mor til et barn med ADHD og autisme, og mener der 
mangler viden på området

Hvilke vanskeligheder kan 
ADHD give?
Mennesker med ADHD har primært 
svært ved at koncentrere sig, skabe 
overblik og struktur og ved at plan-
lægge og gennemføre aktiviteter. 
Det kan bl.a. være svært at sidde 
stille, vente på tur, følge de sociale 
spilleregler, fuldføre sine opgaver, 
huske aftaler og styre sine følelser. 
Disse vanskeligheder kan give per-
soner med ADHD problemer på 
mange områder i livet; i skolen, un-
der uddannelse, på job, og i for-
hold til familier, partner og venner. 
Det kan være svært at få en almin-
delig dagligdag til at fungere.

Kilde: ADHD.dk

Sofiannguaq Sloth Pedersen ernermi siunissaanut ernumavoq. Atuarfeqarfimmi inunnik 
innarluuteqartunik sullisseriaaseq allanngorluinnanngippat neriunartoqanngilaq.
Sofiannguaq Sloth Pedersen er bekymret for sin søns fremtid. Den ser sort ud, hvis der ikke 
sker drastiske ændringer i tilgangen til personer med handicap i skolesystemet. 
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Jette Andersen

Hans Mathias Pedersen aqqani-
linnik ukioqarpoq, sianiutimi-
gut ADHD-mik autisme infan-
tilimillu atugaqartutut naliler-

neqarsimalluni. Taamaattumik klassemi 
immikkut ittumi atuarpoq, 3. klassimit 
aallartiffigisamini. Klassianili ima eqqis-
sisimanngitsigaaq ukiumut ullut qulit 
missaannaani atuartarluni. Klassi immik-
kut ittoq arfinillit missaannaanik assigi-
inngitsunik ukioqartunik atuartoqarpoq 
assigiinngitsunillu pisariaqartitsiffiulluni. 
Angajulliit ukioq manna inaarutaasumik 
misilitsissapput.

- Hans Mathias nukappiarannguuvoq 
arfineq pingasunik ukiulik inuusuttua-
ranngortut 15-it missaannik ukiullit 

atua qatigileramigit, arnaa Sofiannguaq 
Sloth Pedersen oqaluttuarpoq. Klassimi 
immikkut ittumi atuartut assigiinngit-
sunik pisariaqartitsipput, tamarmillu su-
nik ajuuteqarnersut nalilersorneqar-
simanatik. 

- Meeqqat assigiinngitsunik ilunger-
suuteqartut ajuuteqartullu akuleriissin-
neqarput. Klassi ilinniartitsisunik mar-
lunnik aqunneqarpoq, taakkuli asser-
suutigalugu autismertunik sullissinissa-
minnut immikkut ilinniarsimanngillat, 
oqarpoq.

Klassi Atuarfik Hans Lyngep ulluinnar-
ni AHL-imik taaneqartartup ilagaa, 
tassani klassini immikkut ittuni atuartut 
atuartunut allanut qanittumiittarlutik. 
Tamanna ernumalersitsisarpoq. Klasselu 
immikkut ittoq eqqissiviilliorfioqaaq. 
Hans Mathias ilaannikkut tassaniissin-
naanngivittarpoq. Taamaattumik amer-
lanertigut angerlarsimasariaqartarpoq.

Hans Mathias sapaatit akunnerinik tal-
limanik siusinaarluni inunngorsimavoq. 
Tartumigut nappaateqarpoq ilisimane-
qanngilarlu nukappiaraq inuuinnassa-
nersoq. Akiuupporli nappaallu qaanger-
lugu arnaminut Sofiannguaq Sloth Pe-
dersenimut angerlarluni, ulluinnarni 
meeqqat inuuneranut nalinginnaalluin-
nartumut.

- Meeqqatut allatuulli meeraaqqeri-
vimmiilerpoq. Allaniit kinguarsimaneru-
galuarpoq taamanikkulli tamanna malu-
ginngilara. Anaanatut takujuminaalluin-
narpoq meerarisaq ajornartorsiuteqar-
toq, Sofiannguaq oqaluttuarpoq.

Meeraaqqerivimmi meeqqerivimmilu 
taamaallaat ikittunik ikinnguteqarpoq. 
Tamanna allanngorsimanngilaq. Ataatsi-
mik ikinngutigilluagaqarpoq klassimi im-
mikkut ittumeeqatigisaminik, assigi-
nganik ajuuteqartumik.

- Taanna akulikinnerujussuarmik ta-
kusarusukkaluarpaa, ajornarqaarli.

Hans Mathiasip inuunerani ukiuni ar-
finilinni siullerni aarlerinaateqartoqarne-
ranik takussutissaqanngilaq. Atuarler-
nissaata tungaanut.

- Ukiumi siullermi sapaatit akunnik-
kaartumik sunut tamanut aggersarne-
qartarpunga ilaatigut ilinniartitsisui trin-
lederiilu oqaloqatigalugit, oqarpoq.

Paasilerpaa
Sofiannguaq Sloth Pedersenip ernermi 
atuarnermini inissisimanera paasisin-
naanngilaa.

- Angerlarsimagaangami eqqissisi-
masarpoq. Peqquneqarnini tamaasa 
naalattarlugit. Suli ajunngeriarluni taa-
maattarpoq. Meeraavoq pitsaanerusin-
naanngitsoq, erseqqissaavoq.

Atuarfimmili kamarujussuarsinnaasar-
poq. Paasineqartutut misiginngikkaa-
ngami taamaattarpoq. Taava narrattar-
poq ilinniartitsinermi peqataarusukkun-
naarluni imaluunniit klassimit anilluni.

Taamanikkut Sofiannguaq inissiisar-
fimmi nakkutilliisutut sulivoq tassungalu 
atatillugu ADHD ADD-lu pillugit pikkoris-
sartinneqarluni. Tassani paasisaqaqaaq. 

Taamanikkut ernera 1. klassimi atuar-
poq. Nakorsiartarfimmut sianerpoq er-
nini misissorneqassasoq qinnutigalugu. 
Tassani ADHD-mik atugaqartoq paasi-
neqarpoq, tassanngaaniillu Hans Ma-
thiasip inuunera naleqqussarsinnaal-
lugu, atuarfimmilu tapersersortertaar-
poq. Taamaaliornikkulli ajornartorsiutai 
qaangerneqanngillat, 2. klassimili atuar-
toq Sofiannguup ataataa nakorsaasoq 
oqarpoq autismemik atugaqarnersoq 
paasiniartissagaa. 

- Suummi pinerlugit nalunngilaa, taa-
maattumik taakku tamaasa aqqusaaq-
qippavut, oqaluttuarpoq.

Maannakkut paasineqarpoq infantil 
autisme atugarigaa. Taamaalilluni ikior-
neqarnerulerpoq klassimullu immikkut 
ittumut nuunneqarluni. 

Ullumikkut Hans Mathias taamaallaat 
tuluttut oqaluppoq. 1. klassimiilluni ka-
laallisuinnaq oqaluppoq, 2. klassemilu 
qallunaatuumut nuuppoq, 3. klassimiilli 
taamaallaat tuluttut oqalulluni. 

Attaveqaatit pingaarutillit
Sofiannguaq Sloth Pedersenip nalun-
ngilaa atuarfik ilinniartitsisullu ernermi-
nut pitsaanik siunertaqartut. 

- Naluaalli qanoq iliussanerlutik, oqar-
poq.

Taamaattumik aamma klassimi ilua-
mik ilinniartitsisoqarneq ajorpoq.

- Ingillutik marrarmik ilusilersuisarput, 
nuersagassamik pinnguarlutik titartaal-
lutillu. Allaat ernerma paasisinnaanngi-
laa sooq atuassanerluni ilikkagaqarner-
mi ajorami, oqarpoq.

Ullumikkut aleqaa Sandy tapersersor-
taavoq, tapersersortimik naleqquttumik 
nassaarnissaq ajornaqimmat. Siusinne-
rusukkut Sofiannguup angutaataa Brian 
tapersertortitut inissisimavoq, ilaquta-
riinnili aningaasanik amikkisaartoqarmat 
suliffittaartariaqarsimalluni.

- Tapersersortitut akissarsiat appasip-
pallaaqaat. Inersimasuulluni taperser-
sortaanissaq akilersinnaanngilaq, oqar-
poq.

Tamatuma saniatigut misilittarsima-
vaa inuit tapersersortaasut meeqqeri-
vimmi tamarmik immikkut ikiortitut isi-
gineqartartut, najuussinnaasaratillu 
meeqqamut ataasiinnarmut ikiortaagu-
nik, tapersersortitummi tamannarpiaq 
suliarisussaagaluarpaat.

Qujanartumilli Sandyp Sofiannguup 
angutaataa kingoraarsinnaavaa. Sandy 
suli angerlarsimaffimmi najugaqarpoq, 
taamaaliornikkullu aningaasaqarnikkut 
naammattusaarisinnaalluni.

- Qujanaqaaq aleqaa tapersersortaa-
sinnaammat, sulili annertuumik ajornar-
torsiutaavoq. Ilami sumut atussagatsigu 
atuarsinnaanngippat ilinniartinneqarlu-
nilu. Ilinniartinneqarneq ajorpoq atua-
riartutuaraangamilu sammisassaqarneq 
ajorluni, oqarpoq.

Aporfissat pisariaqanngitsut
Sofiannguaq Sloth Pedersenip ilisima-
vaa atuarfik naleqqussarniartussaasoq. 

Tamannali ilisimasaqannginnermik 
tunngaveqarpoq. Ilisimasannginneq 
 paatsuuinernik kinguneqartarpoq.

- Assiaqutannguaqarpoq, taamaalillu-
nili ilinniartitsisunut tununngassaaq. Te-
qeqqumi tarrajuttumi kisimi akunnerni 
sisamani issiasinnaasarpoq titartaallu-
nilu, oqarpoq.

Ilisimaatsuuneq aamma pisariaqan-
ngitsumik aporfissanik pilersitsisarpoq.

- Meerara ullormi atuarfiusumi 
susoqarnissaanik piareersarluarneqaru-
ni ilinniartitsinermi peqataasinnaalluar-
poq. ADHD peqqutigalugu kajuminnar-
tinngilaa, taamaattumik angusassanik 
neqitsiisoqarsinnaavoq. Neqitarineqar-
sinnaavoq meeqqat allat ilinniagaannik 
pissarsissasoq, kajumissusiiaannarnagu 
paasinagulu ilinniagassillugu meeqqat 
allat pinavianngisaannik, oqarpoq.

Kissaatiginartikkaluarpaa aningaasalii-
soqarnissaa taamaalillutik ilinniartitsisut 
klassini immikkut ittuniittut immikkut ili-
simasaqalerlutik, taamaalillutillu atuar-
tut ataasiakkaat sullinnissaannut sak-
kussaqalerlutik. 

- Ilinniartitsisut sunut tappinneruler-
nissaminnut pikkorissarneqarnissaat 
 iluaqutaassagaluarpoq. Autismertuni 
assigiinngitsuni ataatsimut ilisarnaate-
qarpoq, tamakku ilisimalersinnaavaat. 
Ilinniartitsisut pikkorissarnissaminnut 
akuerisaanissaat taamaallaat pisaria-
qarpoq, oqarpoq.

Imaanngilaq pikkorissaatissaqanngit-
soq. Peqarpoq, tamannami Soffian-
nguup nammineq nalunngilaa. Autisme 
pillugu angajoqqaatut arlaleriarluni pik-
korissartarsimavoq, nappaat pillugu ili-
simasalerujussuanngorluni.

Suut tamaasa naammaginartinngilai: 
kommuni, atuarfik ilinniartitsisullu.

- Meeqqat ataasiakkaarlugit isiginiar-
neqarneq ajorput, oqarpoq sakkorto-
qisorlu nassuerutigalugu.

- Ernera meeqqatut allatuulli pissarsi-
simanngilaq. Maannakkutut ingerlatil-
lugu Hans Mathias meeqqat atuarfiani 
inaarutaasumik misilitsinnermi a-
ngusinngisaannassaaq. Taamaattoqar-
navianngilaq. Maannakkut itsillugu ilin-
nialinngisaannassaaq. Allarluinnarmik 
iliuuseqartoqartariaqarpoq, naluarali 
sunaassanersoq, oqarpoq.

Angerlarsimaffimmini mattusimasoq:

Ukiumut ulluni  
quliinnarni atuartartoq
Kommunit, atuarfeqarfiit ilinniartitsisullu meeqqat innarluutillit paasiuminaatsittarpaat, 
Sofiannguaq Sloth Pedersen oqarpoq. ADHD-mik autismimillu atugalimmik meeraqarpoq, 
isumaqarlunilu suliassaqarfimmi ilisimasat amigartut

ADHD sunik  
ajornartorsiuteqarfiua?
Inuit ADHD-mik nappaateqartut 
aallussisinananermik ajornartorsiu-
teqarput, ataatsimut naliliisinnaa-
natik, aaqqissuussineq pilersaaru-
siornissarlu ajornakusoortillugit, 
naammassisaqarsinnaanerallu kil-
leqarluni. Unillutik issianissaq ajorn-
akusoortittarpaat, tullinnguunnis-
sartik utaqqisinnaanagu, inuit akor-
nanni maleruagassat malikkumi-
naatsillugit, suliassat naammassiu-
minaatsillugit, isumaqatigiissutit 
eqqaamaneq ajornartillugit misigis-
sutsisillu aqukkuminaatsillugit. 
Ajornartorsiutit tamakku inuit AD-
HD-mik ajornartorsiuteqartut inuu-
nermi sorpassuartigut ajornartor-
siortissinnaavaat; atuarfimmi, ilin-
niarnermi, suliffimmi, ilaqutariinnut, 
suleqatinut ikinngutinullu atatil-
lugu. Ulluinnarni inuuneq nalingin-
naasoq ajornakusoortissinnaa-
sarpaat.

Najoqqutaq: ADHD.dk

Atuarfik
Atuarfimmi peqataatitsisaria-
qarpugut!

Atuarfik tikikkuminartoq, ilin-
niartitsineq ilinniagassallu 
uannut naleqqussarsimasut.

Ilinniartitsisut tapersersortillu 
piginnaasaqartut naammat-
tut, aqutsisullu pisinnaatitaaf-
finnik ilimasaqartut.

Ilinniarneq inoqatinullu akuu-
nera aqqutigalugu inuunerma 
sinnerata aallartilluarnissaanik 
periarfissiisoq.

Pimmatiginniffiunngitsoq.

Inaarutaasumik misilitsin-
nissannik qulakkeerisoq sulif-
feqalernissanni atorsinnaa-
sannik piginnaasaqarlunga.

Skole
Giv mig en skole, der inklude-
rer mig!

Der er tilgængelig for alle, og 
som tilpasser undervisning og 
pensum til mig.

Der har nok kompetente un-
dervisere og støttepersoner, 
og en ledelse, der kender 
mine rettigheder.

Der gennem læring og sociali-
sering, giver mig en god start 
på resten af mit liv.

Der er fri for mobning.

Der sikrer, at jeg får en af-
gangsprøve, og har de fær-
digheder, jeg har brug for til 
at få et arbejde.
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Jette Andersen

Kommunerne fortæller stolt om 
nye handicapvenlige boliger. Ja, 
det er fint, men hvilket handi-
cap er de lavet til? Næsten kun 

kørestolsbrugere og dårligt gående. 
Hvad med os? 

Med os mener 50-årige Hans Peter 
Larsen, at der er masser folk med andre 
handicap. Der er forskellige fysiske, sen-
soriske, intellektuelle og psykiske handi-
cap, og de skal  ikke kategoriseres under 
samme mærkat, når det gælder bolig.

Han bor selv i det, der bliver betegnet 
som en handicapvenlig bolig i Nuus-
suaq-bydelen i Nuuk. Der flyttede han 
ind i marts sidste år. Det var mere af 
nød end lyst, for han var ikke tilfreds 
med boligen. 

- Jeg havde aldrig været i området 
før og blev mødt af en bunke sne, så 
jeg vidste med det samme, at det ville 
blive en kamp for mig, fortæller han.

Boligen er i og for sig handicapvenlig, 
men ikke til ham. Boligen er beregnet til 
kørestolsbrugere. Det er stort set alle 
handicapvenlige boliger i Grønland.

- Myndighederne tror, at man kun er 
en person med handicap, når man sid-
der i kørestol. Det er overhovedet ikke 
tilfældet, siger han.

Hjemme hos Hans Peter er køkkenet 
lavt, håndvasken på wc’et er lav og 
wc’et ligeså. Men Hans Peter er ikke lav. 
Han er faktisk meget høj. Og han har et 
handicap. Han er bare ikke kørestols-
bruger. Han er svagtseende og næsten 
blind. Han kan ikke se mennesker. Han 
kan se lys, for eksempel lampeskær og 
lyset i vejret. Der er derfor ikke noget at 
sige til, at han havde betænkeligheder 

ved at tage imod boligen. Men fra kom-
munen fik han at vide, at der skulle lig-
ge et svar på, om han ville have boligen 
eller ej næste dag.

- Så jeg valgte at tage imod den, så 
jeg kunne være på den sikre side og 
ikke ende som hjemløs, siger han.

Som barn havde han ingen problemer 
med sit syn, men da han kom i puberte-
ten, begyndte han at mærke ændringer. 
Han fik i 1993 som 23-årig en diagnose 
fra lægen med den medfølgende dy-
stre fremtidsudsigt, at han kunne risi-
kere at blive blind. I 2017 kunne han 
ikke længere se mennesker.

- Det har heldigvis givet mig noget tid 
til at vænne mig til tanken og situatio-
nen, siger han.

Manglende hensyn
Hans Peter Larsen kommer oprindeligt 
fra Maniitsoq. Han boede i to år i Dan-
mark med en daværende kæreste, in-
den han i 2019 flyttede til Nuuk og bo-
ede hos familie og venner, indtil han fik 
tildelt handicapboligen. Da han flyttede 
ind, og der blev afholdt indflytningssyn, 
blev han spurgt, om der skulle laves 
ændringer i boligen.

- Jeg nævnte selvfølgelig køkkenele-
menterne og wc’et og  fik svaret, at det 
ville blive noteret og muligvis ville det 
blive ordnet. De har så lidt viden, så jeg 
svarede bare, at så kunne de lige så godt 
lade være, for jeg var allerede i gang 
med at søge ny bolig, fortæller han.

Han fik for nylig et nyt tilbud på en 
handicapvenlig bolig.

- Men hvem var den rettet mod? Kø-
restolsbrugere og seende. Køkkenets 
komfur var induktion, det kan jeg ikke 
bruge til noget, så jeg måtte takke nej, 
selvom det var ideelt med en placering 

i midtbyen og tæt på vejen, hvor jeg 
kan stige af og på i en taxa lige til trap-
pen, siger han.

Ved hans bolig nu, bliver der ikke ta-
get hensyn til svagtseende og blinde. 
Ikke af dem, der sørger for snerydning 
og ikke engang af dem, han bor i blok 
med. De andre beboere stiller kørestole 
og tørrestativ op udenfor, så han ikke 
kan komme til de stolper, som han tæl-
ler for at nå hen til sin egen dør. Han er 
flere gange gået ind i kørestole henne 
ved trappen. Det er kun heldet, som 
indtil videre har skånet ham fra at falde 
ned ad trapperne.

- Det vil gøre det meget nemmere, 
hvis jeg for eksempel kunne få egen 
indgang, siger han.

Han bebrejder ikke de andre beboere 
for at stille deres ting udenfor, for blok-
ken er jo beregnet til dem - seende kø-
restolsbrugere. Men han kan selvfølge-
lig blive træt af, at der ikke tages hen-
syn til ham.

- Jeg vil jo heller ikke røre andres va-
skede tøj på tørrestativerne, siger han.

Afhængig af hjælp
Hans Peter har i dag en støtteperson 
fra kommunen, som han er meget tak-
nemmelig for. Men han er bare ikke 
vant til at være så afhængig af en an-
den. Da han mistede synet i 2017 og 
flyttede til Danmark, blev han oplært i 
at klare sig selv og fik al den fornødne 
hjælp, han skulle have. Han kunne for 
eksempel selv gå på arbejde til blinde-
centeret på Nørrebro halvanden time 
fra sit hjem. Det var både på gåben, i 
bus og tog.

- Her kan jeg ikke engang selv gå ned 
til den lille vej og komme i en taxa, siger 
han.

Han har søgt kommunen om en fører-
hund. Det er åbenbart ikke prøvet i 
Grønland før, og hans sagsbehandler er 
skeptisk.

- Sagsbehandleren siger, at loven er 
udformet sådan, at der ikke må være 
hund, og der skal betales et depositum. 
Forhindringerne er det første, der bliver 
nævnt. Typisk. I Danmark skulle jeg bare 
spørge om noget én gang, så gik sagen 
i gang og jeg ville blive kontaktet, så 
snart, de havde noget klar. Her skal 
man først kæmpe mod systemet. Des-
værre. Men jeg er også bare blevet vant 
til det, siden jeg fik min første sagsbe-
handler i 1993, siger han.

Han er flere gange af forskellige sags-
behandlere i Grønland, blevet spurgt, 
om han vil på førtidspension. Det har 
han aldrig haft et ønske om.

- De ved ikke, hvordan de skal hånd-
tere os, der lever et liv med handicap. 
Så det er nemmest for dem, at få os på 
førtidspension, for så er sagen lukket. 
Jeg skal nok selv sige til, når jeg får 
brug for at gå på førtidspension, siger 
Hans Peter Larsen, der arbejder fuldtid 
på et børnehjem. 

Om han er på førtidspension eller ej, 
så bør der tages højde for hvert enkelt 
individ med handicap. Nogle har psyki-
ske handicaps, nogle er blinde, nogle er 
kørestolsbrugere og nogle har autisme. 

- Det her sted er så stille og roligt, at 
det måske er for folk med autisme, si-
ger han.

- Kommunerne kunne godt gøre mere 
ud af, at spørge os med handicap, hvad 
det er, der er brug for i en handicapbo-
lig til den specifikke person med handi-
cap, siger han. 

