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Fru formand, ærede medlemmer af Komiteen for Børns Rettigheder
På vegne af Grønlands Selvstyre vil jeg gerne takke for muligheden for at rapportere på status for og
udviklingen af børns rettigheder i Grønland.
Naalakkersuisut har taget de tidligere anbefalinger fra komiteen til efterretning og implementeret nye
initiativer for at forbedre de områder hvor der var bekymringer.
Den 21. juni 2009 fejrer det Grønlandske folk indførelsen af Selvstyret i Grønland. Indførelsen af Selvstyret giver Grønland mulighed for at hjemtage områder fra den Danske Stat i et tempo som Grønland
finder passende og relevant i forhold til udviklingen. Det Grønlandske folk er anerkendt som et folk i
henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse.
Indførelsen af Selvstyret vil ikke have formel indflydelse på børneområdet, fordi dette område blev
hjemtaget under Grønlands Hjemmestyre og har således været Grønlands område siden da. Retten til
selvstyre inkluderer forhøjet ansvar, politisk set. Hvis Grønland skal opnå selvstændighed og være selvforsørgende i fremtiden, så skal børns velfærd og uddannelse have første prioritet.
Den 2. juni 2009 valgte det Grønlandske folk en ny regering. Den nye regering har sat børne- og ungeområdet i toppen af den politiske dagsorden i Grønland. Regeringen har derfor afsat ekstra 25 millioner
kroner på finansloven for 2010 til at implementere initiativer i strategien ”Tryg Barndom” fra 2010.
Blandt andet inkluderer strategien en etablering af et Børnehus for børn, der har været udsat for seksuelt misbrug og et Børneråd med en Børnetalsmand.
I de kommende år vil regeringen implementerer konventionen yderligere i Grønland. En for nyligt underskrevet samarbejdsaftale med UNICEF Danmark sikrer at UNICEF vil bidrage til en revision af Landtingsforordningen om hjælp til børn og unge med udgangspunkt i at forbedre børns rettigheder i lovgivning og yderligere fremme brugen af konventionen i kontekst med de unikke grønlandske forhold.
Naalakkersuisuts hovedfokus er at sikre langtidsplanlægning indenfor børne- og ungeområdet. Derfor
har Naalakkersuisut igangsat formuleringen af en børne- og ungestrategi baseret på råd fra kommunerne, lokale eksperter og foreninger indenfor området. Strategien vil blive præsenteret for Inatsisartut i
2011 og vil sætte mål for forbedret børnevelfærd i de næste 10-15 år.
I dag er der implementeret nationale reformer indenfor førskole- og folkeskole området og en reform af
videreuddannelserne er planlagt. Herudover vil en kommende reorganisering af Sundhedssystemet gøre
adgangen til specialiseret behandling lettere i hele Grønland. Jordemodertilbud målrettet sårbare familier er blevet forbedret og børnevaccinationsprogrammet er blevet udvidet.
I 2009 nedsatte Naalakkersuisut en velfærdskommission. I 2011 vil kommissionen aflevere dens endelige rapport med anbefalinger i forhold til socio-økonomiske reformer til at udjævne den sociale og økonomiske ulighed i samfundet. Kommissionens hovedopgave er at analysere forholdet mellem økonomisk
vækst og velfærd som et middel til at udvikle velfærden og mulighederne for det Grønlandske folk.
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Jeg håber disse indledende bemærkninger sammen med afsnittet om Grønland i rapporten har givet Jer
et indtryk af børne- og unge området i Grønland.
På vegne af Naalakkersuisut i Grønland vil jeg gerne takke jer for jeres bidrag til at forbedre forholdene
for børn og unge I Grønland. Jeg kan forsikre jer at Grønland vil gøre sit yderste for at tage alle anbefalinger vi får fra Komiteen op til seriøs behandling.
Tak for Jeres opmærksomhed.
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