
Jeg har ret til en tryg opvækst

Nammineq inuuneqarnissara kisiannili 
aamma ilaquttakka najorlugit inuunis-
sara pisinnaatitaaffigaakka.

Jeg har ret til et privatliv og familieliv. Det 
betyder blandt andet at mine dagbøger 
eller noter ikke må læses af andre.

Tassa imaappoq, ilaquttama, kamma-
laatima, allalluunniit, allagarsiakka, 
e-mailisiakka sms-isiakkalu atuarsin-
naatitsaanngilaat. Aamma allakkat 
nassiussakka suulluunniit atuarsin-
naatitsaanngilaat.

Det betyder at min familie, venner og 
andre ikke må læse for eksempel breve, 
e-mails og sms’er som jeg har skrevet el-
ler modtaget fra andre – med mindre jeg 
giver dem lov til det, eller der er en god 
grund til at blande sig.

Angajoqaama uanga ajunnginnerpaa-
mik inuuneqarnissara anguniarlugu 
akisussaaffigaat perorsarluarneqas-
sasunga toqqissisimasumillu peroriar-
tussasunga.

Mine forældre har et fælles hovedansvar 
for at jeg bliver opdraget og vokser op 
på en god og tryg måde, og de skal tage 
hensyn til hvad der er bedst for mig.

Angajoqqaanni najugaqarnissara 
pisinnaatitaaffigaara, piumanngitsun-
galu angajoqqaannit peersitaasin-
naanngilanga. Aatsaalli angajoqqaan-
niinnera uannut ajoquta anngitsoq 
qulakkeerneqarsinnaappat.

Jeg har ret til at bo sammen med mine
forældre, og må ikke fjernes fra dem mod 
min vilje, med mindre myndighederne 
vurderer at det skader mig.

Ikiorneqarneq tassaasinnaavoq anga-
joqqaarsiartaarneq imaluunniit meer-
avissianngorneq.

Jeg har ret til særlig hjælp og omsorg, 
hvis jeg ikke kan bo med min familie i en 
periode eller for altid. Myndighederne 
skal sørge for at andre kan passe på 
mig, for eksempel ved at give mig en ple-
jefamilie eller at jeg kan blive adopteret.

Angajoqqaat, naak immikkut nunamin-
ni najugaqaraluartut, ataavartumik 
toqqaannartumillu attaveqarfigisarnis-
saat pisinnaatitaaffigaara.

Jeg har ret til at have regelmæssig, per-
sonlig og direkte kontakt med begge 
mine forældre, hvis de bor i hvert sit land. 

Angajoqqaannimmi perorsarneqarn-
issara pisinnaatitaaffigaara. Angajo-
qqaama suleqatigiillutik perorluarnis-
sara toqqissisimasumillu inuunissara 
akisussaaffigivaat.

Jeg har ret til at bo sammen med mine 
forældre, medmindre det skader mig. 
Alle sider skal høres, før myndighederne 
beslutter om jeg skal bo et andet sted 
end hos mine forældre.

Jeg har ret til et sundt liv

Sapinngisaq tamaat peqqillunga inu-
unissara pisinnaatitaaffigaara.

Jeg har ret til at være så sund og rask 
som muligt, og have adgang til behan-
dling og pleje.

Qanoq ilillunga peqqissuunissara pil-
lugu ilinniartinneqarnissara kiisalu 
suut uannut peqqinnannginnersut pil-
lugit ilisimatinneqarnissara pisinnaati-
taaffigaara.

Jeg har ret til at få viden om og undervis-
ning i, hvordan jeg forbliver sund og rask, 
og om forhold der kan være skadelige for 
min sundhed.

Pissakillioraluarluta, inuttut toqqis-
sisimasumik inuuneqarnissara pisin-
naatitaaffigaara.

Jeg har ret til at nyde godt af social
sikkerhed, herunder hvis jeg er fattig
eller i nød.

Inuunermi atugassarititaasut ajunn-
gitsuunissaat pisinnaatitaaffigaara, 
ineriartorluaqqullunga ajunngitsumillu 
inuuneqaqqullunga.

Jeg har ret til en god levestandard, så
jeg kan udvikle mig og få få et godt liv.
Mine forældre har ansvaret for at sørge
for mine nødvendige levevilkår så godt
de kan.

Angajoqqaat tassaapput inuuneris-
saarnissannut akisussaasuusut, pisar-
iaqarfikkulli pisortat sapinngisartik 
tamaat isumagisariaqarpaat angajo-
qqaamma tapersersornissaat, soorlu 
nerisassaqartillunga atisassaqartil-
lunga inissaqartillungalu.

Hvis det er nødvendigt, skal myndighe-
derne hjælpe og støtte mine forældre, 
især med mad, tøj og et sted at bo. Det 
betyder at myndighederne så vidt muligt 
skal sørge for at hjælpe mine forældre 
med at kunne betale deres regninger og 
sørge ordentligt for mig.

Pisinnaatitaaffisi atorluarsigit!        Brug jeres rettigheder! 