Svagtseende spørger:

Hvem laver I boliger for?
Hans Peter Larsen bor i en bolig beregnet til en kørestolsbruger.  
Som svagtseende er det slet ikke optimalt for ham 

Hans Peter Larsen tapiitsunut 
qimmitaarusukkaluarpoq, inunnik allanik 
isumalluuteqannginneruniarluni, naak 
inummik tapersersorteqarnini 
qujamasuutigigaluarlugu sunik tamanik 
ikiuuttoq.
Hans Peter Larsen vil gerne have en 
førerhund, da det også ville betyde en smule 
mere uafhængighed fra et andet menneske, 
selvom han er taknemmelig for sin 
støtteperson, der hjælper ham i alt.
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Jette Andersen

Komminit inissiat innarluutilinnut 
naleqqussakkat nutaat tulluus-
simaarlutik oqaluttuarisarpaat. 
Aap, ajunngilaq, innarluutilin-

nulli naleqqussagaappat? Kaamisartak-
kanik atuisunuinnangajak pitsorluttu-
nullu. Uagummi? 

Uagut taagamiuk 50-inik ukiullip Hans 
Peter Larseni inuppassuit allanik innar-
luuteqartut eqqarsaatigai. Innarluutaat 
assigiinngitsorpassuupput, timikkut, 
malussaatikkut, eqqarsartaatsikkut tar-
nikkullu, inissiallu pineqartillugit ataatsi-
moortinneqassanngillat.

Nammineq Nuummi Nuussuarmi inis-
siami innarluuteqartunut nalequssakka-
mik taasami najugaqarpoq. Siorna mar-
simi iserterpoq. Kajungernartinngikka-
luarlugu nuuttariaqarsimasoq, inissiarmi 
naammaginartinngilaa.

- Illoqarfiup immikkoortuani tassani 
najugaqanngisaannarpunga, apussuarlu 
tikippara, taamaalillunga erngerlunga 
paasivara uannut ilungersunassasoq, 
oqaluttuarpoq.

Inissiaq innarluuteqartunut naleqqus-
sagaagaluarpoq, Hans Petermuunngit-
sorli. Inissiaq kaamisartakkanik issia-
vilinnut naatsorsuusaavoq. Kalaallit Nu-
naanni inissiat innarluutilinnut tulluar-
sakkat tamangajammik taamaapput. 

- Oqartussaasut isumaqarput inuit in-
narluutillit taamaallaat kaamisartakka-
niittartut. Taamaanngilluinnarpoq, oqar-
poq.

Hans Peterip inigisaani igaffik appa-
sippoq, peruruersartarfimmi asaffik ap-
pasilluni aamma taamatut perusuer-

sartarfik. Hans Peterli mikisuunngilaq. 
Ilami angisuujuvoq. Innarluuteqarporlu. 
Kisianniliuna kaamisartakkamik issiavim-
mik atuisuunngitsoq. Isigiarsuttuuvoq 
tappeeqaluni. Inuit allat takusinnaan-
ngilai. Qaamaneq soorlu qullermi sila-
milu qaamanermeersoq takusinnaavai. 
Tupinnanngitsumillu inissiamut iserter-
nissani nangaanartippaa. Kommunimilli 
paasitinneqarpoq aqaguani nalunaaru-
tigissagaa inissiaq piumanerlugu piu-
mannginnerluguluunniit.

- Taamaattumik akuerivara, isuman-
naarniarlunga, angerlarsimaffeqan-
ngitsunngornangalu, oqarpoq.

Meeraalluni isiginiarnermik ajornartor-
siuteqanngilaq, inuusuttuaraallunilu al-
lanngoriartortoqartoq malugisinnaavaa. 
1993-imi 23-nik ukioqarluni nakorsamit 
siunissami eqqanartoqarneranik paasi-
tinneqarpoq, tassalu tappiitsunngorsin-
naasoq. 2017-imi inuit allat takusinnaa-
junnaarpai.

- Taamaalillunga qujanartumik isuma 
inissisimanissaralu sungiunniarsaraara, 
oqarpoq.

Isiginiarneqanngitsut
Hans Peter Larsen Maniitsumit kingoq-
qisuuvoq. Ukiuni marlunni taamanikkut 
arnaatinilu Danmarkimi najugaqarpoq, 
2019-imi Nuummut nuulluni, innarluu-
teqartunut inissiamik tuneqartinnani 
ilaquttamini ikinngutiminilu najugaqar-
luni. Isertermat iserternermullu misis-
suisoqarluni aperineqarpoq inissiami 
 allannguisoqassanersoq.

- Soorunami igaffimmi nerriviit peru-
suersartarfillu taavakka, akineqarpun-
galu allanneqartoq immaqalu iluarsine-
qarumaartoq. Ilisimasakipput, taamaat-

tumik akiinnarpunga taava tamanna 
pisariaqassanngitsoq inissiamimmi 
nutaamik ujaasilereerpunga, oqalut-
tuarpoq. 

Inissiamik innarluuteqartunut naleq-
qussakkamik nutaamik neqeroorfigine-
qarpoq.

- Kikkunnilliuna naleqqussagaasoq? 
Kaamisartakkanik issiavilinnut isigisin-
naasunullu. Igaffimmi iggavik kissakka-
suartartuuvoq, atorsinnaanngilaralu, 
 taamaattumik qujaannartariaqarpunga, 
naak illoqarfiup qeqqani inissisimanera 
pitsaagaluartoq aqqusinermullu qanil-
luni, majuartarfiit eqqaanni taxanit niu-
sinnaallungalu isersinnaallunga, oqar-
poq.

Maannakkut inigisaani isigiarsuttut ta-
piitsullu mianerineqarneq ajorput. Apu-
taajaasartunit allaallu blokkimi najuga-
qatinit. Ineqartut allat kaamisartakkatik 
manioraavitsillu silatiminni inissittar-
paat, taamaalilluni sukat nammineq 
matuminut ingerlasut kisillugit tikissin-
naanagit. Arlaleriarluni majuartarfiit 
eqqaani kaamisartakkamut aporpoq. 
Iluatsitsinerinnarmigut majuartarfikkut 
ammut nakkakattarsimanngilaq.

- Ajornannginnerujussuussagaluarpoq 
assersuutigalugu namminerisannik isaa-
riaqartuuguma, oqarpoq.

Najoqartut allat pigisamik silatiminnii-
titsisarnerat assuerinngilaa, inissiarsuar-
mi taakkununnga naatsorsuussaavoq – 
kaamisartakkanik issiavilinnut isigisin-
naasunut. Kisianni soorunami mianeri-
neqannginnini katsussinnaasarpaa.

- Aammai allat errortaat manioraavin-
niittut attorusunngilakka, oqarpoq.

Ikiorneqarnissani isumalluutigigaa
Ullumikkut Hans Peter kommunimit 
inummik tapersersorneqarpoq qujama-
suutigeqisaminik. Allanilli taama isumal-
luuteqartigineq sungiusimanngiin-
narpaa. 2017-imi isigisaarukkami Dan-
markimullu nuulluni nammineernissami-
nik ilinniartinneqarpoq pisariaqartitami-
nullu ikiorneqarluni. Assersuutigalugu 
nammineerluni Nørrebromi isigiarsuttu-
nut ornittakkamukarsinnaavoq akunne-
rup aappaata affaanik pisulluni suliar-
torluni. Tassalu pisulluni, bussimik qi-
muttuitsunillu.

- Maani nammilerluunniit aqqusinin-
nguamut ingerlasinnaanngilanga taxar-
niarlunga, oqarpoq.

Tapiitsunut qimmeqalernissaminik 
kommunimut qinnuteqarsimavoq. 
Tamanna Kalaallit Nunaanni misilinne-
qarsimagunanngilaq, taamaattumik sul-
lissisua nalornivoq.

- Sullissisoq oqarpoq, inatsit ima 
aaqqissuunneqarsimasoq qimmeqar-
toqarsinnaangnitsoq, depositumimillu 
akiliisoqartariaqarluni. Keermiaasiit 
aporfissat siulliullugit taaneqarput. Dan-
markimi naammattarpoq ataasiarluni 
aperineq, taava suliaq aallartittarpoq, 
uangalu saaffigineqartarpunga arlaanik 
piareertoqaraangat. Maani pisortanut 
ilungersuasoqaqqaartarpoq. Ajoraluar-
tumik. Aammali tamanna sungiutiinnar-
simavara, 1993-imi sullissisoqaleqqaa-
ramali, oqarpoq.

Kalaallit Nunaanni sullissisunit assi-
giinngitsunit arlaleriarluni aperineqarsi-

mavoq, siusinaartumik suliunnaarner-
siuteqalerusunnginnersoq. Tamanna 
kissaatigisimanngisaannarpaa.

- Innarluuteqarluta inuusugut qanoq 
sullisissanerluta naluaat. Taamaattumik 
taakkununnga ajornannginnerpaavoq 
siusinaartumik suliunnaarnersiuteqaler-
sissalluta, Hans Peter Larsen meeqqat 
angerlarsimaffiani tamakkiisumik su-
lisoq oqarpoq.

Sisunaartumik suliunnaarnersiute-
qarpat taammanngippalluunniit inuit in-
narluuteqartut tamarmik immikkut isigi-
niarneqassapput. Ilaat tarnimikkut in-
narluuteqarput, ilaat tappiitsuullutik, al-
lat kaamisartakkanik issiaveqarlutik 
ilaallu autismimik atugaqarlutik.

- Maani nipaallunilu eqqissisimana-
qaaq, taamaattumik immaqa autismer-
tunut tulluarluni, oqarpoq.

- Kommunit innarluuteqartugut paa-
siniaaffiginerusinnaavaatigut innut 
ataa siakkaanut innarluuteqartunut inis-
siani sunik pisariaqartitsinersugut, oqar-
poq.

Isigiarsuttut aperaat:

Kikkunnut inissialiortarpisi?
Hans Peter Larsen inissiami kaamisartakkanik atuisumut naatsorsuussami najugaqarpoq.  
Isigiarsuttutut tamanna iluarinngilluinnarpaa

Inigisaq
Ineqarnermut politikki 
 peqataatitsinerusoq!

Najugaqarfigerusutanni naju-
gaqatigerusutakkalu peqati-
galugit inissannik qulakkee-
risoq.

Namminerisannik inigisaqar-
sinnaanngikkuma inissianik 
 illersukkanik naammattunik 
qulakkeerisoq.

Ineqarnermut akiligassaq 
akissaqartitara.

Napparsimalissagaluaruma, 
ajoquserlunga innarluuteqa-
lerlungaluunniit inissiama al-
lanngortinnissaanut taperser-
suisoq.

Namminerisannik inissaqar-
nissaanik periarfissiisoq.

Bolig
Giv mig en inkluderende 
 boligpolitik!

Det sikrer mig muligheden for 
at bo, hvor jeg vil, og med 
hvem jeg ønsker.

Der har tilstrækkeligt med be-
skyttede boliger, hvis jeg ikke 
kan bo selv.

Der har en husleje, som jeg 
har råd til.

Der giver mig støtte til om-
bygning i tilfælde af sygdom, 
tilskadekomst eller handicap.

Der giver mig mulighed for at 
eje min egen bolig.
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Hans Peter Larsenip kissaatiginartikkaluarpaa nutaanik inissialiornerni innarluutit 
assigiinngitsut isiginiarneqartarnissaat.
Hans Peter Larsen så gerne at myndighederne indregner alle former for handicap ind i nyt 
boligbyggeri.
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Jette Andersen

Karina Rasmussen blev født for 
30 år siden med indvoldene 
ude, så hun blev lagt i respirator. 
Det beskadigede hendes syns-

nerve, så hun i dag har et tåget syn med 
-6,50 på venstre øje og -6,75 på højre 
øje. Hun kan risikere, at det bliver værre 
med alderen.  Det har dog ikke forhin-
dret hende i at blive uddannet som tolk 
og oversætter og senere få  et fuldtids-
job i Qeqqata Kommunia i Sisimiut. 

- Jeg har aldrig følt, at mit synshandi-
cap var en forhindring, siger Karina. 
Hun tilføjer, at det har stor betydning, 
at hun har masser af støtte fra venner, 
familie og arbejdsgiver.

Men hun vil gerne have et mere aktivt 
fritidsliv. Hun, hækler meget sammen 
med sine venner og familie i hjemmet, 
og så bruger hun tid sammen med sine 
kæledyr. Men hun vil gerne noget mere 
ud af hjemmet.

- Jeg kunne godt tænke mig, at have 
mulighed for at komme nogle steder 
hen med god belysning eller til lettil-

gængelige steder, hvor det er nemt at 
finde rundt, siger hun.

Det er ikke kun fritidsaktiviteter, hvor 
det kan være  svært at være med. Det 
er også almindelige dagligdagsting. Da 
hun er opvokset i Sisimiut, finder hun 
det heldigvis ikke svært at finde rundt i 
byen, men hun mener, at byens virk-
somheder og forretninger ikke tænker 
på deres kunder med handicap. 

- Jeg er for eksempel nødt til at gå 
ind i Tele-Post nogle gange for at hente 
pakker, og der er ikke tilpasset noget til 
personer med synshandicap. Tekststør-
relserne er meget små. Jeg kan godt 
have brug for, at for eksempel hallen el-
ler Taseralik tilpasser skriftstørrelserne, 
så de er mere synsvenlige, siger Karina.

Ideer
Hvis der for eksempel kom bedre belys-
ning udenfor, så Karina Rasmussen kun-
ne gå ud efter arbejde, så er hun sikker 
på, at det ville give hende motivation til 
at få en fritidsaktivitet. Hun har ellers 
kig på en aktivitet allerede.

- For eksempel er der en strikkeklub 
på Sømandshjemmet hver onsdag, men 

fordi der er dårlig belysning for mine 
øjne, så nænner jeg ikke at gå til det, 
fordi jeg bliver træt i øjnene, fortæller 
hun.

Så selvom hun ikke synes, at hendes 
synshandicap er en forhindring, så er 
der alligevel nogle ting, hun fravælger i 
sit liv. 

- Det er jeg nødt til, siger hun.
Karina, der også er medlem af for-

eningen for blinde og svagtseende, ISI, 
så gerne en oplysningskampagne for 
alle borgere, så alle kunne blive oplyst 
om de forskellige handicaps. Det er kun 
en fordel, at få viden om folk med han-
dicap, siger hun.

Igennem foreningen har hun lært om 
flere apps, der bliver brugt i Danmark.

- Her kan man finde en gå-ven eller 
en ven, man kan træne med. Man be-
høver ikke at kende hinanden på for-
hånd, og det synes jeg lyder rigtig godt. 
Jeg har nemlig hørt fra flere svagtse-
ende, at de mangler en gå-ven. De 
svagtseende holder sig primært inden-
for, fordi de er bange for, ikke at kende 
til en vejs ujævnheder, siger Karina Ras-
mussen.

Jette Andersen

Karina Rasmussen ukiut 30-t ma-
tuma siornagut inunngorami er-
lavii aneerput, taamaalilluni 
anersaartuutilerneqarluni. Taa-

maaliornerup isigisinnaanermut sianiu-
taa innarlerpaa, taamaalilluni ullumikkut 
isoriattumik isigisaqarluni, isaa saamer-
leq -6,50-iulluni talerperlerlu -6,75-iul-
luni. Ukioqqortusiartornerani tamanna 
ajorseriarsinnaavoq. Taamaattoq oqa-
lutsitut nutserisusullu ilinniarnissaminut 
akornuteqarsimanngilaq kingornalu Sisi-
miuni Qeqqata Kommuniani tamakkiisu-
mik suliffeqalelruni. 

- Misigisimanngisaannarpunga isikkut 
innarluuteqarnera aporfiusoq, Karina 
oqarpoq. Nangilluni oqarpoq, ikinnguti-
minit, ilaquttaminit sulisitsisuminillu an-
nertuumik tapersersorneqarsimanini 
pingaartupilussuusimasoq. 

Sunngiffimminili sammisaqarneroru-
suppoq. Angerlarsimaffimmini ikinngu-
tini ilaquttanilu peqatigalugit nissiaasar-
tupilussuuvoq, uumasuutinilu peqatigiil-
luartarlugu. Angerlarsimaffiulli avataani 
sammisaqarnerorusuppoq.

- Kissaatiginartikkaluarpara sumiiffim-
mik qaamaneqarluartumik imaluunniit 
sumiiffinnut tikikkuminartunut ornigus-
sinnaanissara, angalaffigiuminartunut, 
oqarpoq.

Taamaallaat sunngiffimmi sammisas-
sat peqataaffiginissaat ajornakusoorsin-
naavoq. Aamma ulluinnarni sammisas-
sat nalinginnaasut. Sisimiuni peroriar-
torsimagami qujanartumik illoqarfimmi 
angalaarnissaq ajornakusoortinngilaa, 
isumaqarporli lloqarfimmi suliffeqarfiit 
niuartarfiillu atuisut innarluutillit eqqar-
saatigineq ajoraat. 

- Assersuutigalugu ilaannikkut Tele-
Postimi poortukkanik aallertariaqartar-
punga, taannalu inunnut isigisaqarner-
mik innarluuteqartunut naleqqussa-
gaan ngilaq. Allassimasut naqinneri mi-
kisuararsuusarput. Atorfissaqartissin-
naavara soorlu timersortarfimmi Tase-
ralimmiluunniit allassimasut angissutsi-
mikkut naleqqussarneqarnissaat, taa-
maalillutik atuaruminarnerullutik, Karina 
oqarpoq.

Isumassarsiat
Assersuutigalugu silami pitsaanerusu-
mik qaamaqquteqarpat Karina Rasmus-

sen suliffimmi kingorna pisussinnaavoq, 
qularinngilaalu taamaattoqartuuppat 
sunngiffimmi sammisaqarnissaminut 
kajuminnerussagaluarluni. Sammisassa-
minik nassaareersimagaluarpoq.

- Assersuutigalugu pingasunngornerit 
tamaasa Umiartortut Angerlarsimaffiani 
qilattaasartut klubbeqarput, qaamaq-
qutaalli isinnut ajorpallaaqimmata orni-
gukkusunngilanga, isikka qaasutiinnas-
sagakkit, oqaluttuarpoq.

Taamaattumik isumaqaraluarluni isigi-
niarnikkut innarluutini aporfiunngitsoq 
taamaattoq inuunerini arlaanik toqqa-
gaqanngilaq.

- Taamaaliortariaqarpunga, oqarpoq.
Karina tapiitsut isigiarsuttullu peqati-

giiffiani ISI-mi aamma ilaasortaasoq kis-
saateqaraluarpoq innuttaasunut tama-
nut paasititsiniaasoqarnissaa, taamaalil-
lutik inuit tamamik innarluutinik assi-
giinngitsunik qaammaassaqalerlutik. 
Inuit innarluutit pillugit ilisimasaqaler-
nissaat iluaqutaaginnassaaq, oqarpoq.

Peqatigiiffik aqqutigalugu appsit Dan-
markimi atorneqartut ilisimasaqalersi-
mavoq.

- Tassaniipput pisoqatissamik nas-
saarneq imaluunniit sungiusaqatissa-

mik. Inuit ilisarisimareertariaqanngillat, 
tamannalu isumalluarnarteqaara. Isi-
giarsuttummi arlaqartut tusarsimavakka 
pisoqatissaminnik amigaateqartut. Isi-
giarsuttut angerlarsimanerusarput aq-
qusinermi maniifiit ilimanngisanik qunu-
gigamikkit, Karina Rasmussen oqarpoq.

Sunngiffimmi inuuneqarnissamik periarfissaqannginneq aaqqinneqarsinnaavoq:

Qaammarsaanikkut
Karina Rasmussen angerlarsimaffimmi avataani sunngiffimmi  
sammisassaqangaanngilaq. Isigiarsuttuuvoq, sunngiffimminilu  
nammineerluni illoqarfiliarsinnaanissaanut arlalinnik amigaateqarpoq

Manglende fritidsliv kan afhjælpes:

Oplysning til alle
Der er ikke meget fritidsaktivitet udenfor hjemmet for Karina Rasmussen. Hun er svagtseende, 
og der mangler en del ting, før hun kan begive sig ud i byen på egen hånd i sin fritid

Sunngiffik
Sunngiffimmi naligiinnik  
atugassaqarlunga peqataa-
sinnaallunga!

Tamanit peqataaffigineqar-
sinnaasoq.

Neqeroorutit uannut tulluar-
sakkat.

Aqutsisut ingiortillu naam-
mattunik piginnaasaqartut.

Aqutsisut isumatullutillu 
aaqqiissinnaassuseqartut,  
taamaalillutik kikkut tamarmik 
peqataasinnaallutik.

Sapinngitsutut misigitinne-
qarlunga inuuninni allatigut 
iluaqutigisinnaasannik.

Fritid
Giv mig en fritid, hvor jeg kan 
deltage, på lige vilkår!

Som er tilgængelig for alle.

Der tilpasser tilbuddet til mig.

Der har nok kompetente  
ledere og ledsagere.

Der har en ledelse, der er  
kreativ og løsningsorienteret, 
så alle kan deltage.

Der giver mig en følelse af 
mestring, som jeg kan nyde 
godt af i andre dele af livet.

Karina Rasmussen sulereernermi kingorna 
angerlarsimanerusarpoq, inuit akornannut 
angalanissaminut qaamaneq 
naammaginnginnamiuk.
Efter arbejde, bliver svagtseende Karina 
Rasmussen primært hjemme, da belysningen 
udenfor er for dårlig for hende, til at begive 
sig ud til sociale sammenhænge. 

D
EN

N
IS

 I
N

G
EM

A
N

N

20  MARTS 2021 Bedre vilkår for personer med handicap



#NIIKGIVEME5

KOMMUNIMUT QINERSINERMUT PIUMASAQAATIT 5 
5 KRAV TIL KOMMUNALVALGET 2021

5

GIVE ME 5
KIFFAANNGISSUSERMUT
NALIGIISITAANERMULLU 

   For frihed og ligestilling

Innarluuteqartut pitsaanerusunik atugaqartariaqarput MARTS 2021  21



Peqataasut sungiusareerlutik nuannisaqatigiittut. Ataatsimoorneq tamanna pingaarteqaat. 
Efter vedligeholdelsestræning hygger deltagerne sig sammen. Dette fællesskab betyder 
meget for dem. 
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Jette Andersen

David Møller var på vej til sit job 
på forbrændingsanlægget i Si-
simiut en tidlig morgen i 2015, 
da han følte en stikkende ho-

vedpine. Han  tog dog på arbejde alige-
vel, men smerterne forsvandt ikke.
Han fik det skiftevis godt og dårligt, og 
op ad formiddagen blev de dårlige pe-
rioder hurtigt dårligere. Ved frokosttid 
var han nærmest helt lam. Hvad han 
ikke vidste var, at han havde fået en 
blodprop i nakken. 

- Jeg kunne ikke forstå, hvad der ske-
te, siger David Møller. Han var 56 år, da 
han fik blodproppen. I dag er han 62 år.

Da den delvise lammelse ramte ham, 
opstod der kaos på arbejdspladsen. En 
kollega  ringede efter en ambulance, 
som kom meget hurtigt. Men det er 
næsten også det eneste positive, der er 
at sige om sundhedsvæsenet, mener 
han. 

Turen til sygehuset tager ikke mere 
end fem til ti minutter, men han var nu 
begyndt at glide ind og ud af bevidst-
heden. På sygehuset havde han heller 
ingen virkelighedssans. 

- Jeg troede ikke, at der var noget i 
vejen med mig. Så jeg tog min mobil og 
ringede til min chef og sagde, at jeg 
kom igen om lidt, fortæller han.

Men da han opdagede, at han ikke 
kunne mærke noget i sin venstre side af 
kroppen, indså han alvoren. En grufuld 
tanke slog ham: Det kan være en hjer-
neblødning og afslutningen på livet.

Stædig
David Møller fik at vide, at han skal med 
det første fly til Nuuk og til behandling 
på Dronning Ingrids Hospital. Han blev 
ramt af blodproppen fredag, men han 
kom ikke afsted før tirsdag sent om ef-
termiddagen. 

Der var ellers masser af fly i løbet af 
dagene, husker han.

- Man kan altid høre fly flyve over sy-
gehuset, og jeg spurgte hver gang, om 
det var nu, jeg skulle afsted. Til sidst 
blev jeg halvsur og frustreret, men hvad 
skulle jeg gøre, siger han.

Det eneste, der blev gjort på sygehu-
set for ham, var at tage hans blodtryk. 
Han måtte ikke få piller, eftersom der 
ikke var klarhed over, om han var ramt 
af en hjerneblødning eller en blodprop. 
Ved apopleksi (samlet betegnelse for 
hjerneblødning eller blodprop, red.) bør 
der sættes ind med akut hjælp mellem 
fire og fire og en halv time. Det skete 
altså ikke. 

- Som apopleksipatient har man det 
ikke godt. Man er bange, og man ved 
ikke, hvad der venter, eller hvad man 
skal forvente, siger han.

- Jeg synes ikke, at sundhedsvæsenet 
var gode til at tage sig af mig.

I dag kan han ikke arbejde, og styrken 
er ikke tilbage på fuld kraft i venstre 
side. Men han kan gå, selvom han bliver 
hurtigt træt. Han må for eksempel hol-
de en pause, når han går op ad trapper. 
Det er ikke med sundhedsvæsenets 
hjælp, at han er nået dertil, hvor han er 
i dag. Efter han kom tilbage til Sisimiut, 
sagde en læge til ham, at han nok skul-
le indstille sig på et liv i kørestol eller 
med krykker. Det ville han ikke høre tale 
om, og en måned efter gik han selv 
uden hjælpemidler.

- Jeg ville ikke i rullestol eller bruge 
krykker, og da jeg selv kom gående til-
bage på sygehuset, klappede sygeple-
jersker og læger helt vildt af mig, for-
tæller han.

Mangler hjælp
David Møller føler, at han blev smidt ud 
af sygehuset og videre til kommunen. 
Her var der dog ikke meget mere hjælp 
at hente. 

- Vi blev sendt til fitness i hallen uden 
hjælp. Vi skulle bare selv træne, uden at 
vide, hvad vi skulle træne, fortæller han 
og tilføjer, at der i det mindste havde 
været en fysioterapeut på sygehuset, 
der kunne rådgive.

Til fitness mødte han en gammel ven, 
og de besluttede sig for at slå sig sam-
men. Det var for nemt for kommunen, 
at verfe enkelte folk væk, men sammen 
kunne de stå stærkere og forlange det, 
de havde krav på. Hjælp. 

Det møde endte med etableringen af 
foreningen Ingerlariaqqiffik, som David i 
dag er formand for. Det er en forening 
for personer, der har senfølger fra apo-
pleksi, og som er kommet på førtids-
pension. Medlemmer tager sammen til 
fitness tre gange om ugen. Men de 
mangler stadigvæk hjælp fra ergotera-
peuter og fysioterapeuter. Medlemska-
bet til fitness bliver betalt af kommu-
nen.

- Det hjælper os rigtig meget. Vi har 
ikke råd til den slags selv, siger han.

- Men vi mangler nogle til at hjælpe 
os med at rådgive os. For eksempel 
omkring hvordan man skal starte op, 
efter man er blevet ramt af blødning el-
ler blodprop. Vi mangler hjælp til at få 
at vide, hvilke muskler vi skal bruge, si-
ger han.

Foreningen har ellers forsøgt at søge 
om tilskud hos kommunen til en rådgi-
ver af en art til foreningens medlem-
mer. Det er endnu ikke gået igennem. 
Den eneste hjælp, David har, er en 
hjemmehjælper. Men det er jo ikke en, 
der er oplært i genoptræning, pointerer 
han.

- Det siger sig selv, at de kan bruges 
til det hjemlige arbejde.

Han efterlyser også psykologhjælp. 
- Nogle gange er vi langt nede, siger 

han.
Heldigvis kender medlemmerne i for-

eningen efterhånden hinanden så godt, 

at de kan bruge hinanden som en hjælp 
og støtte til de hårde dage.

- Vi er blevet en slags familie. Vi kan 
både grine og græde sammen, siger 
han, men understreger, at ingen af dem 
er uddannede psykologer.

Selv er han ovenud taknemmelig for 
sin kone, Johanne Møller. Hun var hans 
største fan og samtidig hans hårdeste 
træner under genoptræningen.

Hverdagskampene
Folk, der har overlevet apopleksi, kæm-
per med andre dagligdagsproblemer 
end andre måske gør. David fortæller 
for eksempel om lønningsdage. Tidli-
gere plejede førtidspensionister at få 
ydelser fra kommunen to-tre dage før 
alle andre. Men det ændrede kommu-
nen for et år siden, så de i dag får ud-
betalt penge samme dag som alle an-
dre, og det har en kæmpe indflydelse 
på dem.

- Vi har ikke kræfter til at mænge os 
med mange mennesker, vi bliver for 
stresset. Jeg er ved at lave en udtalelse 
til kommunen. Nu har de haft et år til at 
prøve ordningen af og det virker ikke. 
Før i tiden kunne vi nå at få fat i til-
budsvarer og handle stille og roligt i vo-
res eget tempo, det kan vi ikke mere. Vi 
bliver overvældede af at være blandt så 
mange mennesker, fortæller han.

Foreningen Ingerlariaqqiffik er blevet 
til en rollemodel. Der bliver ringet ind 
for gode råd og tips fra andre apoplek-
si-ramte i andre byer. Og David tager 
sig altid tid til dem, for han ved selv, 
hvor hårdt det er at stå op imod kom-
munen som et almindeligt menneske. 

- Det vigtigste er ikke at give op. Vi er 
ikke usynlige. Vi er mennesker, der er 
lige meget værd, som andre raske men-
nesker, siger han.

Ramt af blodprop:

Nu kæmper han for andre
David Møller blev ramt af en blodprop for otte år siden:  Det vigtigste er ikke at give op.  
Vi er ikke usynlige. Vi er mennesker, der er lige så meget værd som raske mennesker
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Jette Andersen

2015-imi ullaaralaakkut David 
Møller Sisimiuni ikuallaavimmi 
atorfimminukartilluni kaportu-
mik niaqunngulerpoq. Taamaat-

toq suliartorpoq, anniarunnaanngilarli.
Iluarsisarlunilu ajorsisarpoq, ulloro-

riartorneranilu sukkasuumik ajortikkiar-
torpoq. Ullup qeqqata missaani nukil-
laa ngajaavissimavoq. Ilisimasimanngilaa 
pukusumini taqqamigut milittoorsimal-
luni.

- Susoqarnersoq paasisinnaanngilara, 
David Møller oqarpoq. Taqqamigut mi-
littoorami 56-inik ukioqarpoq. Ullumik-
kut 62-inik ukioqarpoq.

Nukillaartalermat suliffiani uivertoqa-
lerpoq. Suleqataa ambulancemut sia-
nerpoq, sukkasuupilussuarmik takkuttu-
mik. Tamannali kisingajammi peqqinnis-
saqarfimmut tunngatillugu ajunngitsu-
tuaasoq isumaqarpoq.

Peqqissaaviliarneq 5 -10 minutsiinnar-
nik sivisussuseqarpoq, maannali ilisima-
junnaartalerpoq. Peqqissaavimmi suut 
piviusuunersut ilisimanngilaa.

- Isumaqaraluarpunga ajoquteqar-
nanga. Taava oqarasuaatiga tigullugu 
naalakkannut sianerpunga ungasinngit-
sukkut aggeqqinniarlunga, oqaluttuar-
poq.

Paasileramiulli timimi saamia tungaa 
malugisinnaanagu ajortoqartoq paasi-
vaa. Annilaarnartumik eqqarsarpoq: Qa-
ratsamigut aanaartoorsimasinnaavoq 
inuunermi naggatissaanik.

Uteriitsoq
David Møller ilisimatinneqarpoq timmi-
sartumik siullermik Nuuliassasoq Dron-
ning Ingeridillu peqqissaaviani katsor-
sarneqarluni. Tallimanngornermi taqqa-
migut milittoorpoq, aatsaalli marlun-
ngornikkut ualilluarnerani aallarunne-
qarpoq.

Ullut ingerlanerini timmisartorpassuu-
galuarput, eqqaamavaa.

- Timmisartut peqqissaavimmik qu-
laassisut tusarsaajuaannarput, tamati-
gullu aperisarpunga maanna aallassa-
nersunga. Naggataagut narralerpunga 
kipiluttunartorsiorlungalu, kisianni qa-
noq iliussagama, oqarpoq.

Peqqissaavimmi taamaallaat aavata 
naqitsinera misissorneqarpoq. Iisar-
tagartoqqusaanngilaq, iluamik paasine-
qarsimanngimmat qaratsamigut aa-
naartorsimanersoq imaluunniit taqqa-
migut milittoorsimanersoq. Apopleksi-
mik (qaratsakkut aanaartornermut 
imaluunniit taqqatigut milittoornermik 
ataatsimut taaguut, aaqq.) nalaataqar-
toqartillugu akunnerit sisamat akunne-
rullu tallimaata affaata ingerlanerani 
erngerluni ikiuiniartoqartariaqarpoq. 
Taamaaliortoqanngilarli.

- Apopleksimik eqqugaaneq inuum-
marliornarpoq. Annilaangasoqartarpoq, 
susoqassanersorlu ilisimaneqarani 
imaluunniit suut ilimagisariaqarnersut, 
oqarpoq.

- Isumaqarpunga peqqinnissaqarfiup 
iluamik isumagisimanngikkaanga.

Ullumikkut sulinngilaq, timimi sa-

amia’tugaatigut tamakkiisumik nukkas-
simanani. Pisussinnaavorli naak qasuler-
tortaraluarluni. Assersuutigalugu ma-
juartarfikkooraangami unitsiartaria-
qartarpoq. Tassungali killinnera peqqin-
nissaqarfiup ikiuineraneersuunngilaq. 
Sisimiunut utermat nakorsat ilaata 
oqarfigaa kaamisartagaqarluni imaluun-
niit ornavaaqarluni inuunissani naatsor-
suutigissagaa. Tamanna tusarumanngi-
vippaa, qaammallu ataaseq qaangium-
mat ikiuuteqarani pisussinnaalerpoq.

- Kaamisartakkanik atuisoorusunngi-
langa imaluunniit ornavaanik, nammi-
nerlu pisullunga peqqissaavimmukara-
ma peqqissaasut nakorsallu ersaattaap-
paannga, oqaluttuarpoq.

Ikiorneqarnissani amigaatigaa
David Møller isumaqarpoq peqqisa-
avimmit anisinneqarluni kommunimut 
miloriunneqarluni. Tassanili ikiortis-
saqangaanngilaq.

- Ikiorneqarnata timersortarfimmi ti-
migissariaqquneqarpugut. Nammineq 
sungiusaannartussaavugut nalullugu 
suut sungiusassanerlutigit, oqaluttuar-
poq, nangillunilu oqarluni, taamaattoq 
peqqissaavimmit timimik sungiusaa-
soqartoq siunnersuisinnaasumik.

Timigissartarfimmi ikinngutitoqqani 
naapippaa, aalajangerpullu ataatsi-
moortarniarlutik. Inuit ataasiakkaat asuli 
illuartiinnarnissaat kommunimut ajor-
nanngippallaaqaaq, ataatsimoorlutilli 
nukittunerussapput ikiorneqarnissartillu 
piumasaralugu.

Peqatigiiffik Ingerlariaqqiffik, ullumik-
kut Daavip siulittaasuuffia, naapinnerup 
taassuma kinguneraa. Peqatigiiffiuvoq 
inunnut apopleksip kingunipiluanik atu-
gaqartunut siusinaartumillu suliunnaar-
nersiuteqalersimasunut. Ilaasortat sa-
paatit akunnerani pingasoriarlutik 
timigissa riarsinnaapput. Sulili pilloris-
saasumik timimillu sungiusaasumik 
ikiorneqarnissartik amigaatigaat. Timi-

gissarnissamut ilaasortaaneq kommuni-
mit akilerneqarpoq.

- Iluaqutigilluarparput. Nammineq ta-
matumunnga akissaqanngilagut, oqar-
poq.

- Siunnersorneqarnissarpulli amigaati-
gaarput. Soorlu aanaartornerup milit-
toornerulluunniit kingornagut qanoq 
aallartisartoqarsinnaanersoq. Paaseru-
supparput nukiit suut atussanerlutigit, 
oqarpoq.

Peqatigiiffik ilungersuuteqarsimaga-
luarpoq peqatigiiffiup ilaasortaannut 
 siunnersortimut kommunimit tapiissute-
qartoqarnissaanik. Suli tamanna iluat-
sinngilaq. Daavimut ikiuineq tassatuaa-
voq angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq. 
Taannali sungiusaaqqinnissamut ilin-
niarsimanngilaq, erseqqissaavoq.

- Soorunami angerlarsimaffimmi ikiui-
nermut atorneqartussaapput.

Tarnip pissusaanik ilinniarsimasumik 
ujartuivoq.

- Ilaannikkut nikallorujussuartarpugut, 
oqarpoq.

Qujanartumik peqatigiiffimmi ilaasor-
tat imminnut ima ilisarisimalersimati-
gaat atugarliorfiit nalaanni ikioqatigiis-
sinnaallutik tapersersoqatigiillutillu. 

- Ilaqutariittut ilersimavugut. Illaqati-
giittarlutalu qiaqatigiittarpugut, oqar-
poq, erseqqissarluguli arlaannartilluun-
niit tarnip pissusaanik ilinniarsiman-
ngimmat.

Nammineq nuliaminut Johanne Møl-
lerimut qujamasoqaaq. Tapersersortigi-
nerpaavaa saniatigullu sungiusaqqin-
nermi sungiusaasutut sakkortunerpaal-
luni.

Ulluinnarni ilungersornerit
Inuit apopleksimik eqqugaasimasut im-
maqa inunnit allanit ulluinnarni ajornar-
torsiutinik ilungersuuteqartarput. David 
assersuutigalugu oqaluttuarpoq ullut 
akissarsiffiit pillugit. Siusinnerusukkut 
inuit siusinaartumik suliunnaarnersiute-

qartut allaniit ullunik marlunnik pinga-
sunilluunniit siusinnerusukkut kommuni-
mit akilerneqartarput. Ukiulli ataatsip 
matuma siornagut kommunip tamanna 
allanngortippaa, taamaalillutik ullumik-
kut allat assigalugit aningaasarsisarlutik, 
tamannalu annertuumik sunnertiffigaa.

- Inuppassuit akornanni siulliuniarnis-
samut nukissaqanngilagut stresserpal-
laalertarluga. Kommunimut oqaaseqaa-
tiliulerpunga. Ukiumi ataatsimi aaqqis-
suussineq misilittarsimavaat, atorsin-
naanngilarlu. Siusinnerusukkut nioq-
qutissat neqeroorutit angumerisinnaa-
sarpavut eqqissilluta pisinnaasarpullu 
naapertorlugu niuerniarluta, taamaa-
liorsinnaajunnaarpugulli. Inuppassuit 
akornanniinneq ingasappallaaqaaq, 
oqaluttuarpoq.

Peqatigiiffik Ingerlariaqqiffik maligas-
siuussisunngorsimavoq. Illoqarfinni al-
lani inuit apopleksimik eqqugaasimasut 
allat siunnersorneqarniarlutik sianertar-
put. Daavillu tamatigut piffissaqarfigi-
sarpai, namminermi nalunngilaa inuin-
naalluni kommunimut sorsunneq qanoq 
sakkortutigisinnaanersoq.

- Nakkaannannginnissaq pingaarner-
paavoq. Ersinngitsuunngilagut. Inuu-
vugut inuttut peqqissutut allatuulli na-
leqartigisut, oqarpoq.

Taqqaminik milittoortoq:

Maanna allat ikiorniarpai
Ukiut arfineq pingasut matuma siornagut David Møller taqqamigut milittoorpoq. 
Nakkaannannginnissaq pingaarnerpaavoq. Ersinngitsuunngilagut. Inuuvugut inuttut 
peqqissutut allatuulli naleqartigisut

Taqqamigut milittoornermi kingornavut David Møllerip kinaassutsini nutaaq 
akueriuminaatsippaa. Arpattut kamaassinnaasarpai, nammineq sapilersimalluni 
eqqaasinneqartarami. Taamaakkunnaarsimavoq.
Det var ikke nemt for David Møller at acceptere sit nye jeg efter blodproppen. Han kunne 
blive vred på løbere, fordi det mindede ham om, hvad han ikke længere kunne. Sådan er det 
ikke længere. 

Peqqissuseq
Pillorissannga piginnaanngor-
saqqillungalu!

Peqqinnerulerlunga 
 inuunissannullu ikiorlunga.

Pisariaqartitakka anguniak-
kakkalu tunngavigalugit.

Suleqatigiiffiusumik ataqati-
giissaakkamillu, aamma 
 peqqinnissaqarfimmit.

Atorfitsaqartileraangakku 
 peqataaffigisinnaasara.

Piginnaasat eqqortut 
 tulluartullu.

Sundhed
Giv mig habilitering og reha-
bilitering!

Der giver mig bedre sundhed 
og hjælp til at klare livet.

Der er baseret på mine behov 
og mål.

Der er tværfagligt og godt 
koordineret, også med sund-
hedsvæsnet.

Der er tilgængeligt for mig, 
når jeg har brug for det.

Der har de rigtige og relevan-
te kompetencer.
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Af Anders Meilvang, formand for NIIK

Der har i mange år eksisteret lo-
kale handicapforeninger, hvor 
medlemmerne har mange for-
skellige former for handicap. 

Disse lokale handicapforeninger slog sig 
i 1981 sammen i Kalaallit Nunaanni In-
narluutillit Piginnaanikitsullu Kattuffiat 
(KNIPK).

Imidlertid opstod der et behov for at 
danne foreninger for personer med det 
samme handicap, dels for at samle vi-
den om det pågældende handicap og 
støtte hinanden, og dels for at arbejde 
for bedre vilkår for personer med det 
pågældende handicap. De sidste 25 år 
er der dannet fem landsdækkende han-
dicapforeninger for henholdsvis døve, 
blinde, udviklingshæmmede, sindsliden-
de og autister

Selvom foreningerne er landsdækken-
de, er de på grund af befolkningstallet 
meget små. De drives alle ved frivillig 
arbejdskraft. Ingen af foreningerne har 
et egentligt sekretariat, ansatte med 
ekspertise, kontorer eller mødefacilite-
ter. Det betød, at foreningerne reelt 
ikke kunne give Naalakkersuisut et or-
dentlige modspil i forbindelse med hø-
ringer og gennemførelse af handicap-
konventionen.

På den baggrund opstod tanken om 
at lave et fællessekretariat, der kunne 
støtte de enkelte foreninger og have 
den faglige ekspertise og ressourcer til 
at lave et effektivt handicappolitisk ar-
bejde.

Nunatsinni Inuit Innarluutillit 
Kattuffiat (NIIK)
Efter nogle års tilløb besluttede man sig 
til at stifte en paraplyorganisation for 
de landsdækkende handicapforeninger 
i forbindelse med Tilioqs seminar og 
konference i Sisimiut i november 2018. 
De fire stiftende medlemsorganisatio-
ner var Inooqat, ISI, Kalaallit Tusilartut 
Kattuffiat (KTK) og Landsforeningen 
Autisme – Kreds Grønland. Senere 
meldte Sugisaq sig ind og NIIK omfatter 
nu alle fem landsdækkende handicap-
foreninger.

NIIK arbejder for, at mennesker med 
handicap kan leve et liv som alle andre.

• Vi er et markant talerør for handicap-
organisationerne.
• Vi er en konstruktiv samarbejdspart-
ner.
• Vi arbejder for, at hele samfundet en-
gagerer sig i at indrette fællesskabet 
for alle.

NIIKs formål er at varetage fælles inte-
resser for landsdækkende medlemsor-
ganisationer, og efter anmodning at bi-
stå medlemsorganisationerne med løs-
ning af deres opgaver.

NIIK varetage også interesser for per-
soner med sjældne diagnoser det vil 
sige sygdomme/handicap, hvis fore-
komst sædvanligvis er mindre end 10 
tilfælde i Grønland. Personer med 
sjældne diagnoser kan blive personlige 
medlemmer af NIIK

NIIK er også meget gerne behjælpelig 
med at stifte nye handicapforeninger. I 
den forbindelse kan nævnes at vores 
søsterorganisation på Færøerne MEGD 
har 24 medlemsorganisationer og Dan-
ske Handicaporganisationer har 32 
medlemsorganisationer.

Nunatsinni Inuit Innarluutillit 
Kattuffiat (NIIK)    
Stiftet 9/11 2018.
Formand: Anders Meilvang 
Tlf.nr: 58 3900 
Jens Kreutzmannip Aqqutaa 4, 1. sal.
Postboks 300, 3900 Nuuk
niik@niik.gl - www.niik.gl

Landsdækkende Handicapforeninger
Vi opfordrer alle med et handicap eller 
pårørende til at melde sig ind i en af de 
landsdækkende handicapforeninger.
Hvis ingen foreninger er relevante, hå-
ber vi, at du og andre med samme han-
dicap vil danne en forening. NIIK bistår 
gerne.
For øjeblikket modtager følgende fire 
foreninger nye medlemmer

ISI
Foreningen for blinde og svagsynede i 
Grønland
Stiftet 11/12 2013.
Formand: Hans Peter Larsen 
Tlf.nr: 59 91 59
Jens Kreutzmannip Aqqutaa 4, 1. sal.
Postboks 300, 3900 Nuuk
isi@isi.gl - www.isi.gl
Facebookside: ISI                     

Sugisaq
Foreningen for sindslidende og deres 
pårørende
Stiftet 1995/1996. 
Formand: Esekias Therkelsen
Tlf.nr.: 22 50 95
Imaneq 41
Postboks 347, 3900 Nuuk
sugisaq@sugisaq.gl
Facebookside: Sugisaq                    

Kalaallit Tusilartut Kattuffiat (KTK)
Døveforeningen i Grønland
Stiftet 9/11 2011.  

Forkvinde: Lisa Marie Nielsen  
Tlf.nr: 52 58 80 
Mail: uuta-j@live.dk
Facebookside:  
Kalaallit Tusilartut Kattuffiat - KTK                   

Landsforeningen Autisme
- kreds Grønland
Stiftet 25/6 2016 
Formand: Nanette Hammeken Arboe 
Tlf.nr: 323295
info@autisme.gl  www.autisme.gl

De lokale handicapforeninger
KNIPK er en sammenslutning af lokale 
handicapforening. Du kan henvende dig 
til KNIPK for at høre, om der er en lokal 
handicapforening i din by.

Kalaallit Nunaanni Innarluutillit 
Piginnaanikitsullu Kattuffiat (KNIPK)
Formand: Hans Reimer                                
Tlf. 565781 
Johs. Dorfsvej 31
Postboks 269, 3950 Aasiaat
knipk1981@gmail.com
Facebookside: KNIPK  
- Kalaallit Nunaanni Innarluutillit  
Piginnaanikittullu Kattuffiat

Handicapforeninger
Innarluutit assigiinngitsorpassuusinnaapput. Ilaat takussaapput allat takussaanatik.
Handicap kommer i mange forskellige former. Nogle er synlige og nogle er usynlige.

Ukiut tamaasa innerluuteqartut peqatigiiffiit Tiliumit naapeqatigiissinneqartarput, 
ataatsimoorlutik innarluuteqarnerup innarluuteqarneq nutaamik oqaluuseralugu.
Handicapforeningerne deltager hvert år i et seminar med Tilioq, hvor de sammen finder på 
nye måder at sætte handicap på dagsordenen.

Ukiut tamaasa innerluuteqartut peqatigiiffiit Tiliumit naapeqatigiissinneqartarput, 
ataatsimoorlutik innarluuteqarnerup innarluuteqarneq nutaamik oqaluuseralugu.
Handicapforeningerne deltager hvert år i et seminar med Tilioq, hvor de sammen finder på 
nye måder at sætte handicap på dagsordenen.
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All. Anders Meilvang, NIIK-mi siulittaasoq

Sumiiffinni innarluutillit peqati-
giiffii ukiorpassuarni ingerlasi-
mapput, ilaasortat assigiinngit-
sorpassuarnik innarluuteqarlutik. 

Sumiiffinni innarluutillit peqatigiiffii 
 taakku 1981-imi kattunneqarput, Kalaal-
lit Nunaanni Innarluutillit Piginnaasa-
kitsullu Kattuffiat (KNIPK) taaguutigiler-
lugu.

Inuilli assigiinnik innarluuteqartut pe-
qatigiiffeqalernissaat pisariaqalerpoq, 
ilaatigut innarluut pineqartoq pillugu ili-
simasanik katersiniarluni tapersersoqa-
tigiillunilu, ilaatigullu inuit pineqartumik 
innarluuteqartut atugaasa pitsanngor-
sarnissaat siunertaralugu. Ukiuni kingul-
lerni 25-ni nuna tamakkerlugu innarluu-
tillit peqatigiiffiinik tallimanik pilersit-
sisoqarsimavoq, soorlu tusilartunut, 
tappiitsunut, ineriartornikkut kinguarsi-
masunut, tarnikkut ajuuteqartunut 
autismimillu atugaqartunut.

Naak peqatigiiffiit nuna tamakkerlugu 
atuukkaluartut inukinnera peqquti-
galugu mikisuararsuupput. Tamarmik 
kajumissutsimik ingerlanneqarput. Pe-
qatigiiffiit arlaannaalluunniit allattoqar-
feqanngilaq, immikkut ilisimasalinnik su-
lisoqarani, allaffeqarani ataatsimiiffis-
saqaranilu. Taamaalillutik peqatigiiffiit 
iluamik Naalakkersuisunik illuatungili-
isinnaanngillat tusarniaasoqartillugu in-
narluutillu pillugit isumaqatigiissutip 
 naammassiniarnerani.

Tamanna tunngavigalugu ataatsimut 
allattoqarfiliornissamik isuma pinngor-
poq, peqatigiiffiit ataasiakkaat taper-
sersinnaaniarlugit immikkullu ilisima-
saqalerniarluni kiisalu innarluuteqarner-
mut politikkimik pitsaasumik suliaqar-
nissamut nukissaqarsinnaaniarluni.

Nunatsinni Inuit Innarluutillit 
Kattuffiat (NIIK)
Ukiut arlaqartut aallartisarniartoqareer-
soq aalajangerneqarpoq nunatsinni in-
narluutillit peqatigiiffiisa kattunnerisigut 
suliniaqatigiiffimmik ataatsimoortumik 
pilersitsinissaq 2018-imi novembarimi 
Sisimiuni Tiliup isumasioqatigiissitsine-
ranut ataatsimeersuartitsineranullu ata-
tillugu.

Peqatigiiffiit sisamat pilersitsisut 
tassaapput Inooqat, ISI, Kalaallit Tusilar-
tut Kattuffiat (KTK) kiisalu Nuna tamak-
kerlugu Autismersut peqatigiiffiat, Ka-
laallit Nunaanni immikkoortortatut. Ki-
ngorna Sugisaq ilannguppoq, maannalu 
nuna tamakkerlugu innarluutillit peqati-
giiffii tallimat NIIK-imi ilaalerput 

NIIK-p inuit innarluuteqartut inuttut al-
latuulli inuuneqarnissaat sulissutigaa.

• Innarluutillit suliniaqatigiiffiinut 
malunnaatilimmik oqaaseqartartuu-
vugut.

• Pitsaasumik suleqataavugut.
• Inuit innarluutillit peqataatinneqar-

nissaat, tunniussaqarnissaat ataatsi-
moornermilu peqataatinneqarnissaat 
sulissutigaarput.

Inuit qaqutigoortumik nappaateqartu-
tut nalilerneqartut tassalu inuit nappaa-
tit/innarluutit nunatsinni inuniit qulinit 
ikinnerusunit atugaasartut NIIK-imi 
aamma isumagisaraavut. Inuit qaquti-
goortumik nappaateqartutut nalilerne-
qarsimasut NIIK-imi inuttut ilaasortaa-

lersinnaapput. 
Innarluutillit peqatigiiffiinik nutaanik 

pilersitsiniarnermi NIIK aamma ikiuus-
sinnaalluarpoq. Tassunga atatillugu 
oqaatigineqarsinnaavoq, Savalimmiuni 
peqatigiiffik MEGD taaneqassaaq peqa-
tigiiffinnit 24-nit ilaasortaaffigineqartoq 
Danmarkimilu Innarluutillit Suliniaqatigi-
iffiat peqatigiiffinnit 32-nit ilaasortaaf-
figineqartoq. 

Nunatsinni Inuit Innarluutillit 
Kattuffiat (NIIK)    
Ulloq pilersinneqarfia 9/11 2018.
Siulittaasoq: Anders Meilvang 
Oqar: 58 3900 
Jens Kreutzmannip Aqqutaa 4, 1. sal.
Postboks 300, 3900 Nuuk
niik@niik.gl - www.niik.gl

Nuna tamakkerlugu Innarluutillit 
peqatigiiffii
Inuit innarluuteqartut qanigisaasulluun-
niit tamaasa nuna tamakkerlugu innar-
luutillit peqatigiiffiisa arlaannut ilaasor-
taalernissaannik kajumissaarpavut.

Peqatigiiffiit arlaannaalluunniit naleq-
qutinngippat, neriuppugut illit allallu as-
sigiimmik innarluuteqartut peqatigiif-
fimmik pilersitsiumaartusi. NIIK ikiuuk-
kumaarpoq. Maannakkorpiaq peqatigiif-
fiit sisamat kinguliani allassimasut nu-
taanik ilaa sortassarsiorput

ISI
Kalaallit Nunaanni tappiitsut isigiarsut-
tullu peqatigiiffiat
ulloq 11/12 2013 
 atuuttunngortinneqarpoq.
Siulittaasoq: Hans Peter Larsen 
Jens Kreutzmannip Aqqutaa 4, 1. sal.
Postboks 300, 3900 Nuuk
isi@isi.gl - www.isi.gl
Facebookside: ISI 
                    

Sugisaq
Inuit isumaliortaatsimikkut napparsima-
sut innarluuteqartullu sugisaasa peqati-
giiffiat
Ukioq 1996 pilersinneqarpoq.
Siulittaasoq: Esekias Therkelsen
Oq.: 55 19 53
Imaneq 41
Postboks 347, 3900 Nuuk
sugisaq@sugisaq.gl
Facebookside: Sugisaq                  

Kalaallit Tusilartut Kattuffiat (KTK)
Kalaallit Tusilartut Kattuffiat
Pilersinneqartoq 9/11 2011 
Siulittaasoq: Lisa Marie Nielsen  

Oqar: 52 58 80 
Mail: uuta-j@live.dk
Facebookside: Kalaallit Tusilartut  
Kattuffiat - KTK                     

Landsforeningen Autisme
- Kalaallit Nunaanni immikkoortortaq
Ulloq pilersinneqarfia 25/6 2016 
Siulittaasoq: Nanette Hammeken Arboe 
Oqar: 323295
info@autisme.gl  www.autisme.gl

Sumiiffinni Innarluutillit peqatigiiffii
KNIPK sumiiffinni innarluutillit peqati-
giiffiisa kattuffigaat. KNIPK-mut saaffi-
ginnissinnaavutit paasiniarlugu illoqarfi-
gisanni innarluutillit peqatigiiffeqarner-
sut. 

Kalaallit Nunaanni Innarluutillit 
Piginnaanikitsullu Kattuffiat (KNIPK)
Siulittaasoq: Hans Reimer                                
Oqar. 565781 
Johs. Dorfsvej 31
Postboks 269, 3950 Aasiaat
knipk1981@gmail.com
Facebookside: KNIPK  
- Kalaallit Nunaanni Innarluutillit 
 Piginnaanikittullu Kattuffiat

Innarluutillit peqatigiiffii

Ukiut tamaasa innerluuteqartut peqatigiiffiit Tiliumit naapeqatigiissinneqartarput, 
ataatsimoorlutik innarluuteqarnerup innarluuteqarneq nutaamik oqaluuseralugu.
Handicapforeningerne deltager hvert år i et seminar med Tilioq, hvor de sammen finder på 
nye måder at sætte handicap på dagsordenen.

Inuit innarluuteqartut Tiliup ataatsimeersuartitsinerani saqqummiinermi naalaartut
Personer med handicap lytter til oplæg ved Tilioqs konference. 
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Inuit Innarluutillit illersuisuata sulias-
saraa Naalagaaffiit Peqatigiivisa In-
narluutillit pillugit Isumaqatigiissu-
taat malillugu innarluutillit  inuiaqa-

tigiinni soqutigisaat isumannaatsumik 
siuarsaasumillu aallunnissaat.

Suliassat pingaarnerit ilagaat:
•  Inuit innarluutillit pisinnaatitaaffiinik 

aamma maalaarutaanik aqqutissaan-
nik siunnersorlugit aqqutissiuullugillu. 
Tilioq suliani ataasiakkaani aalajangi-
isinnaanngilaq, innuttaasunulli qanigi-
saannullu iliuuserisinnaasanik siunner-
suisinnaalluni. 

•  Pisortatigut aamma namminerisamik 
sulliviutillit siunnersorlugit aqqutissi-
uullugillu.

•  Naalagaaffiit Peqatigiivisa inuit innar-
luutillit pillugit Isumaqatigiissutaat na-
apertorlugu inatsisitigut isumannaat-
sumik inuit innarluutillit sullinneqarne-
rat qulakkiissallugu

•  Pissutsit inunnut innarluutilinnut tun-
ngasut nalilersussallugit

•  Nunatsinni inunnut innarluutilinnut 
tunngasunik paasissutissanik katersi-
neq ingerlatitseqqiinerlu

•  Inuit innarluutillit atugarisaat nakus-
sassarlugit suliniutinik siunnersuusior-
neq

•  Nunatsinni innarluutillit peqatigiiffii 
suleqatigalugit inuit innarluutillit Ka-
laallit Nunaanni atugaat siuarsarne-
qarnissaat qularnaarneqarnissaallu

Tiliup kissaatigaa pisortat oqartus-
saqarfii tamaasa namminersorlutillu 
susassaqartut inuit innarluuteqartut 
pitsaanerusunik atugaqarnissaannik kis-
saateqartut suleqatiginissaat siunner-
sornissaallu. Ingammik inuit innarluute-
qartut atugaat pillugit kiisalu innarluutil-
lit pillugit isumaqatigiissut tassanilu 
pisinnaatitaaffiit pillugit siunnersuisarlu-
talu ilitsersuisarpugut.

Tiliumi takorluukkat suliassallu

Suliassaq:
Inuiaqatigiit inuit innarluutillit pisinnaa-
titaaffii pillugit FN-imi isumaqatigiissut 
malissagaat.

Takorluugaq
Tiliup inuit innarluutillit pisinnaatitaaf-
fiisa eqqortinneqarnissaat suliniutigaa, 
taamaalillutik allat naligalugit 
ataqqinartumik inuuneqarniassammata. 

Tilioq peqataatitsinermik suleriuse-
qarluni inuit innarluutillit isumaasa 
tusarneqarnissaat qulakkeerniarlugu 

inuiaqatigiinni oqallinnermi inuit innar-
luutillit atugaat oqariartuugisarpai. 

Tilioq inuit innarluutillit pillugit politik-
kiliornermi, kommunini nunalu tamak-
kerlugu, suleqataarusuppoq, soorlu 
aamma ilisimasanik suliaqartuullunilu 
katersiffiuniartoq, inuillu innarluutillit 
pisinnaatitaaffii tamatigoortunngortin-
neqarnissaannut nuna tamakkerlugu 
kommuninilumi politikkiliortoqarnerani 
eqqarsaatigineqartarnissaat qulak-
keerumavai.

Tilioq makkunatigut malinnaavigiuk 
imaluunniit allaffigalugu
Mail: info@tilioq.gl
Web: https://tilioq.gl/da/
https://www.facebook.com/Tilioq/

Tilioq har en rettighedsbaseret 
tilgang til alle opgaver og arbej-
der med udgangspunkt i FN’s 
handicapkonvention.  Det er Til-

ioq fornemste opgave at sikre og frem-
me rettigheder og interesser for perso-
ner med handicap i Grønland.

De overordnede opgaver er blandt 
andet:
•  At rådgive og vejlede personer med 

handicap og deres pårørende om de-
res rettigheder og klageadgang. Tilioq 
kan ikke træffe afgørelser i enkeltsa-
ger men blot vejlede om handlemulig-
heder for borgere og deres pårøren-
de.

•  At rådgive og vejlede offentlige og 
private institutioner.

•  At sikre lovgivning og praksis omkring 
personer med handicap foregår i hen-
hold til FN’s handicapkonvention.

•  At vurdere forhold for personer med 
handicap i Grønland.

•  Indsamle og formidle information om 
personer med handicaps forhold i 
Grønland.

•  At foreslå tiltag der styrker personer 
med handicaps vilkår.

•  At samarbejde med de grønlandske 
handicapforeninger om at sikre og 
fremme personer med handicaps vil-
kår i Grønland.

Tilioq ønsker at samarbejde og rådgive 
alle offentlige myndigheder og private 

aktører, der ønsker at gøre forhold bed-
re for personer med handicap. Vi rådgi-
ver og vejleder særligt om forhold og 
vilkår for personer med handicap samt 
handicapkonventionen og de rettighe-
der den indebærer. 

Tilioqs vision og mission 

Mission: 
Et samfund der efterlever FN’s konven-
tion om rettigheder for personer med 
handicap.

Vision: 
Tilioq arbejder for, at personer med 
handicaps rettigheder bliver overholdt, 
så de kan leve et værdigt liv på lige fod 
med alle andre. 

Med en inddragende tilgang taler Til-
ioq personer med handicaps sag i sam-
fundsdebatten for at sikre, at personer 
med handicaps stemmer bliver hørt. 

Tilioq vil være en aktiv samarbejds-
partner, vidensinstitution og -produ-
cent, og sikre at personer med handi-
caps rettigheder mainstreames og bli-
ver indtænkt i al politik både nationalt 
og kommunalt.

Følg eller kontakt Tilioq på disse 
platforme
Mail: info@tilioq.gl
Web: https://tilioq.gl/da/
https://www.facebook.com/Tilioq/

Tilioq pillugu
Innarluutillit illersuisoqarfiat Tilioq Namminersorlutik 
Oqartussat ataani ingerlatsiviuvoq naalakkersuinermik 
sulinermut attuumassuteqanngitsoq

Om Tilioq 
Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq er en politisk 
uafhængig institution under Grønlands Selvstyre

Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiitaani inuit innarluuteqartut pisinnaatitaaffii Tiliup 
paasiuminarsarlugit saqqummersippai.
Tilioq har udgivet en letlæselig udgave af FN’s konvention om rettigheder for personer med 
handicap. 

Tiliumi sulisoq Qaanaami angalanermi inuit innarluuteqartut pisinnaatitaaffii pillugit 
innuttaasunik siunnersuisoq.
Medarbejder fra Tilioq rådgiver borgere i rettigheder for personer med handicap under en 
rejse til Qaanaaq.
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Pissassarfik Kalaallit Nunaat 
tamakkerlugu innarluuteqar-
nermut ingerlatsiviuvoq, Sisi-
miuni inissisimasoq.

Inuit innarluuteqartut inuunerisa 
pitsaassusaata ineriartornerisalu taper-
sersornissaat Pissassarfiup anguniara-
gaa. Taamaaliorpugut imaaliorluta:

• Innuttaasunut – meeqqanut, inuu-
suttunut, inersimasunut Pissassarfimmi 
najugaqarneq

• Siunnersorneqarneq ilitsersorneqar-
nerlu

• Pikkorissaanerit innarluutilinnillu ka-
tersuutsitsinerit

Najugaqarneq
Pissarsarfiup neqeroorutigaa innuttaa sut 
ingiallorteqarlutik imaluunniit inummik ta-

persersorteqarlutik Pissassarsimmi su-
ngiusarnissaat ilinniartinneqarnissaallu.

Pissassarfimmi najugaqarusukkaanni 
kommunimi sullissisumut saaffiginnit-
toqarsinnaavoq iliuusissanik pilersaaru-
siuunneqarlunilu Pissassarfimmut inner-
suunneqarluni.

Pissassarfimmi najugaqarnerit na-
linginnaasumik ullut 14-iusarput, innut-
taasup kissaatai pisariaqartitaalu aalla-
avigalugit aaqqissuunneqartartut. Timi-
mik sunigusaasuuvugut, pillorissaasuul-
luta perorsaasuullutalu. Sungiusarneq 
ilinniartitsinerlu inuit ataasiakkaat ullu-
innarni inuunerannik aallaaveqartarpoq. 
Tassaasinnaavoq timimik sungiusarneq, 
ulluinnaat aaqqissuunnissaannut ikior-
neqarneq imaluunniit sunngiffimmi 
sammisassanik siunnersorneqarneq. 

Aamma misissortarparput ikiorsiiniutit 
suut pisariaqarsinnaanersut avatangii-
sinilu qanigisami sungiusarnissamut 
suut periarfissaanersut.

Siunnersuineq ilitsersuinerlu
Pissassarfiup sulisui tamanut pisaria-
qartitsisunut innarluutit pillugit siunner-
suisarlutillu ilitsersuisarput – innuttaa-
sunut innarluuteqartunut, qanigisanut, 
sulisunut tapersersortinullu.

Sullissisinnaanngilagut – taamaallaat 
innersuussisinnaalluta.

pissassarfik@nanoq.gl allaffigiuk 
imaluunniit uunga sianerlutit 34 50 70

Pikkorissarnerit innarluuteqartunillu 
naapeqatigiissitsinerit
Pissassarfik tapersersortinut sullissi-

sunullu pikkorissartitsisarpoq.
Pikkorissarnernut nalunaarneq suliffe-

qarfik aqqutigalugu pisarpoq.
Ukiumut marloriartumik innuttaasut 

innarluuteqartut katersuutsinneqartar-
put. Katersuutsitsinerit tamarmik qule-
qutaqartarput, taannalu kommunini in-
narluuteqarnermut ataqatigiissaarisu-
mut sullissisunullu nalunaarutigine-
qartarpoq.

Innarluutillit katersuutsitsinerannut 
nalunaarneq inuit ataasiakkaat sullissi-
sui aqqutigalugit pisarpoq.

2021-mi upernaakkut COVID19 peq-
qutigalugu pikkorissaasoqaranilu kater-
suuttoqassanngilaq..

Pissassarfik er det landsdækken-
de handicapcenter i Grønland, 
og vi holder til i Sisimiut.

Pissassarfiks målsætning er 
at støtte op om det enkelte menneske 
med handicaps livskvalitet og udvikling.  
Det gør vi ved:
• Forløb på Pissassarfik for borgere – 
børn, unge, voksne 
• Rådgivning og vejledning 
• Afholdelse af kurser og handicaptræf

Forløb
Pissassarfik tilbyder forløb, hvor borge-
ren kommer til træning og undervisning 
på Pissassarfik sammen med en ledsa-
ger eller støtteperson. 

Hvis man ønsker et forløb på Pissas-
sarfik, skal man henvende sig til sin 
sagsbehandler i kommunen for at få la-
vet en handleplan og en henvisning til 
Pissassarfik.

Forløbet på Pissassarfik varer typisk 
14 dage og tilrettelægges individuelt ud 
fra borgerens ønsker og behov. 

Vi er fysioterapeuter, ergoterapeuter 
og pædagoger. Træningen og undervis-
ningen tager udgangspunkt i den en-
keltes hverdag. Det kan være behov for 
fysisk træning, hjælp til strukturering af 
hverdagen eller forslag til fritidsaktivite-

ter. Vi ser også på hvilke hjælpemidler, 
der kan være behov for og hvilke træ-
ningsmuligheder, der findes i nærmil-
jøet. 

Rådgivning og vejledning
Pissassarfiks medarbejdere yder råd-
givning og vejledning om handicap til 
alle, som har brug for det - borgere 
med handicap, pårørende, fagpersona-
le, støttepersoner … 

Vi kan ikke sagsbehandle – kun anbe-
fale. 

Skriv til pissassarfik@nanoq.gl eller 
ring 34 50 70 

Kursus og handicaptræf
Pissassarfik holder faglige kurser for 
støttepersoner og fagpersoner. 

Tilmelding til kurserne sker via ar-
bejdspladsen. 

To gange årligt afholdes handicap-
træf for borgere med handicap. Hvert 
træf har et tema, som meldes ud til 
handicapkoordinatorer og sagsbehand-
lere i kommunerne. 

Tilmelding til handicaptræffene sker 
gennem den enkeltes sagsbehandler.

Her i foråret 2021 er der ikke kurser 
og træf på grund af COVID19.

Pissassarfik

Pissassarfik 
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FN’s 193 medlemslande vedtog i sep-
tember 2015 en verdensomspændende 
plan for bæredygtig udvikling frem 
mod 2030.

Planen sætter dagsordenen for, hvilke 
forandringer verdens lande i særlig 
grad skal fokusere på – og hvilke resul-
tater der skal opnås. 

Den verdensomspændende plan 
kommer til udtryk i 17 mål og 169 del-
mål, som gælder alle verdens lande – 
ikke kun udviklingslande.

Personer med handicap er ligesom 
alle andre omfattet af FN’s verdensmål 

for bæredygtig udvikling.
Verdensmålenes målsætning om ’ikke 

at lade nogen tilbage’ (’leave no one 
behind’) er central for personer med 
handicap. Målsætningen er en reflek-
sion af de menneskeretlige principper 
om ikke-diskrimination og ligebehand-
ling.

Desuden refererer verdensmålene di-
rekte til personer med handicap flere 
steder, herunder under mål 4 om kvali-
tetsuddannelse, mål 8 om anstændige 
jobs, mål 10 om mindre ulighed og mål 11 
om bæredygtige byer og lokalsamfund.

For eksempel lyder delmål 11.2:
Delmål 11.2: ”Inden 2030 
skal vi give alle mennesker 
adgang til sikre, tilgænge-
lige og bæredygtige trans-
portsystemer – til en pris, 
der er til at betale. Vi skal 
også forbedre vejsikkerheden, især ved 
at udvide den offentlige transport, med 
særligt hensyn til udsatte grupper, kvin-
der og børn, personer med handicap 
og ældre.”

Målsætningen for delmål 11.2 er di-
rekte relevant for problemstillinger ved-

rørende fysisk tilgængelighed i Grøn-
land, og afspejler flere artikler i handi-
capkonventionen, blandt andet artikel 9 
om tilgængelighed og artikel 20 om 
personlig mobilitet.

Kilde: Grønlands Råd for Menneskeret
tigheder og Institut for Menneskerettig
heder

Nunat Naalagaaffinni Peqatigiinni ilaa-
sortaasut 193-it 2015-imi septembarimi 
2030-ip tungaanut nunarsuarmi piu-
juartitsilluni ineriartornermut pilersaa-
rutit akueraat.

Pilersaarutit nalillugit oqaluuserine-
qassaaq nunarsuarmi nunat allannguu-
tit suut isiginiarnerussaneraat – suullu 
anguneqassanersut.

Anguniakkani 17-ini taakkulu ataanni 
anguniakkani 169-ini nunarsuarmi piler-
saarut nunarsuarmi nunanut tamanut 
– nunanut siuarsagassaannarnuunngit-
soq – atuuttoq allassimavoq

Inuit innarluutillit nungusaataanngitsu-
mik ineriartorneq pillugu FN-imi nunar-
suarmi anguniakkani allatuulli ilaapput.

’Kikkulluunniit sumiginnarneqanngin-
nissaat’ (’leave no one behind’) pillugu 
nunarsuarmi anguniakkani siunertaq 
inunnut innarluutilinnut pingaaruteqar-
poq. Siunertaq tassaavoq immikkoortit-
sinnginnissaq assigiimmillu pinninnissaq 
pillugit inuit pisinnaatitaffiini tunngavin-
nik isummersorneq.

Nunarsuarmi anguniakkani aamma 
inuit innarluutillit arlalinni toqqaannar-
tumik taaneqarput, tassunga ilanngul-
lugit pitsaassusilimmik ilinniagaqarneq 
anguniakkap 4-p, naammaginartumik 
suliffeqarnissaq pillugu anguniakkap 
8-p, annikinnerusumik naligiinngit-
toqarnissaa pillugu anguniakkap 10-p 
aamma illoqarfiit sumiiffinnilu inuiaqati-

giit imminnut nappassinnaasut pillugit 
anguniakkap 11-p ataanni.

Assersuutigalugu anguniakkat 
immikkoortuanni 11.2-mi allaqqavoq:
Anguniakkat immikkoor-
tuat 11.2: ”Assartueriaat-
sinik isumannaatsunik, 
tikinneqarsinnaasunik im-
minullu nappassinnaasunik 
inuit tamarmik 2030 tikit-
sinnagu atuisinnaalissapput – aki akiler-
neqarsinnaasoq atorlugu. Aamma 
aqqusinerni isumaallisaaneq pitsan-
ngorsassavarput, pingaartumik kikkun-
nik tamanik assartuutit annertusarneri-
sigut, inuit ataatsimoortut navianartu-

miittut, arnat meeqqallu, inuit innarluu-
tillit utoqqaallu immikkut isiginiarlugit.”

Anguniakkat immikkoortuanni 11.2-mi 
siunertaq Kalaallit Nunaanni tikinneqar-
sinnaaneq pillugu ajor nartorsiummut 
toqqaannartumik pingaaruteqarpoq, 
aammalu innarluutillit pillugit isumaqa-
tigiissummi artikelinik arlalinnik takutit-
silluni, ilaatigut tikineqarsinnaa neq pil-
lugu artikeli 9 aamma nammineerluni 
ingerlarsinnaa neq p illugu artikeli 20.

Issuaaffik:  Kalaallit Nunaanni Inuit 
Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqa
tigiit aamma Inuit Pisinnaatitaaffiinut 
Institutti

Fakta om FN’s verdensmål

Paasisat FN-imi  
nunarsuarmi anguniakkat
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Borgmesterinut apeqqutit ersarissut
Nunatsinni borgmesterit tallimat tamarmik assigiinnik tallimanik apeqquteqarfigineqarput,  
kommunimi innerluuteqarnermut politikki naatsumik nassiaqqullugu

Fem skarpe til borgmestrene
Landets fem borgmestre har alle fået fem ens spørgsmål, hvor de kort redegør for kommunens handicappolitik

Charlotte Ludvigsen, Kommuneqarfik Sermersuumi borgmesteri

Charlotte Ludvigsen,  
borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq

Inuit innarluuteqartut peqataatinneqar
nissaat qanoq paasiviuk?
- Inuit tamarmik kiffaanngissuseqarlutik 
inuunissartik pisinnaatigaaffigaat, inuia-
qatigiinnilu suliffeqarnernikkullu – in-
narluuteqarunik innarluuteqanngikkunil-
luunniit. Inuiaqatigiinnut suliffeqarner-
milu ilaasinnaaniarluta tamatta innut-
taasut innarluuteqartut peqataatissa-
vavut, soorlu inuiaqatigiinni suliffeqar-
nikkullu. Inuit innarluuteqartut inuune-
rinni aporfissaqartarput, taamaalillutik 
angerlarsimaffimminni tapersersorne-
qarnissartik ikiorneqarnissartillu pisaria-
qartillugu, inuttut allatuulli inuusinnaa-
niarlutik. Aamma inuiaqatigiinni peqa-
taatinneqarnissaminnut ikiorneqarnis-
sartik pisinnaatitaaffigaat, taamaalillutik 
aamma suliffeqarnermi.

Innarluutilinnik sullissinermi kommunit
sinni suut ilungersunarnerpaappat?
- Sulisut ilinniarsimasut suliassaqarfinni 
immikkut ittuni ilisimasaqartut sulius-
sarsiariniarnerat sulisoriinnarniarnerallu 
ajornakusoorpoq, innuttaasunut timik-
kut innarluuteqartunut tapersiinermi 

ingammilli socialpsykiatrip iluani. Peq-
qutaasut ilagaat akissarsiat qaffasi-
nnginnerat, saniatigullu kommunitut 
akissarsiatigut/tapitigullu ulloq unnuar-
lu angerlarsimaffinnut unammillersin-
naanata. Tamatuma saniatigut inis-
saqarnikkut annertuumik ilungersunar-
toqarpoq, inissarsinissaq ajornakusoor-
mat, sulisunullu inissianut sivisuumik 
utaqqisariaqartarluni, tamannalu ilaan-
nikkut sulisup tunuarterneranik kingu-
neqarsinnaasarluni.

Inuk innarluutilik pillugu ataqatigiissaa
gaasumik tamakkiisumillu isiginnittumik 
suleqatigiinneq qanoq iluatsissinnaava?
- Pisortani oqartussaaffiit, kommunip, 
peqqinnissaqarfiup, pinerluttunik isu-
maginnittut, politiit assigisaasalu sule-
qatigiilluarnissaat pingaartuuvoq. Atta-
viit ataatsimiisinnerisigut tamanna piler-
sissinnaavarput, pisariaqartillugu ataa-
vartumillu suleqatigiinnikkut ataatsi-
miikkaangatta. Inuussutissarsiuteqartut 
aamma akisussaaqataanissaat pingaar-
tuuvoq, taamaalillutik innarluutillit sulif-
feqalersinnaallutik.

Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
pisinnaatitaaffiit periarfissallu pillugit 
qanoq paasissutissiisartigivisi?
- Atugarissaarnermut Suliffeqarnermul-
lu Aqutsisoqarfik ukiumut pingasut-si-
samariarluni ataatsimiisitsisarpoq, in-
nuttaasunut innarluuteqartunut qanigi-
saannullu unnukkut paasisitsiniaalluni 
– 2020-mi COVID-19-mi killilersuinerit 
peqqutigalugit tamanna periarfissaqar-
simanngilaq. Tamatuma saniatigut kom-
munip nittartagaata innuttaasunit paa-
siuminarnissaa pingaartinneqarpoq, 
aqutsisoqarfinnut sorlernut saaffigin-
nissanersut.

Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
sullissisut sulilernissaannut sulisoriinnar
nissaannullu qanoq iliuuseqartarpisi?
- Suliffiup kajuminnartuunissaa pingaar-
tipparput, sullivinni avatangiisit, ilinniar-
nissaq sulisunillu qaffassaanissaq eqqu-
maffigalugit, isiginiarlugu sulisut sulias-
saqarfinni neqeroorutinilu assigiin-
ngitsuni immikkut ilinniarsinnaanissaat. 
Nuannersunik oqaluttuassaqaraangat 
tamakku kommunip nittartagaani face-

bookianilu saqqummersittarpavut. 
Aqutsisut immikkoortortanilu pisortat 
tamarmik periarfissinneqarnertik ator-
luartarpaat, perorsaanermik ilinniarnis-
saminnut peqqissutsikkullu ilinniarfis-
sani, kommunimi immikkoortortani ilin-
niartitsillutillu siuarsaasinnaaniarlutik.

Hvad forstår du ved inklusion af perso
ner med handicap? 
- Alle har ret til at leve et selvstændigt 
liv og til at være en del af samfundet og 
arbejdsmarkedet – uanset om borgeren 
har et handicap eller ej. For blandt an-
det at kunne være en del af samfundet 
og en del af arbejdsmarkedet, skal vi 
alle være med til at inkludere borgere 
med handicap, i for eksempel samfun-
det og arbejdsmarkedet. Personer med 
handicap kan have nogle barrierer i de-
res liv, der gør, at de har brug for støtte 
og hjælp i deres hjem, for at kunne 
begå sig på lige fod medsom andre., 
Dde har også ret til at få hjælp til at 
være en del af samfundet, og dermed 
også en del af arbejdsmarkedet.

Hvad er de største udfordringer i jeres 
kommune i forhold til handicapområ
det? 
- Det er svært at rekruttere og fasthol-
de faglært personale med kendskab til 
specialområderne, både indenfor støt-
ten til borgere med fysisk handicap, 
men specielt indenfor socialpsykiatrien. 
En af grundene er lønningerne, som 

ikke er store, oveni det kan vi som kom-
mune ikke konkurrere med de samme 
lønninger/tillæg, som døgninstitutioner-
ne kan tilbyde. Derudover er der også 
store udfordringer med boligsituatio-
nen, det er svært at finde en bolig, og 
der er lang ventetid på personaleboli-
ger, som nogle gange er medvirkende 
til at medarbejderne trækker sig.

Hvordan kan helhedsorienteret og koor
dineret samarbejde for personer med 
handicap lykkes? 
- Det er vigtigt, at der er et godt samar-
bejde mellem de offentlige instanser, 
kommunen, sundhedsvæsnet, kriminal-
forsorgen, politiet med videre. Det ska-
ber vi ved at holde netværksmøder, når 
der er et behov og ved faste samar-
bejdsmøder. Det er også vigtigt at de 
erhvervsdrivende tager deres del af an-
svaret, så borgere med handicap kan få 
arbejde.

Hvad gør jeres kommune for at oplyse 
borgere med handicap om deres rettig
heder og muligheder? 
- 3-4 gange om året, holder Forvaltnin-

gen for Velfærd og Arbejdsmarked, in-
formationsaftener for borgere med 
handicap og deres pårørende – på 
grund af COVID-19 restriktionerne, har 
det ikke være muligt i 2020. Derudover 
er der fokus på, at det på kommunens 
hjemmeside bliver nemmere for bor-
gerne at finde ud af, hvilke forvaltnin-
ger, de skal henvende sig til.

Hvad gør jeres kommune for at tiltræk
ke og fastholde handicapfaglige medar
bejdere? 
- Vi har fokus på at være en attraktiv 
arbejdsplads, hvor der er fokus på ar-
bejdsmiljøet, uddannelse og opkvalifi-
cering af personalet, hvor der er fokus 
på, at personalet får specialisering in-
denfor de forskellige enheder og tilbud. 
Når der er nogle gode historier, offent-
liggør vi demn på kommunes hjemme-
side og Facebookside. Lederne og afde-
lingslederne benytter alle de chancer 
de får, for at komme ud til pædagog-
studerende og på de sundhedsfaglige 
uddannelser, for at undervise og pro-
movere for kommunens enheder.
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Inuit innarluuteqartut peqataatinneqar
nissaat qanoq paasiviuk?
- Inuit tamarmik peqatitaatinneqarnis-
saq pisinnaatitaaffigaat, aamma inuit 
innarluuteqartut. Nammineq pisinnaan-
ngikkaangamik nakkutiginnittoqartussa-
apput. Assersuuteqarusuppunga. Siorna 
angut inuusukaaq qaratsamigut aa-
naar toorpoq taamaalilluni annertuumik 
innarluuteqalerluni. Nakkutiginnittua 
uannut saaffiginnippoq oqaluttuullu-
nga, angut angajoqqaavisa illoqarfigi-
saanut ukiorpassuarni najugaqarfigisi-
masaannut angerlartinniarlugu qinnute-
qarsimallutik, kinguneqanngitsumilli. 
Ukiorpassuarni ilungersoreerluta iluat-
sipparput. Maanna Aasianniippoq 
ilaquttaminut pulaarneqarsinnaalluni. 
2018-imi Kommune Qeqertalik pilersin-
neqarmat sulissutigisatta ilagaat inuit 
innarluuteqartut atugaasa misissorne-
qarnissaat. Inuit 217-it missaat Kommu-
ne Qeqertalimmi innarluuteqarput, 
 taakkunannga 39-t meeraallutik. Arlalit-
sigut iliuuseqarnissaq pisariaqarmat 
siorna innarluuteqarnermut politikkilior-
pugut, taannalu suleriaqqinnitsinni 
tunngavittut atortarparput. Ullumikkut 
sulisuvut suliassaqarfimmi ineriartor-
titsinissaminnut tunngavissaqarput. In-
narluutillit peqatigiiffii sullissisullu peqa-
tigalugit siunnersuisoqatigiiliorpugut.

Innarluutilinnik sullissinermi kommunit
sinni suut ilungersunarnerpaappat?
- Ilungersunartorpassuupput, innuttavut 
innarluuteqartut assigiinngitsorpassuar-
nik innarluuteqarmata, inoorlaaniit 
utoqqarnut. Inunnut timimikkut tarnik-

kullu innarluuteqartunut ikiueqqaarnis-
saq amigaataavoq, periutsinik piorsaa-
soqartariaqarluni ataqatigiissaaralunilu.
Tamanna suliarileruttorparput. Sulias-
sanullu taakkununnga sulisunik naleq-
quttunik nassaarniarneq aporfiit ilagaat. 
Sulisivut suliassaminnut ataavartumik 
piukkunnarsarneqartussaapput, pikko-
rissaanikkut ilisimasatigullu suliassamik 
naammassisinnaanissaannut. Anga-
joqqaat, ilaqutariit, inuit innarluuteqar-
tut sulisullu akornanni pitsaanerusumik 
ataqatigiissaarisoqartariaqarpoq. Innar-
luutilinnik sullissinermit inatsisit allan-
ngorneranni kingullermi kommunit 
 ikaarsaariarnissamik aaqqissuussiffigi-
neqanngillat. Suliassaqarfiit kommunip 
ataaniinngitsut soorlu peqqinnissaqar-
fiup suleqatiginiarnerani annertuunik 
ajornartorsiuteqarpoq, assersuutigalugu 
inuit tarnimikkut innarluuteqartut inuu-
sunnerujartuinnartut qulaajaavigineqar-
nissaat tunuarsimaarfigineqartarluni. 
Peqqinnissaqarfik nunaqarfinni inuit 
inuunermik ilaani innarluuteqalersima-
sut pillugit suleqatigiinnissami akisus-
saaffimminik tigusiumaataartarpoq. 
Inuit tarnimikkut innarluuteqartut pillu-
git peqqinnissaqarfiup politiillu sulieqa-
tigineranni ajornartorsiuterpas-
suusarput. Peqqinnissaqarfiup politiillu 
akornanni suleqatigiinngittoqarnera 
 peqqutigalugu inuit tarnimmikkut innar-
luuteqartut pisortaqarfinnit assigiin-
ngitsunit siusissukkut iliuuseqarfiginis-
saat sapanginneqartarpoq, arlalitsigullu 
aatsaat pinerluttunngoraangata iliuuse-
qarniartoqalersarluni. Tamanna allan-
ngortikkusupparput, arlaleriarlutalu 

 saaffigisarsimavagut, kinguneqanngit-
sumilli. Maanna saaffiginnissutsigut 
qisuariarfigisariaqarpaat, Nalakkersui-
sullu tamanna pillugu eqiinganerusaria-
qalerlutik.

Inuk innarluutilik pillugu ataqatigiissaa
gaasumik tamakkiisumillu isiginnittumik 
suleqatigiinneq qanoq iluatsissinnaava?
- Pisortaqarfiit assigiinngitsut kommuni, 
peqqinnissaqarfik politiillu ersarissumik 
sullissinissamut najoqqutassaqalerneri-
sigut maanna pissusiulersoq pisussaa-
ruttarneq qimanneqarpat innarluutilin-
nut sullissineq pitsanngoriangaassaaq. 
Meeqqat innarluuteqarlutik inunngor-
tartut pillugit sullissinikkut pitsanngor-
saavugut meeqqerivinni meeqqallu 
 atuarfiini. Takusinnaasanni ajornartor-
siutit ilagaat meeqqat innarluutillit 
18-liigaangata sullinneqarnerisa unit-
tuusisarnerat inatsisitigut najoqqu tas-
saa ilanngullutik iluarsagassaammata. 
Inersimasunngornissamut ikaarsarneq 
pitsaanerusumik ersarinnerusumik iluar-
sisassat ilagaat oqartussaaffiit tamaasa 
suleqatigalugit.

Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
pisinnaatitaaffiit periarfissallu pillugit 
qanoq paasissutissiisartigivisi?
- Kommune innarluutillit pillugit politiki-
liornikuuvoq siunertaralugu innuttaasut 
innarluutillit pisinnaatitaaffiisa periarfis-
saasalu pitsanngorsarnissaat ilaqutaa-
sut innarluutillillu suleqatigalugit. Nu-
natsinni periarfissat nutaat atorluassa-
vavut soorlu Pissassarfik innarluutilinnut 
ilaqutaasunullu periarfissaq pitsassuaq. 

Tarnikkut timikkullu innarluutillit suliffe-
qarfinni tikilluaqqusaanerulernissaat su-
liassaavoq aamma suliffeqarfinnik ilin-
niarfinnillu suleqateqarluni ineriartortin-
neqartariaqartoq.

Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
sullissisut sulilernissaannut sulisoriinnar
nissaannullu qanoq iliuuseqartarpisi?
- Maani Aasianni ukiorpassuarni innar-
luutillit utaqqiisaasumik blokiniisimap-
put maannalu illuni ataasiakkaani arla-
linni siammarsimallutik. Kommune Qe-
qertalik pilersinneqarmat kommunalbe-
styrelsimi aaliangiivoq innarluutillit naju-
gaqatigiiffissaannik sanasoqassasoq 
maannalu taanna sanaartorneqaruttu-
lerpoq, aamma illoqarfiit soorlu Qasi-
giannguit, Qeqertarsuaq Kangaatsiarlu 
pitsaasunik sanaartorfigineqartariaqar-
put sullivigiuminarnissaat eqqarsaati-
galugit. Sulisut sullitalik pillugit ilisima-
sassaminnik ataavartumik immersorne-
qarnerat aallunneqassaaq pitsaaner-
paamik sullissinissaat siunertaralugu. 
Sulisut sulinerminni illersorneqarnissaat 
ersarissagassaavoq sulissutigaarpullu.

Hvad forstår du ved inklusion af perso
ner med handicap?
- Alle har ret til at blive inkluderet, også 
personer med handicap. Når de ikke 
kan selv, skal de have en værge. Jeg vil 
gerne komme med et eksempel. Sidste 
år fik en yngre mand en hjerneblød-
ning, og blev derved svært handicap-
pet., så Hhans værge henvendte sig til 
mig og fortalte, at de havde søgt om at 
få manden hjem til forældrenes hjemby, 

hvor de havde boet i mange år, dog 
uden resultat. Efter mange års kamp, 
lykkedes det for os. Han er nu i Aasiaat 
og kan få besøg af sin familie. Da Kom-
mune Qeqertalik blev etableret i 2018, 
arbejdede vi blandt andet på at få un-
dersøgt personer med handicappedes 
forhold. Der er omkring 217 personer 
med handicap i Kommune Qeqertalik, 
hvoraf 39 er børn. Da der var behov for 
mange tiltag, lavede vi sidste år en han-
dicappolitik, som vi bruger som grund-
lag for det videre arbejde. I dag har vo-
res medarbejdere et grundlag for at vi-
dereudvikle området. Vi har sammen 
med handicapforeninger og fagperso-
nale fået etableret et råd.

Hvad er de største udfordringer i jeres 
kommune i forhold til handicapområ
det?
- Vi har mange udfordringer, da vores 
personer med handicap havde mange 
forskellige handicap, fra nyfødt til gam-
mel. Der mangler førstehjælp til perso-
ner med fysisk og psykisk handicappe-
de, hvor der skal udvikles metoder og 
koordinering. Det er vi nu i gang med. 
Men en af forhindringerne er, at finde 
egnede medarbejdere til disse opgaver. 
Vores medarbejdere skal løbende klæ-
des på til deres opgaver, i form af kur-
ser og viden, for at kunne varetage op-
gaven. Der skal være en bedre koordi-
nering mellem forældre, familie, perso-
nen med handicappet og medarbejder-
ne. Ved sidste lovændring på handicap-
området, blev der ikke lavet overgangs-
ordninger med kommunerne. Der er 

store problemer med samarbejdet i for-
hold til de områder, som ikke hører un-
der kommunen, såsom sundhedsvæse-
net, hvor man for eksempel er tilbage-
holdende med udredning af personer 
med psykiske handicappede, som bliver 
yngre og yngre. Sundhedsvæsenet er 
længe om at tage sin del af ansvaret 
omkring samarbejdet om de personer, 
der i løbet af deres liv får etbliver han-
dicappede i bygderne. DOg der er man-
ge problemer i samarbejdet mellem 
sundhedsvæsenet og politiet, omkring 
de psykisk handicappede. Muligheder 
for tidligere indsats omkring de perso-
ner med psykisk handicap, fra de for-
skellige myndigheder, bliver tabt på 
gulvet på grund af manglende samar-
bejde mellem sundhedsvæsenet og po-
litiet, og ofte griber man først ind, når 
de er blevet kriminelle. Det vil vi gerne 
lave om på, og vi har henvendt os til 
dem gang på gang, endnu uden resul-
tat. Nu må man snart reagere på vores 
henvendelser og Selvstyret må oppe 
sig.

Hvordan kan helhedsorienteret og koor
dineret samarbejde for personer med 
handicap lykkes?
- For at gøre arbejdet med personer 
med handicap mere effektivt, skal de 
forskellige myndigheder, kommunen, 
sundhedsvæsenet og politiet, have kla-
re retningslinier for at undgå at gøre 
personer med handicap til kastebolde 
mellem myndighederne. Vi har forbed-
ret arbejdet med børn, født med handi-
cap, i daginstitutioner og i skolerne. Et 

af problemerne, er at arbejdet med 
børn med handicap stopper, når de bli-
ver 18 år, så der er behov for justering 
af lovgivningen. Overgangen til voksen-
livet bør gøres bedre ved samarbejde 
mellem forskellige myndigheder.

Hvad gør jeres kommune for at oplyse 
borgere med handicap om deres rettig
heder og muligheder?
- Kommunen har udarbejdet en handi-
cappolitik for at fremme personer med 
handicaps og deres families rettigheder 
og muligheder. Vi skal bruge de nye 
muligheder, så som handicapcenteret 
Pissassarfik, som er velegnet til perso-
ner med handicap og deres familie. Vi 
skal arbejde for at personer med psy-
kisk og fysisk handicap, får bedre ad-
gang til arbejdspladserne, som skal 
være med til at skabe flere  arbejds- og 
lærepladser.

Hvad gør jeres kommune for at tiltræk
ke og fastholde handicapfaglige medar
bejdere?
- Her i Aasiaat, har personer med han-
dicap, boet i blokkene, hvor de i dag 
bor spredt i forskellige huse. Da Kom-
mune Qeqertalik blev etableret, beslut-
tede kommunalbestyrelsen, at der skul-
le bygges handicapboliger, som i dag er 
gået i gang. Der skal ligeledes bygges i 
byerne Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og 
Kangaatsiaq, så de også kan blive bed-
re for personalet. Medarbejderne skal 
holdes ajour med viden for at gøre dem 
til bedre medarbejdere. Medarbejderne 
skal beskyttes i deres arbejde. 

Ane Hansen, Kommune Qeqertalimmi borgmesteri

Ane Hansen, borgmester i Kommune Qeqertalik
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borgmester i Kommune Kujalleq

Inunnik innarluutilinnik peqataatitsineq 
qanoq ilinnut isumaqarpa?
- FN-ip inuit innarluutillit pisinnaatitaaf-
fii pillugit Naalagaaffiiit Peqatigiit isu-
maqatigiissutaat aamma Kommune Ku-
jallermi pisussaaffiliivoq, inuk innarluu-
teqaraluarpalluunniit naliginnaanerpaa-
mik allatuulli pisinnaatitaaffiinik malitse-
qartitsinissaq, isumaginninnermi, ine-
riartortitsinermi peqataatitsinermilu.

Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
tunngatillugu suut maannakkut ajorn
akusoornerpaasoraagit?
- Ilisimasariaqakkanik ilinniarsimasunik 
inuullu ineriartornissaanut sullissisussat 
amerlanerit soqutiginninnerulersisallu-
git.

Inuk innarluutilik pillugu ataqatigiissaa
gaasumik tamakkiisumillu isiginnittumik 
suleqatigiinneq qanoq iluatsissinnaava?

- Innarluuteqarnermut politikkiliornikkut 
inuup avatangiisii periarfissaasinnaasut 
aallaavigalugit neqerooruteqartitsinik-
kut susassaqarfinnilu pisussaaffiliinikkut 
sanasoqarpat susassaqarfiit akimorlugit 
tamanna iluatsissasoq qularutiginngila-
ra. Isumaga naapertorlugu kommune 
pitsaasumik naammaginartumillu sullis-
sivoq, taamaattoq Isumaginninnermut 
aqutsisoqarfiup ulloq manna tikillugu 
sullissinermini ilitsersuutinik, pisussaaf-
fimminik naammassisaqannginnera 
uparuaatigisariaqavikkaluarpoq, qitiu-
soqarfimmiimmi kiffartuussinermi pit-
saassusiliinermik pisussaaffik kivitseqa-
taasariaqavimmat. Assersuut: Nalunaa-
rut naapertorlugu inuk innarluutilik na-
jorteqarnissaanik neqeroorfigineqartar-
tussaavoq. Tamaattoq najortiussagaan-
ni Naalakkersuisoqarfimmit pikkorissar-
simanermut uppernarsaammik up-
pernarsaateqartariaqarpoq. Tamanna 
kommunip ulloq manna tikillugu naalak-
kersuisoqarfimmut – aqutisoqarfimmut 
apeqqutigisaraluarpaa suli kinguneqar-
tinneqanngitsumik, sooq taava inatsisi-
liortoqassava nammineq malissinnaan-
ngikkaanni.  
Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
pisinnaatitaaffiit periarfissallu pillugit 
qanoq paasissutissiisartigivisi?
- Isumaginninnnittoqarfik aallavigalugu 
isumaqarluinnarpunga tamanna anner-
tuuumik ingerlanneqartoq. Pingaartin-
neqarpoq pisinnaatitaaffiit pillugit siun-
nersuineq ilitsersuineq ingerlanne-
qartartoq.

Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
sullissisut sulilernissaannut sulisoriinnar
nissaannullu sunik iliuuseqartarpisi?
- Isumaga naapertorlugu aatsaat taama 
pingaaruteqartigaaq ilinniarsimasunik 
amerlanerusunik kiffartuussinerup qaf-
fasissumik pitsaassusilerneqarnissaa, 
tamanna anguneqassappat sulisoqar-
nikkut pitsaasumik atugassaqar-
titsinissaq pisariaqarpoq. Sulias-
saqarfiit ataa siakkaat soorlu 
Terapihuset sulisutigut taar-
seraaffiugaluartoq kiffartu-
ussinera ajunngilluinnartuu-
voq, tamanna ilinniarsima-
sunik aammali suliassaqar-
fiup suuneranik paasisi-
masaqarnermik, peqqu-
teqarnerpaavoq. Paarlat-
tuanik assersuutigalugu 
isumaginnninnermut siun-
nersortitut ilinniarsimasu-
nik, perorsaa sunik taper-
sersortaasussanik, imaluun-
niit peqqinnissakkut ilinniar-
simasunik amigaateqaateqar-
pugut. Taamaammat nikallu-
jaalluta ilinniarsimasunik sulisus-
sameertuarnissarput avaqqunne-
qarsinnaanngilaq. Taassuma saniati-
gut pikkorissarnerit pisariaqartinneqar-
tut ingerlaanneqartarput.

Hvad forstår du ved inklusion af perso
ner med handicap? 
- Kommune Kujalleq er forpligtet af FN’s 
handicapkonvention. Uanset handicap 
har alle mennesker lige rettigheder, so-
cialt, udviklingsmæssigt, hvad angår in-
klusion.

Hvad er de største udfordringer i jeres 
kommune i forhold til handicapområ
det?
- At folk har den fornødne uddannelse 
og skabe større interessere i at arbejde 
med mennesker og personlig udvikling.

Hvad forstår du ved inklusion af perso
ner med handicap? 
- Ved at udarbejde en handicappolitik 
ud fra de muligheder der er, og ved at 
forpligte de relevante aktører på tværs 
af myndighederne er jeg overbevist om, 
at det nok skal lykkes.

Efter min mening, arbejder kommu-
nen tilfredsstillende, og det er til trods 
for Socialstyrelsen den dag i dag, end-
nu ikke fået udarbejdet en vejledning til 
personalet, hvorfor der er grund til at 
påpege dette, da den som myndighed, 
skal være med til at løfte opgaven. Ek-
sempel:

ifølge bekendtgørelsen skal en person 
med handicap, tilbydes en bisidder. 
Men hvis man skal være bisidder, skal 
man fremvise et kursusbevis overfor 

departementet. Kommunen har til dags 
dato spurgt til dette hos styrelsen, sta-
dig uden resultat, så hvorfor skal man 
lave en lovgivning, som man ikke selv 
følger?

Hvad gør jeres kommune for at oplyse 
borgere med handicap om deres rettig
heder og muligheder?
- Jeg mener, at dette gøres i stor ud-
strækning fra socialvæsenets side. Råd-
givning og vejledning om rettigheder 
prioriteres.

Hvad gør jeres kommune for at tiltræk
ke og fastholde handicapfagligemedar
bejdere?
- Efter min mening, har det aldrig været 
vigtigere at få flere og bedre kvalifice-
rede medabejdere end nu, og for at nå 
dertil skal arbejdsvilkårene forbedres. 
På nogle områder, såsom i Terapihuset, 
går det godt, selvom der er en del ud-
skiftning af personalet, da medarbej-
derne er vidende om arbejdspladsens 
vigtighed. Til gengæld er der stor man-
gel på kvalificeret personale i social- og 
sundhedssektoren samt på støtteper-
soner. For at nå dertil, kan vi aldrig 
slække på vore bestræbelser på at få 
kvalificeret personale. Derudover skal vi 
blive ved med at tilbyde kurser.
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Inunnik innarluutilinnik peqataatitsineq 
qanoq ilinnut isumaqarpa?
- Inunnik peqataatitsineq ima paasivara 
allatuulli isiginiarneqartariaqartut. Inuit 
innarluuteqartut tamarmik ilaatinneqar-
lutik, sammisassaqarlutik, suliffissaqar-
lutik anguniagaqarlutillu. Tamatta assi-
giinngilagut, inuillu innerluuteqartut as-
sigiinngissuteqarput peqqussutsikkut 
nammineersinaanikkulluunniit killiliisu-
mik. Inuit taakku peqataasinneqarnerat 
ima isumaqarpoq, allatuulli inuttut in-
narluuteqanngitsutut naligiimmik ulllu-
innarni peqataatinneqarnissaat. Ineriar-
tornissaminnut pisinnaatitaaffeqarput, 
soqutigisaminnik sammisaqarnissamin-

nut, namminersornissaminnut, timikkul-
lu imnaluunniit tarnikkut innarluuteqar-
neq tamatumunnga akornutaanngi-
saannarluni. Inunnik innarluuteqartunik 
taakkuninnga peqataatitsisoqartarpoq, 
ataatsimut isigaluuni ikiornerisigut, inuk, 
sammisaq avatangiisillu ataatsimut isi-
gineqarlutik. Tassalu taakkunatigut ar-
laatigut allanngortoqartillugu tamanna 
allamut kalluaasarluni. Peqqissutsimik-
kut, avatangiisitigut ulluinnarniluunniit 
suliassat suliariniarneranni ajornartor-
siuteqarunik inuit taakku pingaartutut 
isigisaminnut peqataasinneqassapput. 
Tamanna pisinnaavoq namminerisamik 
angerlarsimaffissaannik tuninerisigut, 
nammineersinnaatillugit, inuunerup 
toqqissisimanarnissaa isumaqarluarnis-
saalu qulakkeerneqarluni, ulluinnarni 
suliffeqarnissaq qulakkeerneqarluni, 
ilinniarnissamut periarfissaqarlutik, 
 ikiuutaasinnaasunik pissarsillutik il.il. 
Taa maaliornikkut eqqortumik ikiorne-
qassapput inuiaqatigiinnilu akuutinne-
qarlutik inuillu allat assigalugit isu-
maqarluartunik suliaqarsinnaallutik.

Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
tunngatillugu suut maannakkut ajor
nakusoornerpaasoraagit? 
- Avannaata Kommunia isorartuupilus-
suuvoq innuttaasut imminnut ungase-
qalutik. Aamma nunaqarfippassuaqar-
poq. Taamaalilluni innuttaasut ilaat 
eqqortumik ikiorneqarnissaminnut ta-
persersorneqarnissaminnulluunniit un-
gasissumiissinnaapput. Tamatuma sa-
niatigut innarluutilinnik sullissinerup 
ilua ni sumiiffinni amerlanerni sulisunik 
amigaateqartoqarpoq, ingammik sulisu-
nik ilinniarsimasunik. Tamatuma kingu-
nerisinnaavaa, sulisut atorfimminnit so-
raarnerat innuttaasunik annertuumik ti-
mikkut tarnikkullu innarluuteqartunik 
sullissinissaminnut piukkunnarsarsi-
mannginnamik, pisariaqartitaat naam-
massisinnaanagit. Taamaattoqarnera 
nukillaajummernartarpoq, suliassap su-
liarinissaanut eqqortumik piginnaane-

qannginneq peqqutigalugu.
Tamatuma saniatigut kommunimi ne-

qeroorutinik amigaateqarpoq, asser-
suutigalugu meeqqanut innarluuteqar-
tunut ilaqutariinnik qasuersaartitsisin-
naasunik, inuttut tapersersortissanik kii-
salu inissianik sammisassanillu neqe-
roorutinik. Ingammik meeqqanut inersi-
masunullu tarnimikkut innarluuteqartu-
nut aamma/imaluunniit imigassamik 
hashiumilluunniit atornerluisunut inis-
sianik katsorsaanissamillu neqerooruti-
nik amigaateqarluni. Tamatuma saniati-
gut maannakkut inuusuttunut tarnimik-
kut innarluuteqartunut katerisimaarnis-
samut sammisaqarnissamullu neqeroo-
ruteqanngilaq. Taamaalilluni inunnut 
tarnikkut innarluuteqartunut meeqqat 
atuarfiata kingornagut neqeroorutis-
saqanngilaq siunissami inuunerannut 
qulakkeerisinnaasunik. Ilungersunartut 
ilagaat isorartunerujussuaq, sumiiffinni 
tamani innarluuteqartunut naleqqun-
nani. Sanaartugarpassuit innarluutilin-
nut tikikkuminaapput. Tassalu aqqu-
serngit aqqusineeqqallu, sumiiffinni 
maniitsuniitsut, angerlarsimaffimmi 
anisinnaanermik killiluutik, inuit pitsor-
luttuuppata.

Inuk innarluutilik pillugu ataqatigiissaa
gaasumik tamakkiisumillu isiginnittumik 
suleqatigiinneq qanoq iluatsissinnaava?
- Suleqatigiinnermi attaveqaatit pi-
ngaartuupput, iluatsitsisoqassappat, 
matumanilu suleqatigiiaat, suliassat 
susassaqartullu allat suliamut tigussaa-
sumut attuumassuteqartut isiginiarne-
qassapput, innuttaasut innarluuteqartut 
iluatsittumik sullinneqassappata. Ataat-
simut anguniagaqarneq, ataatsimut ili-
simasaqarneq ataatsimullu naleqati-
taqarneq suleqatigiinnermik qulakkee-
rissaaq, soorlu tamanna Avannaata 
Kommuniani innarluuteqarnermut poli-
tikkimi allassimasoq. Taamaattumik 
aamma pingaartuuvoq inuunik inner-
luu teqartunik sullissisut suleqatigiillutik 
ersarissunik ataatsimullu anguniagaqar-

lutik suliassamik paasinninnissaat. 
Tamanna maleruagassanik tunngave-
qassaaq inatsisinillu atuuttunik. Suleqa-
tigiinnerlu ataatsimut isigisoq ataqatigi-
issaarneqartorlu aamma qulakkeerne-
qarsinnaavoq suleqatigiiaanik ataasiak-
kaanik paasinnillunilu ilisimasaqarnikkut 
suleqatigiinneq qulakkeerneqarpat, taa-
matullu aamma suliat pitsaasumik sulia-
rineqarnissaat paasillugu. Taamaalior-
nikkut suliassaq pillugu kikkut suleqati-
giinnermut qanoq tunniussaqarsinnaa-
nersut. Avannaata Kommuniani ilaquta-
riinnut aqutsisoqarfimmi innarluuteqar-
nermut suliassaqarfimmi aalajangersi-
masunik malittarisassaqarpugut na-
joqqutaqarluta periuseqarlutalu. Sule-
riaatsit taamaattut sakkussallu ataatsi-
mut isigisumik suleqatigiinnermik qulak-
keerissaaq, inatsisit eqqortut malillugit 
iliuuserisat tamarmik aallartinneqartar-
lutik. Taamaaliornikkut najoqqutaasut 
taakku atorlugit sullissinerup qaffasissu-
mik pitsaassuseqarnissaa anguniarne-
qarpoq. Suleqatigiinneq ataqatigiissaar-
neqarsimasoq kommunip iluani pisar-
poq suliassaqarfiillu akornanni kiisalu 
ilaannikkut Kalaallit Nunaata avataaniit-
tunut. Suleqatigiinneq aamma allanne-
qarsimavoq najoqqutassanullu ilaalluni. 

Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
pisinnaatitaaffiit periarfissallu pillugit 
qanoq paasissutissiisartigivisi?
- Kommuni innarluuteqarnermut polik-
kiliorsimavoq, inunnut annertuumik in-
narluuteqartunut anguniakkat takune-

Hvad forstår du ved inklusion af perso
ner med handicap? 
- Inklusion af personer med handicap 
betyder, at de medtages i en større hel-
hed. Alle folk med handicap har ret til 
at have et tilhørsforhold, gøremål, be-
skæftigelse og målsætning. Vi er alle 
forskellige, og personer med handicap 
har en forskellighed, der begrænser de-
res helbred eller selvstændighed. Inklu-
sion af disse mennesker betyder, at de 
involveres i en dagligdag ud fra samme 
vilkår, som personer uden handicap. De 
har ret til at udvikle sig, udføre interes-
ser, selvstændighed og fysisk eller psy-
kisk handicap må aldrig stå i vejen for 
det. Inklusion af disse personer med 
handicap, sker ved at hjælpe dem i et 
helhedsorienteret perspektiv, hvor 
menneske, aktivitet og omgivelser ses i 
et dynamisk sammenspil. Det vil sige, at 
sker der ændringer på et af parametre-
ne, påvirker det et andet. Hvad end, de 
har en udfordring med deres helbred, 
omgivelser eller udføre daglige opga-
ver, kan disse mennesker inkluderes i 
de ting, de finder betydningsfuldt. Det 

sker for eksempel ved at give dem mu-
lighed for at bo i eget hjem, kunne klare 
sig selv, sikre en tryg og meningsfuld 
tilværelse, sikre beskæftigelse i daglig-
dagen, uddannelsesmuligheder, hjæl-
pemidler m.v. På den måde vil de, med 
den rette hjælp og støtte, blive inklude-
ret i samfundet og udføre betydnings-
fulde aktiviteter på lige vilkår med alle 
andre.

Hvad er de største udfordringer i jeres 
kommune i forhold til handicapområ
det? 
- Avannaata Kommunia dækker over et 
stort geografisk område med stor af-
stand i befolkningen. Ligeledes er der 
mange tilhørende bygder. Det medfø-
rer, at der for nogle borgere kan være 
langt til et sted, hvor man kan få den 
rette hjælp eller støtte. Derudover er 
der personalemangel de fleste steder 
inden for handicapområdet, særligt 
mangel på faglært personale. Det kan 
medføre, at personalet opsiger sine stil-
ligner, fordi de ikke er fagligt rustet til at 
håndtere opgaven med de borgere, der 

har svære fysiske og psykiske handi-
caps og ikke kan imødekomme deres 
behov. Det bliver ofte forbundet med 
en magtesløshed, fordi man ikke har de 
rette faglige kompetencer til at hånd-
tere opgaven.  

Derudover er der manglende kommu-
nale tilbud, som dækker over aflast-
ningsfamilier til for eksempel børn med 
handicap, støttepersoner samt bo- og 
aktivitetstilbud. Særligt i forbindelse 
med børn og voksne med psykiske han-
dicaps og/eller misbrug af alkohol og 
hash, hvor der mangler bo-/behand-
lingstilbud. Derudover er der aktuelt in-
gen samværs- og aktivitetstilbud til 
unge med psykiske handicaps. Det 
medfører, at personer med psykiske 
handicaps, efter folkeskolen mangler til-
bud, som skal sikre deres fremtidige liv.  
En anden udfordring er de geografiske 
forhold, hvor det ikke alle steder er 
handicapvenligt. Mange bygninger er 
der ikke handicapvenlige adgangsfor-
hold. Det samme gælder veje og stier, 
hvor stejle bakker eller ujævnt terræn, 
kan medføre begrænset udgang fra 

hjemmet, hvis man er dårligt gående. 

Hvordan kan helhedsorienteret og koor
dineret samarbejde for personer med 
handicap lykkes? 
- Samarbejdets netværk er vigtiget, for 
at det lykkes og her ses der på faggrup-
per, funktioner og andre aktører, der 
har relevans for den konkrete opgave, 
de skal løse sammen omkring borgeren 
med handicap. Samarbejdet sikres gen-
nem fælles mål, fælles viden og fælles 
værdier, som i øvrigt fremgår af Avan-
naata Kommunias Handicappolitik. Det 
er herved vigtigt, at de, der udfører op-
gaven omkring den person med handi-
cap, i samarbejde ud fra opsatte klare 
og fælles mål, har samme forståelse af 
formålet med opgaven. Det skal under-
støttes af retningslinjer og gældende 
lovgivning. Ydermere kan et helhedsori-
enteret og koordineret samarbejde sik-
res ved forståelse og kendskab til de 
enkelte faggrupper og tilhørende fag-
lighed, opgaver og vilkår. Dermed hvor-
dan man hver især kan bidrage til sam-
arbejdet omkring opgaven. I Avannaata 
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Malik Berthelsen,  
Qeqqata Kommuniani borgmesteri

Malik Berthelsen, borgmester  
i Qeqqata Kommunia

Inunnik innarluutilinnik peqataatitsineq 
qanoq ilinnut isumaqarpa?
- Isumaqarpunga innarluutillit pigin-
naasaat aallaavigalugit peqataatinne-
qartarnissaat soorlu suliffeqarfinni 
sunngiffimmi sammisassaniluunniit 
pingaaruteqartoq. Taassuma saniatigut 
isumaqarpunga innarluutilinnut ataq-
qinninnissatsinnut meerartavut ilitser-
suuttassagivut, tassani qinngasaarut-
tarneq eqqarsaatigaara. 
Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
tunngatillugu suut maannakkut ajor
nakusoornerpaasoraagit? 
- Inatsimmi nutaami suleriusit nutaat 
soorlu najorti pillugu ilisimatitsine-
rusoqarnissaa. Aammalu sullitat amer-
liartorneri eqqarsaatigalugit sullissisut 
taamatut amerlassuseqaannassappata 
sullitatsinnut pitsaanngitsumik kingune-
qarsinnaavoq, soorunami taamatut ine-
riartortoqaannassappat politikkikkut 
aningaasaliiffigineqartariaqassaaq. 
Aammalu puigortunngortut aanaar-
toortartullu amerliartormata oqartus-
saaffimmut tunngasut ilungersunarsiar-
torput, ilaqutaasullu suleqatigilluarnis-
saat pingaaruteqarpoq, sullitap ilaqut-
tani aamma pisariaqartittarmagit.

Inuk innarluutilik pillugu ataqatigiissaa
gaasumik tamakkiisumillu isiginnittumik 
suleqatigiinneq qanoq iluatsissinnaava?
- Qulaani taaneqartoq soorlu, sullitap 
ilaquttani pisariaqartittarpai, ingammik 
puigortunngortut aanaartoorsimasullu 
eqqarsaatigalugit, amerlammata aam-
ma allanik tatigisaqaratik ilaquttaminnik 
isumalluutilerujussuugaluit, ilaqutaasulli 
kommuni isumalluutigigaat. Pisariaqar-
poq innuttaasup pisariaqartitai tusar-
naassallugit, taakkualu toqqammavi-
galugit kommunip peqqissaavik (attuu-

massuteqartulluunniit allat) ilaqutaasul-
lu peqatigalugit suleqatigiissutigissallu-
git.

Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
pisinnaatitaaffiit periarfissallu pillugit 
qanoq paasissutissiisartigivisi?
- Kommunemi maannamut quppersa-
gaaqqanik suliaqallattaavugut, soorlu 
najorti pillugu. Taassuma saniagut, sul-
lissisut sullitanut ilaqutaasunullu inatsit 
nutaaq pillugu allannguutillu malitsigi-
saat pillugit saqqummiiniarlutik piler-
saaruteqarput. Kommune iluani suleqa-
tigisagut Tilioq aamma Pissassarfik qa-
nikkatsigit taamaasilluta pisinnaatitaaffii 
aamma periarfissaat eqqummaffigine-
qarluarput. 

Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
sullissisut sulilernissaannut sulisoriinnar
nissaannullu iliuuseqartarpisi?
- Sulisut minnerpaamik ukiumut ataa-
siarlutik isumasiorneqartarput, atorfik 
issiavigisartik pillugu siuarsarneqarnis-
saminnut sumik pisariaqartitsisarnersut. 
Allanillu oqariartuuteqarpata suliniute-
qarfigineqartarlutik. 

qarsinnaallutik. Innarluuteqarnermut 
suliassaqarfimmi isumaginninnermi, 
inissaqarnikkut, sunngiffimmi/kulturik-
kut qanoq sulisoqarnersoq. Aqutsisoqa-
tigiit suliassaat aamma kommunip nit-
tartagaani takuneqarsinnaapput. Kom-
munip nittartagaanitttaaq takuneqar-
sinnaapput utoqqarnut, innarluuteqar-
tunut angerlarsimaffinnilu ikiorteqar-
nermut suliassaqarfiit. Tassani allassi-
mavoq iliuuserisat suut suliassaqarfim-
miinnersut, kommunimi inunnut innar-
luuteqartunut suut periarfissaanersut, 
kiisalu innuttaasutut qanoq saaffiginnit-
toqarsinnaanersoq.

Kommunissinni inunnut innarluutilinnut 
sullissisut sulilernissaannut sulisoriinnar
nissaannullu iliuuseqartarpisi?
- Kommuni ilaqutariinnut aqutsisoqar-
fimmi suliffissanik neqerooruteqarpoq, 
innarluuteqarnerullu iluani allannguu-
taasinnaasunik siunnersuuteqartoqar-
sinnaalluni. Taamaaliornikkut arlaanik 
ingerlanerliortoqarsorigaanni sulariaat-
sinut sunniuteqartoqarsinnaavoq. Ta-
matuma saniatigut innarluuteqarnermi 
sulisut pikkorissarnissaminnut qinnute-
qarsinnaapput, suliassaqarfiup suliffigi-
samik iluani immikkut ilinniarniarlutik. 
Aamma sulisunut kommunimut nuuttu-
nut inissianik neqerooruteqarpoq.

Hvad forstår du ved inklusion af perso
ner med handicap? 
- Jeg mener, det er vigtigt, at inkludere 
folk med handicap både på arbejds-
markedet og i fritidsaktiviteterne. Der-
udover mener jeg, at vi skal lære vores 
børn, at respektere folk med handicap, 
her tænker jeg på mobning.

Hvad er de største udfordringer i jeres 
kommune i forhold til handicapområ
det? 
- At udbrede kendskabet til den nye 
handicaplov, som for eksempel bisid-
derordningen. Det kan også skabe en 
ubalance, at der bliver flere personer 
med handicap, mens medarbejderne i 
kommunen ikke bliver flere. Der skal 
selvfølgelig sættes penge af til området 
rent politisk, hvis det kommer dertil. 
Værgerne for de flere og flere demente 
og hjerneblødningsramte, kæmper 
også tit en kamp, så det er vigtigt, at 
have et godt samarbejde med familien, 
da det også er nødvendigt for den ram-
tes familie.

Hvordan kan helhedsorienteret og koor
dineret samarbejde for personer med 
handicap lykkes? 
- Som jeg skriver ovenover, så har klien-
ten brug for sin familie, især de demen-

te og hjerneblødningsramte, de er man-
ge og har ikke mange, de kan stole på, 
så de har kun deres familier, mens fa-
milierne sætter deres lid til kommunen. 
Det er vigtigt, at lytte til borgerens øn-
sker og tage udgangspunkt i dem, når 
kommunen, sundhedsvæsenet og fami-
lierne skal arbejde sammen. 

Hvad gør jeres kommune for at oplyse 
borgere med handicap om deres rettig
heder og muligheder? 
- Lige nu arbejder vi på flere pamfletter, 
for eksempel om bisidder. Derudover 
arbejder vi på at udbrede kendskabet 
til den nye handicaplov for klienter, 
kommunens medarbejdere og pårøren-
de. Vi har et tæt samarbejde med Tilioq 
og Pissassarfik, så vi er meget opmærk-
somme på rettigheder og muligheder 
for personer medhandicappede.

Hvad gør jeres kommune for at tiltræk
ke og fastholde handicapfaglige medar
bejdere? 
- Mindst en gang om året, får medar-
bejderne mulighed, for at komme med 
deres mening om, hvad der skal til, for 
at udvikle den stol, de sidder på, og 
hvis de har andre ting, så arbejder vi 
også på det.

Kommunia, Forvaltning For Familie, ar-
bejder vi efter nogle bestemte retnings-
linjer, standarder og procedurer inden 
for handicapområdet. Disse arbejds-
gange- og redskaber sikrer, at der sam-
arbejdes i et helhedsorienteret per-
spektiv, hvor alle foranstaltninger 
iværksættes efter korrekt lovgivning. 
Derved stræbes der efter at yde sags-
behandling af høj kvalitet ved brug af 
disse standarder. Et koordineret samar-
bejde sker både indbyrdes i kommunen 
og på tværs af sektorer, samt i nogle til-
fælde uden for Grønland. Samarbejdet 
er ligeledes beskrevet og indgår i ret-
ningslinjerne. 

Hvad gør jeres kommune for at oplyse 
borgere med handicap om deres rettig
heder og muligheder? 
- Kommunen har udarbejdet en handi-
cappolitik, hvor kommunens ambitioner 
og målsætning for personer med vidt-
gående handicap kan ses. Den præsen-
terer, hvordan der arbejdes med om-
sorg, boligforhold, fritid/kultur og be-
skæftigelse på handicapområdet. Di-

rektionens opgaver findes ydermere på 
kommunens hjemmeside. Ligeledes fin-
des der på kommunens hjemmeside 
oplysninger om ældre-, handicap- og 
hjemmehjælpsområdet. Her fremgår 
det, hvilke indsatser området inklude-
rer, hvilke muligheder man som person 
med handicappet har i kommunen, 
samt hvordan man som borger kan 
henvende sig. 

Hvad gør jeres kommune for at tiltræk
ke og fastholde handicapfaglige medar
bejdere? 
- Kommunen, i forvaltning for familie, 
tilbyder jobs med mulighed for at kom-
me med forslag til forandringer inden 
for handicapområdet. Man har derved 
selv indflydelse på arbejdsgange, hvis 
der er noget, man ikke synes, fungerer. 
Derudover har medarbejdere på handi-
capområdet, mulighed for at søge om 
relevante kurser, med henblik på spe-
cialisering inden for det område, der ar-
bejdesr under. Der tilbydes ligeledes 
bolig til medarbejdere, som tilflytter 
kommunen. 
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Fakta om handicap
Handicap opstår i mødet mellem funk-
tionsnedsættelsen og samfundets bar-
riere. Det kan være forhindringer på ar-
bejdspladsen, i byrummet eller når du 
besøger venner og familier. Det er ikke 
personen, der er sit handicap. Det er 
samfundets manglende tilpasning, der 
giver problemet. 

Hvad er et handicap?
Du har et handicap, hvis du har en lang-
varig funktionsnedsættelse, der be-
grænser dig i hverdagen.

En langvarig funktionsnedsættelse 
kan for eksempel være, hvis du bliver 
født med nedsat hørelse, bliver lam ef-
ter en trafikulykke eller får diagnosen 
PTSD.

Den officielle definition på handicap 
er i FN’s handicapkonvention.

FN’s handicapkonvention opdeler 
således handicap i fire forskellige 
typer:

• Fysiske handicap

• Intellektuelle handicap (kognitive)
• Psykiske handicap
• Sensoriske handicap (sanser)

Hvor mange har et handicap?
Handicap bliver ikke registreret i Grøn-
land. Men undersøgelsen Holdninger til 
Handicap (2020) udgivet af Tilioq og Ili-
simatusarfik viser, at 18 % af den voks-
ne befolkning i Grønland vurderer, at de 
har et handicap. Det svarer til, at næ-
sten en ud af fem personer i Grønland 
har et handicap. 

Fakta om personer med 
handicaps rettigheder
De officielle mål fra det internationale 
og de grønlandske beslutningstagere et 
fuldt inkluderende samfund, hvor per-
soner med handicap har ret til fuld og 
lige deltagelse i samfundslivet. 

Handicapkonventionen
Danmark og herunder også Grønland 
ratificerede handicapkonventionen i juli 
2009. I 2012 pålagde Inatsisartut Naal-
akkersuisut at arbejde for at gennem-
føre handicapkonventionen i Grønland.

Formålet med konventionen er at 
fremme, beskytte og sikre muligheden 
for, at alle personer med handicap fuldt 
ud kan nyde alle menneskerettigheder 
og grundlæggende frihedsrettigheder på 
lige fod med andre, samt at fremme re-
spekten for deres naturlige værdighed.

I konventionen præciseres en række 
rettigheder for personer med handicap 
samt anvisninger, som landene skal 
være særligt opmærksomme på. Der er 

både tale om politiske og borgerlige 
rettigheder − eksempelvis frihed og 
personlig sikkerhed og lighed for loven, 
samt en række sociale, kulturelle og 
økonomiske rettigheder − som retten til 
uddannelse og sundhed.

Du kan læse meget mere om handi-
kapkonventionen og de enkelte rettig-
heder på NIIK og Tilioqs hjemmeside 
niik.gl og tilioq.gl.

Lov om støtte til personer med 
handicap
I overensstemmelse med handicapkon-
ventionen har Inatsisartut vedtaget en 
handicaplov, der trådte i kraft 1. januar 
2010. Loven giver personer med handi-
cap ret til støtte. I den tidligere lovgiv-
ning kunne kommunen bevillige støtte, 
hvis de mente, at der var behov.

Udgangspunktet i loven er at stille 
omsorgsydelser eller naturalydelser til 
rådighed for, at en person med nedsat 
funktionsevne kompenseres for følger-
ne af den nedsatte funktionsevne. Der 
kan ligeledes kompenseres økonomisk 
for væsentlige merudgifter som følge af 
den nedsatte funktionsevne.

Naalakkersuisut har udarbejdet en 
bekendtgørelse, der udfylder nogle af 
rammerne i loven, men nu mere end et 
år efter at loven trådte i kraft, har So-
cialstyrelsen ikke udarbejdet en vejled-
ning i loven til kommunerne, der skal 
administrere loven.

Anden lovgivning
Personer med handicap har også ”ret-
tigheder” efter en lang række andre 
love. Der står dog fortsat kan og ikke 
skal eller ret i de fleste andre love. Som 
eksempler kan nævnes:

• Ret til specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand., og at kun-
ne gå til folkeskolens (tilpassede) af-
gangsprøve efter folkeskoleloven.

• Ret til at få forlænget den gymna-
siale uddannelse, hvis man har vanske-
ligheder ved at følge undervisningen på 
normal vis efter lov om den gymnasiale 
uddannelse.

• Ret til at få eftergivet studieløn, hvis 
man bliver invalid og ikke kan betale ef-
ter uddannelsesstøtteloven.

• Ret til hjemmehjælp ved behov efter 
forordningen om offentlig hjælp.

• Ret til et revalideringsforløb efter re-
valideringsforordningen.

• Ret til førtidspension ved lav ar-
bejdsevne efter førtidspensionsloven.

Fakta om 
handicappolitik
Når Naalakkersuisut fastsætter de ge-
nerelle rammer på handicapområdet 
og når kommunerne fastsætter deres 
handicappolitik, skal de følge nogle 
grundlæggende nationale handicappo-
litiske principper 

Ligestillingsprincippet
Princippet om ligestilling og ligebe-
handling af mennesker med nedsat 
funktionsevne er centralt placeret i han-
dicappolitikken og arbejdet med at ska-
be ’et samfund for alle’.

Solidaritetsprincippet
Solidaritetsprincippet kommer til udtryk 
i, at ydelser efter grønlandsk lovgivning 
i vidt omfang finansieres af det offent-
lige via skattebetalingen. Solidaritets-
princippet indgår som et væsentligt 
element i handicappolitikken.

Sektoransvarlighedsprincippet
Sektoransvarlighedsprincippet er også 
et centralt princip i den grønlandske 
handicappolitik. Sektoransvarlighed be-
tyder, at den offentlige sektor, der ud-
byder en ydelse, en service eller et pro-
dukt, også er ansvarlig for, at den på-
gældende ydelse er tilgængelig for 
mennesker med nedsat funktionsevne. 
Indsatsen på handicapområdet er der-
for ikke kun en opgave for socialsekto-
ren. Den rækker også ind i andre områ-
der såsom for eksempel bolig-, trafik-, 
arbejdsmarkeds-, undervisnings- og 
sundhedssektoren.

Kompensationsprincippet
Kompensationsprincippet betyder, at 
en person med nedsat funktionsevne 
kompenseres for følgerne af den ned-
satte funktionsevne. Kompensations-
princippet tager udgangspunkt i, at be-
hovet for kompensation kan være for-
skelligt fra menneske til menneske og 
fra handicap til handicap. Kompensatio-
nen kan for eksempel ske ved at gøre 
samfundets tilbud tilgængelige for 
mennesker med funktionsnedsættelser. 
Der kompenseres også ved at stille 
særlige ydelser til rådighed, som spe-
cielt imødekommer den enkelte per-
sons individuelle behov.  

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019  
om støtte til personer med handicap
Lovens formål og hensigter er beskrevet i de første 5 paragraffer:

§ 1.  Formålet med denne Inatsisartutlov er at:
1)  sikre, at personer med handicap tilbydes rådgivning og støtte for at afhjælpe 
problemer som følge af et handicap,
2)  fremme den enkelte persons mulighed for at klare sig selv eller at lette den 
daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten,
3)  fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, 
herunder igennem muligheden for uddannelse, i det omfang det er muligt for den 
enkelte,
4)  sikre personer med handicap lige muligheder i samfundet og imødegå diskri-
mination på grund af handicap og derigennem så vidt muligt sikre fuld og effektiv 
deltagelse og inklusion i samfundet, og
5)  fremme den enkeltes mulighed for uddannelse og beskæftigelse.

 
§ 2.  En person med handicap har ret til fuldt ud at nyde alle menneskeret-
tigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre. Støtte 
efter denne Inatsisartutlov skal medvirke til at sikre disse rettigheder.
Stk. 2.  Støtte efter denne Inatsisartutlov skal gives med respekt for den enkeltes 
naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, 
og uafhængighed af andre personer.

 
§ 3. En person med handicap har ret til koordineret, sammenhængende og 
helhedsorienteret støtte, som tager hensyn til alle aspekter af personen og 
personens liv.
Stk. 2. Afgørelse om støtte efter denne Inatsisartutlov skal træffes ud fra en hel-
hedsvurdering af, hvad der er bedst for den enkelte.
Stk. 3.  I alle forhold vedrørende personer med handicap skal der så vidt muligt ta-
ges hensyn til personens egne synspunkter med behørig hensyntagen til perso-
nens funktionsevne og udviklingsmæssige niveau.

 
§ 4.  En person med handicap har ret til støtte, så personen kan forblive i 
eget hjem, når personen og dennes eventuelle værge eller forældremyndig-
hedsindehavere udtrykker ønske herom. Det er en forudsætning, at perso-
nens egen eller andres velfærd ikke bliver udsat for fare ved at forblive i 
eget hjem.
Stk. 2.  En person med handicap har ret til egnet støtte i et botilbud, når personen 
har behov herfor.

                                                                                               
§ 5. Alle offentlige bygninger og faciliteter skal så vidt muligt indrettes såle-
des, at personer med handicap sikres adgang og brug heraf.

FN’s definition  
på et handicap
Personer med handicap omfatter 
personer, der har en langvarig fy-
sisk, psykisk, intellektuel eller senso-
risk funktionsnedsættelse, som i 
samspil med forskellige barrierer 
kan hindre dem i fuldt og effektivt 
at deltage i samfundslivet på lige 
fod med andre.

FN-ip inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissutaa, Tiliup 
atuaruminartunngorlugu suliarisimavaa. 
Tilioq har lavet en letlæselig udgave af FN’s Konvention om rettigheder for personer med 
handicap.
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Innarluutit pillugit 
paasisat
Innarluuteqartoqalersarpoq piginnaasa-
kinnerulernerup inuiaqatigiinnilu apor-
fissat akornanni. Aporfiit suliffimmiissin-
naapput, illoqarfiup iluani imaluunniit 
ikinngutit ilaquttallu pulaarneranni. Inuk 
tassaanngilaq innarluut. Inuiaqatigiit 
naleqqussannginnerat ajor nar torsiu-
tinngortarpoq.

Innarluut suugami?
Piffissami sivisuumi piginnaasatigut 
ajorseriarsimaguit innarluuteqassaatit 
ulluinnarni inuuninni killilersuisumik.

Piffissami sivisuumi piginnaasatigut 
ajorsariarsimaneq tassaasinnaavoq 
inunnguuseralugu tusilarneq, angallannik-
kut ajoquserninni nukillaarneq imaluun-
niit PTSD-mik atugaqarlutit paasineqar-
luni. Innarluuteqarnerup suunera pisorta-
tigoortumik Naalagaaffiit Peqatigiit inuit 
innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit isu-
maqatigiissutaaniippoq.

Naalagaaffiit Peqatigiit inuit 
innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit 
isumaqatigiissutaani innarluutit 
assigiinngitsunut sisamanut 
agguataarneqarsimapput:

• Timikkut innarluutit
•  Silassorissutsikkut innnarluuteqarneq 

(paasinnissinnaanikkut)
• Tarnikkut innarluutit
• Malussaatitigut innarluutit

Qanoq amerlatigisut 
innarluuteqarpat?
Innarluutit Kalaallit Nunaanni nalunaar-
sorneqarneq ajorput. Innarluuteqarner-
mulli isummanik misissuinermi (2020) 
 Tiliup Ilisimatusarfiullu saqqummersitaani 
paasineqarpoq Kalaallit Nunaanni innut-
taasut inersimasut 18 procentii isumaqar-
tut innarluuteqarlutik. Taamaalilluni Ka-
laallit Nunaanni inuit tallimaangaangata 
ataaseq inulaarlugu innarluuteqartuusar-
put.

Inuit innarluuteqartut 
pisinnaatitaaffii pillugit 
paasisat
Inuiaqatigiit inuit innarluuteqartut tamak-
kiisumik naligiissumillu peqataaffigisaat 
nunat tamalaat kalaallillu aalajangiisartut 
pisortatigoortumik anguniagaraat.

Inuit innarluuteqartut pisinnaatitaaffii 
pillugit isumaqatigiissut
2009-mi juulimi Danmarkip Kalaallillu Nu-
naata innarluuteqartut pisinnaatitaaffii 
pillugit isumaqatigiissut atsiorpaat. 2012-
imi Inatsisartut Naalakkersuisut suliakker-
paat innarluuteqartut pisinnaatitaaffii pil-
lugit isumaqatigiissut atuutilersinniarlugu 
sulissasut.

Isumaqatigiissutip siunertaraa inuit allat 
assigalugit inuit innarluuteqartut tamar-

mik inuit pisinnaatitaaffiisa tamarmiusut 
tunngaviusumillu kiffaanngissuseqarnis-
samik pisinnaatitaaffeqarlutik inuusinnaa-
nissasa siuarsarnissaa, illersornissaa pe-
riarfissaqarnissaatalu qulakkeernissaa, 
pissusissamisoortumik ataqqinassuseqar-
nissaat tunaartaralugu.

Inuit innarluuteqartut pisinnaatitaaffii 
assigiinngitsut isumaqatigiissummi ersa-
rissarneqarput, innersuussisoqarluni nu-
nat suut immikkut eqqummaariffigissane-
raat. Naalakkersuinikkut innuttaasutullu 
pisinnaatitaaffiit pineqarput – soorlu kif-
faanngissuseq inuttullu isumannaatsuu-
nissaaq inatsisitigullu naligiinnissaaq, kii-
salu inuiaqatigiinni, kulturikkut aningaa-
saqarnikkullu pisinnaatitaaffiit – soorlu 
ilinniarnissamut peqqinnissamullu pisin-
naatitaaffiit.

NIIK-p Tiliullu nittartagaanni niik.gl-imi 
aamma tilioq.gl-imi inuit innarluutillit 
pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissut 
pisinnaatitaaffiillu ataasiakkaat pillugit 
sukumiinerusumik paasiniaasinnaavutit.

Inuit innarluuteqartut 
tapersersorneqarnissaannut inatsit
Inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit 
isumaqatigiissut naapertorlugu Inatsisar-
tut innarluutillit pillugit inatsisiliorsimap-
put, 2010-mi januaarip aallaqqaataani 
atuutilersumik. Inatsimmi inuit innarluute-
qartut tapersersorneqarnissaminnik 
pisinnaatitaaffeqarput. Inatsisaasimasuni 
kommuni tapersersuisinnaavoq tamanna 
pisariaqarsorineqarpat.

Inatsisip aallaavigaa isumaginninnikkut 
imaluunniit pigisatigut tapersiinissaq 
 taamaaliornikkut inuit piginnaasamikkut 
ajorseriarsimasut piginnaasakinneruler-
nermik kingunerinut tapiiffigineqarnis-
saat. Aamma piginnaasakinnerulernerup 
kingunerisaanik annertuumik aningaasar-
tuuteqarnerulernerminnut tapiiffigine-
qassapput.

Naalakkersuisut nalunaarusiorsimapput 
inatsimmi tunngavissanik imaqartumik, 
maannali atuutilerneraniit ukioq ataaseq 
sinnerlugu ingerlareersoq Isumaginnin-
nermi aqutsisoqarfik suli kommuninut 
 inatsimmik atuutsitsisunut inatsimmut 
ilitsersuusiorsimanngilaq.

Inatsisit allat
Inuit innarluuteqartut aamma allanik 
”pisinnaatitaaffeqarput” inatsiserpassuit 
allat naapertorlugit. Sulili inatsisini allani 
amerlanerni sinnaavoq atorneqarpoq, 
sussaavoq imaluunniit pisinnaatitaavoq 
atorneqaratik.

• Meeqqat atuarfiat pillugu inatsit naa-
pertorlugu immikkut ilinniartinneqarnis-
samik pisinnaatitaavoq allatigullu peror-
saanikkut ikiorneqarsinnaalluni, kiisalu 
(naleqqussakkamik) meeqqat  atuarfiani 
inaarutaasumik misilitsittoqarsinnaalluni.

• Ilinniarnertuunngorniarnermut inatsit 
naapertorlugu sivisunerusumik ilinniar-
nertuunngorniartoqarsinnaavoq ilinniar-
titsinermi nalinginnaasumik malinnaanis-
saq ajornakusoortikkaanni.

• Innarluuteqalersimagaanni ilinniarner-
musiaqarnerlu pillugu inatsit naapertor-
lugu akiliisinnaanngikkaanni ilinniarnermi 
akissarsiat isumakkeerneqarsinnaapput.

• Pisortanut ikiorsiissutit pillugit peq-
qussut malillugu pisariaqartitsineq malil-
lugu angerlarsimaffimmi ikiorteqartoqar-
sinnaavoq.

• Piginnaanngorsaaqqinnissamut peq-
qussut malillugu piginnaanngorsaqqinne-
qarnissamut pisinnaatitaaneq.

• Siusinaartumik suliunnaarnersiuteqar-
nermut inatsit malillugu sulinissamut pi-
ginnaanikikkaanni siusinaartumik suliun-
naartoqarsinnaaneq.

Innarluutillit pillugit 
politikkeqarnermi 
paasisat
Innarluutillit sullinneqarneranni Naalak-
kersuisut nalinginnaasumik tunngavissa-
nik aalajangersaagaangamik kommunillu 
innarluuteqarnermut politikkiminnik aala-
jangersaallutik nunatsinni innarluuteqar-
nermut naalakkersuinikkut tunngavissanik 
tunngaviusunik najoqqutaqartussaapput.

Naligiissitaanissamut tunngavik
Inuit piginnaasakitsut naligiissitaanissaat 
naligiimmillu sullinneqarnissaat pillugu 
tunngavik innarluuteqarnermut politikke-
qarnermi ”inuiaqatigiinnullu tamanut 
 atuuttut” pilersinniarlugit sulinermi qitiu-
voq.

Nammaqatigiinnissamik tunngavik
Nammaqatigiinnissamik tunngavik ator-
neqartarpoq Kalaallit Nunaanni inatsisit 
malillugit tapiissutinik akileraartitsinikkut 
pisortanut akiliutinik aningaasalersorne-
qartut pineqartillugit. Nammaqatigiinnis-
samik tunngavik innarluuteqarnermut po-
litikkimi pingaaruteqartutut inissisimavoq.

Suliassaqarfiit akisussaasuunerannik 
tunngavik
Suliassaqarfiit akisussaasuunerannik 
tunngavik aamma Kalaallit Nunaanni in-
narluuteqarnermut politikkimi tunngaviu-

voq qitiusoq. Suliassaqarfiup akisussaa-
suunera tassaavoq pisortaqarfiit kiffar-
tuussinissamik tunisassiamilluunniit ne-
qerooruteqartut aamma akisussaasut kif-
fartuussinerup inunnit piginnaasakinne-
rusunit pissarsiarineqarsinnaanissaanut. 
Taamaalilluni innarluuteqartunut sullissi-
neq isumaginnittoqarfimmiinnaq sulias-
saanngilaq. Suliassaqarfinnut allanut 
aamma atuuppoq, soorlu ineqarnermut, 
angallannermut, suliffeqarnermut, ilin-
niartitaanermut peqqissutsimullu sulias-
saqarfinni. 

Taartisiaqartitsinissamut tunngavik
Taartisiaqartitsinissamut tunngavik tas-
saavoq, inuup piginnaasamigut ajorse-
riarsimasup piginnaasamigut ajorseriar-
nerup kingunerinut taartisiaqartinneqar-
nissaa. Taartisiaqartitsinissamik tunnga-
vimmi aallaaviuvoq taartisiaqartitsinissa-
mik pisariaqartitsineq inummiit inummiit 
innarluummiit innarluummut assigiinngi-
sitaarsinnaammat. Taartisiaqartitsisoqar-
sinnaavoq inuiaqatigiinni neqeroorutit 
inunnit piginnaasamikkut ajorseriarsima-
sunit atorneqarsinnaatinnerisigut. Aam-
ma tapiissutit immikkut ittut atorlugit 
 taartisiaqartitsisoqarsinnaavoq, taa maa-
lilluni inuit ataasiakkaat inuttut pisaria-
qartitaat isiginiarneqarlutik.

Naalagaaffiit Peqatigiit 
innarluutit suunerinik 
nassuiaataat
Inuit innarluuteqartut tassaasin-
naapput inuit sivisuumik timimikkut, 
tarnimikkut, eqqarsartaatsikkut ma-
lussaatikkulluunniit piginnaasamik-
kut ajorseriarsimasut, assigiinngitsu-
tigut aporfissaqarnermikkut inuit al-
lat assigalugit tamakkiisumik pit-
saasumillu inuiaqatigiinni inuunermi 
peqataanissaminnut assigiin-
ngitsunik aporfissaqartut.

Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut 
inatsisaat nr. 13, 12. juni 2019-imeersoq
Inatsimmi siunertaq aamma siunertarineqartut paragrafini tallimani siullerni sammi-
neqarpoq:

§ 1.  Inatsisartut inatsisaanni matumani siunertaavoq:
1)  innarluuteqarnerup malitsigisaanik ajornartorsiutit pillugit inuit innarluutillit siun-
nersorneqarnissamik tapersersorneqarnissamillu neqeroorfigineqarnissaannik qulak-
keerinniffigineqarnissaat,
2)  inuup imminut ikiorsinnaanissaanik siuarsaaneq imaluunniit ulluinnarni inuuneranik 
oqilisaassineq kiisalu inuunerinnerulersitsineq,
3)  inuup innarluutillip ineriartorsinnaanissaanik aamma piginnaasai naapertorlugit 
nammineq periarfissaqarfiinik atorluaasinnaanernik siuarsaaneq, matumani inummut 
ataasiakkaamut tamanna periarfissaappat, ilinniagaqarnermik periarfissaq ilanngul-
lugu,
4)  inuit innarluutillit inuiaqatigiinni naligiimmik periarfissaqarnissaasa aammalu innar-
luuteqarneq pissutigalugu assigiinngisitsinerup akerlilerneqarnissaa tamatumuunalu 
sapinngisamik inuiaqatigiinni tamakkiisumik sunniuteqarluartumillu peqataanissaasa 
akuunissaasalu qulakkeerneqarnissaa, aamma
5)  ataasiakkaat ilinniarnissaannut sulisinnaanissaannullu periarfissat siuarsarnissaat.
 
§ 2.  Inuk innarluutilik allat assigalugit inuit pisinnaatitaaffiinik aamma tunnga-
viusumik kiffaanngissuseqarsinnaatitaanerannik tamaginnik tamakkiisumik 
ilorrisimaaruteqarsinnaatitaavoq. Inatsisartut inatsisaat manna malillugu taper-
siineq pisinnaatitaaffinnik taakkuninnga qulakkeerinneqataassaaq.
Imm. 2.  Inuup innarluutillip pissusissamisoortumik ataqqinassusaa, inuttut nammi-
neersinnaanera, matumanilu kiffaanngissuseqarluni aalajangiisinnaanera inunnillu al-
lanik attuumassuteqannginnera ataqqillugu, Inatsisartut inatsisaat manna malillugu 
tapersersuineq pissaaq.
 
§ 3.  Inuk innarluutilik ataqatigiissagaasumik, ataqatigiissumik tamakkiisumillu 
isiginnittumik, inummut tunngasut tamaasa aamma inuup inuunera mianeralu-
git, tapersersorneqarnissaminut pisinnaatitaavoq.
Imm. 2.  Inunnut ataasiakkaanut pitsaanerusussaq anguniarlugu ataatsimut naliliineq 
aallaavigalugu Inatsisartut inatsisaat manna malillugu aalajangiinerit pissapput.
Imm. 3.  Pissutsit inummut innarluutilimmut tunngassuteqartut pillugit sapinngisamik 
inuup innarluutillip nammineq isumai innimigineqassapput nammineerlunilu piginnaa-
sai ineriartorneranilu killiffia pissusissamisoortumik qajassuunneqassallutik.
 
§ 4.  Inuup innarluutillip, aamma inummut taassumunnga angajoqqaatut sinni-
isuusup  imaluunniit angajoqqaatut akisussaasut kissaatigippassuk, inuk innar-
luutilik angerlarsimaffimminiiginnarnissaminut tapersersorneqarnissaminik 
pisinnaatitaaffeqarpoq. Taamaaliorsinnaanissamut nammineq angerlarsimaf-
fimmiiginnarnerup, inuup innarluutillip imaluunniit allat atugarissaarnerisa na-
vianartorsiortinneqannginnissaat piumasaqaataavoq.  
Imm. 2.  Inuk innarluutilik, inuk tamatuminnga pisariaqartitsippat, najugaqarfissatut 
neqeroorummi naleqquttumik tapersersorneqarnissaminut pisinnaatitaavoq.
 
§ 5.  Pisortat illuutaat atortorissaarutaataallu sapinngisamik ima aaqqissuunne-
qassapput inuit innarluutillit isersinnaanissaat atuisinnaanissaallu qulakkeerne-
qassalluni.
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Innarluutiga  
– Mit Handicap
Innarluutit assigiinngitsorpassuupput. Ersittuusinnaapput ersinngitsuullutillu  
– tapiitsut, tusilartut, ineriartornikkut kinguarsimasut tarnikkullu napparsimasut.
NIIK-p nittartagaani filmi naatsoq takusinnaavat, tassani inuit 13-it inuunertik 
 innarluutigisartillu pillugu oqaluttuarlutik.

Der findes mange forskellige slags handicap. Synlige og usynlige – fra blindhed og 
manglende hørelse til udviklingshæmning og sindslidelse.
På NIIKs hjemmeside kan du se en kort film med hver af de her 13 personer, der 
fortæller om deres liv og deres handicap

www.niik.gl/Vidensbank/Mit-Handicap
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UDDANNELSE
Vi anbefaler, at Departementet for Ud-
dannelse, Kultur, Forskning og Kirke:
•  Tager initiativ til at sikre en lovfæstet 

pligt til rimelig tilpasning på uddan-
nelsesområdet. 

Vi anbefaler, at Departementet for Ud-
dannelse, Kultur, Forskning og Kirke 
samt Illiniarfissuaq – Institut for Læring:
•  Sikrer, at lærerstuderende og lærere 

på efteruddannelse undervises i at in-
kludere elever med forskellige typer 
handicap, blandt andet ved hjælp af 
relevant undervisningsmateriale, med 
henblik på, at alle lærere, herunder i 
folkeskolen, opnår kompetencer til at 
undervise elever med forskellige typer 
af handicap.

TILGÆNGELIGHED
Vi anbefaler, at Naalakkersuisut:

•  Indfører klare standarder om tilgæn-
gelighed til byggeri, offentlige trans-
portmidler og offentlige hjemmesider 
samt sikrer effektiv kontrol med efter-
levelse heraf.

•  Genindfører obligatoriske kurser om 
tilgængelighed til bygninger for rele-
vante fagpersoner.

RETTEN TIL ET SELVSTÆNDIGT LIV
Vi anbefaler, at:
•  Hver kommune foretager en kortlæg-

ning af, hvilke af kommunens borgere, 
anbragt i Danmark, der kan hjemtages 
fra Danmark.

•  Naalakkersuisut og kommunerne sik-
rer, at hjemtagelse af anbragte bor-
gere fra Danmark ikke fører til yderli-
gere institutionalisering af personer 
med handicap.

•  Naalakkersuisut arbejder for at sikre 

en fuldstændig adskillelse mellem bo-
lig og støtte efter den sociale lovgiv-
ning.

DATA OG STATISTIK
Vi anbefaler, at Naalakkersuisut:
•  Sikrer, at der bliver tilvejebragt og 

ajourført data og statistik vedrørende 
udviklingen i levevilkårene for perso-
ner med handicap, herunder på væ-
sentlige samfundsområder såsom ud-
dannelse, beskæftigelse og sundhed.

KLAGEADGANG TIL FN
Vi anbefaler, at Grønlands Selvstyre i 
dialog med Danmark:
•  Ophæver det territoriale forbehold for 

Grønland, således at tillægsprotokol-
len til handicapkonventionen om indi-
viduel klageadgang træder i kraft for 
Grønland.

LIGEBEHANDLING
Vi anbefaler, at Naalakkersuisut tager 
initiativ til at:
•  Fremsætte lovforslag om en generel 

beskyttelse mod diskrimination på 
grund af blandt andet køn, race eller 
etnisk oprindelse, handicap, alder, 
seksuel orientering, kønsidentitet og 
religion, både inden for og uden for 
arbejdsmarkedet, og at forslaget om-
fatter etablering af et uafhængigt kla-
genævn.

•  Vedtage en handlingsplan, som sikrer 
en trinvis bedre beskyttelse mod dis-
krimination.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder og  
Institut for Menneskerettigheder har i statusrapporter 
på handicap- og ligebehandlingsområdet fra 2019 
kommet med en række anbefalinger til Naalakkersuisut

NALIGIISSITAANEQ  

KALAALLIT NUNAANNI 
KILLIFFIK 2019
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ILINNIARTITAANEQ
Inassuteqaatigaarput, Ilinniartitaaner-
mut, Kultureqarnermut, Ilisimatusar-
nermut Ilageeqarnermullu 
Naalakkersui soqarfik:
•  Ilinniartitaanermi inatsisini aalajanger-

sarneqartumik naleqquttumik naleq-
qussaasussaatitaanerup qulakkeerne-
qarnissaa suliniutigissagaa. 

Inassuteqaatigaarput, Ilinniartitaaner-
mut, Kultureqarnermut, Ilisimatusar-
nermut Ilageeqarnermullu 
Naalakkersui soqarfiup aamma 
 Ilinniarfissuup – Ilinniartitsinermut 
 Ilisimatusarfiup:
•  Ilinniartitsisut tamarmik, tamassuma 

ataani meeqqat atuarfianni ilinniartit-
sisut, ilinniartunik assigiinngitsunik in-
narluutilinnik ilinniartitsinissamut pi-
ginnaasaqalernissaat anguniarlugu, 
ilin niartitsisunngorniat ilinniartitsisullu 
ilinniaqqittut ilinniartunik assigiinngit-
sunik innarluutilinnik, ilaatigut ilinniar-
titsinermi atortut naleqquttut atorlugit 
peqataatitsilluni ilinniartitsinermik ilin-
niartinneqartarnissaat qulakkiissagaa.

TIKINNEQARSINNAANEQ
Inassuteqaatigaarput,  
Naalakkersuisut:
•  Illut tikinneqarsinnaanerat, assartuutit 

tamanit atorneqarsinnaasut pisortallu 
nittartagaasa atorneqarsinnaanerat 
pillugu malitassat ersarissut atuutiler-
sissagaat.

•  Inunnik sulianik ingerlatsisartunut su-
lianut attuumassuteqartunut illut tikin-
neqarsinnaanerat pillugu pinngitsoo-
rani pikkorissarnissaat atuutilerseqqis-
sagaat.

NAMMINEERLUNI 
INUUNEQARSINNAATITAANEQ
Inassuteqaatigaagut:
•  Kommunit innuttaasui Danmarkimi 

inissinneqarnikut kikkut Danmarkimit 
angerlartinneqarsinnaanersut kommu-
nit ataasiakkaat misissussagaat.

•  Innuttaasunik inissinneqarnikunik Dan-
markimit angerlartitsinerup inunnik in-
narluutilinnik paaqqiinnittarfin-
niitsitseqqinnissamik kinguneqanngin-
nissaa Naalakkersuisut kommunillu 
qulakkiissagaat.

•  Najugaq isumaginninnerlu pillugu 
 inatsit malillugu tapersiisarnerup ta-
makkiisumik immikkoortinneqarnis-
saasa qulakkeerneqarnissaat Naalak-
kersuisut suliniutigissagaat.

PAASISSUTISSAT 
NAATSORSUEQQISSAARINERLU
Inassuteqaatigaarput Naalakkersuisut:
•  Inuit innarluutillit inuunerminni atu-

gaasa ineriartornerat pillugu paasissu-
tissanik naatsorsueqqissaarinernillu 
pissarsisarnissaq nutarterisarnissarlu 
qulakkiissagaat, tassunga ilanngullugit 
inuiaqatigiinni immikkoortuni pingaaru-
teqartuni, assersuutigalugu ilinniaga-
qarneq, suliffeqarneq peqqissuserlu.

FN-IMUT NAAMMAGITTAALIUU-
TEQARSINNAANEQ
Inassuteqaatigaarput Naalakkersuisut 
Danmarki oqaloqatigalugu:
•  Kalaallit Nunaannut territoriamut 

atuut sitsinnginneq atorunnaarsissa-
gaa, taamaalilluni innarluutillit pillugit 
isumaqatigiissummut ilassut inuup 
nammineq malaarsinnaanera pillugu 
Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqas-
salluni.

NALIGIISSITAANEQ
Innersuussutigaarput, Naalakkersuisut 
suliniutigissagaat:
•  Ilaatigut suiaassuseq, ammip qalipaa-

taa imaluunniit inuiaassuseq, innarluu-
teqarneq, ukiut, atoqateqartarnikkut 
qanoq inissisimaneq, suiaassutsikkut 
kinaassuseq aamma upperisaq pillugu 
immikkoortitsinermut nalinginnaasu-
mik illersuisussamik inatsisissatut siun-
nersuummik saqqummiussinissaq, 

 taannalu suliffeqarfeqarfiup iluani 
avataanilu atuutissasoq, kiisalu siun-
nersuut attuumassuteqanngitsumik 
naammagittaalliornermi aalajangiisar-
tunik pilersitsinissamik imaqassasoq.

•  Iliuusissatut pilersaarummik, immik-
koortitsisarnermut allornikkaartumik 
pitsaanerusumik illersuisumik qulak-
keerinnittumik atulersitsissasut.

Kalaallit Nunaanni Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit 
Siunnersuisoqatigiit aamma Inuit Pisinnaatitaaffiinut 
Institutti 2019-imi innarluuneqarnermi 
naligiissinaanermilu killiffimmut nalunaarummi 
Naalakkersuisunut arlinnik innarsuussuteqarput

INNARLUUTILLIT 

KALAALLIT NUNAANNI 
KILLIFFIK 2019
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FOR FRIHED OG  LIGESTILLING

#NIIKGIVEME5

KOMMUNIMUT QINERSINERMUT PIUMASAQAATIT 5 
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