Toqqissisimasumik peroriartornissannut 
pisinnaatitaaffeqarpunga

Peqqissumik inuunissannik 
pisinnaatitaaffeqarpunga



Jeg har ret til at lære og lege

Ilinniarnera inuttut inerikkiartuu-
tigissavara, sapinngisakkalu qaf-
fassarlugit, inuulerniassagama ak-
isussaassusilik kiisalu inoqatinnik 
ataqqinnittoq, inoqatima pingaartitaat, 
kulturii, suminngaanneerneri aporfigi-
nagit. 

Min uddannelse skal blandt andet hjælpe 
mig med at udvikle min personlighed og 
evner, så jeg bliver et ansvarligt og tol-
erant menneske, med respekt for men-
nesker, værdier, kulturer, miljøet og men-
neskerettighederne.

Akeqanngitsumik toqqammaviusumik 
atuartinneqarluarnissannut pisin-
naatitaaffeqarpunga, atuarnissannullu 
pisussaaffeqarlunga. 

Jeg har ret og pligt til at få en gratis grun-
duddannelse. Det betyder at selvom jeg 
måske ikke altid synes at det er sjovt at 
gå i skole, så skal jeg have en grundud-
dannelse. Hvis jeg synes det er svært at 
gå i skole, skal jeg hjælpes til at kunne 
gennemføre min uddannelse.

Sunngiffinni sammisaqarnissannut
qasuersaarnissannullu pisinnaati-
taaffeqarpunga.

Sumiiffimmik pitsaasumik sam-
misaqarfigisinnaasannik, aamma 
soqutigisannik aallussiffigisinnaasan-
nik orniguffissaqarnissara pisinnaati-
taaffigaara. 

Jeg har ret til hvile og fritid. Jeg har
ret til at have et passende sted,
hvor jeg kan lege og dyrke mine
fritidsinteresser.

Jeg har også ret til at være med i
kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

Aamma sammisanik kulturimut
tunngassuteqartunut peqataanissan-
nut, meeraqatikka tamaasa
assigalugit pisinnaatitaaffeqarpunga. 

Det betyder at myndighederne skal
arbejde for at fremme mine muligheder
for at deltage i disse aktiviteter på lige 
fod med andre børn i landet.

Atuarninnut ajoqutaasumik im-
aluunniit ulorianartulerillunga su-
liffeqassanngilanga. Aamma suliffiga 
sunngiffinni suliarisartakkannik aal-
lussininnut, peqqinnissannut kiisalu 
ineriartorninnut ajoqutaassanngilaq.

Jeg har ret til at blive beskyttet fra arbe-
jde, der kan være farligt, påvirker min 
uddannelse, eller skader min sundhed og 
udvikling.

Jeg har ret til at være mig selv

Inuuvunga immikkuullarissoq, allanut
sanilliunneqarsinnaanngitsoq. Kinaas-
susera kisima pigaara – allat pigiler-
sinnaanngilaat. 

Jeg er noget særligt og må aldrig kunne
forveksles med nogle andre. Min
identitet er min egen og ingen må
tage den fra mig.

Aamma nunami innuttaassuseqarnis-
sara pisinnaatitaaffigaara. 

Jeg har ret til et navn og til at være
officielt anerkendt af staten. Jeg har
ret til et statsborgerskab (at tilhøre et
land). 

Nunami najukkanni minnerussuteqar-
lunga inissisimaguma, allatut upper-
isaqaruma, nunap inoqqaajuguma
kiisalu inuiaqatigiinnut allanut ilaagu-
ma, nammineq kulturera, oqaatsikka 
upperisaralu malillugit atorlugillu inu-
unissannut pisinnaatitaavunga.

Jeg har ret til at følge min egen kultur, 
udøve min egen religion og bruge mit 
eget sprog, hvis jeg tilhører et etnisk, 
religiøst eller sprogligt mindretal, eller et 
oprindeligt folk.

Inuiaqatigiinni ilagerusutakka tapers-
ersorusutakkalu ilagisinnaavakka 
tapersersorsinnaallugillu, allallu ta-
manna inerteqqutigisinnaanngilaat. 

Det betyder at ingen har ret til at nægte
mig at indgå i et fællesskab med andre
medlemmer af den gruppe, som jeg vil 
tilhøre.

Meerarsiaaguma meeqqalluunniit
angerlarsimaffianni najugaqaruma 
katsorsarneqarlungaluunniit
uninngaguma, pisinnaatitaavunga
atukkama qanoq innerat misissortis-
sallugu. 

Jeg har ret til med mellemrum at få kon-
trolleret min behandling, boligforhold og 
andre forhold, hvis jeg bor i pleje, får 
beskyttelse eller er under behandling.

Tassa imaappoq, ulloq unnuarlu an-
gerlarsimaffinnut immikkut ittunut 
ikiorneqarnissara, ilinniartinneqarnis-
sara paarilluarneqarnissaralu
siunertaralugit nuutsinneqarnissara 
pisinnaatitaaffigaara. 

Hvis jeg har gjort noget forkert, skal der 
tages hensyn til mine behov som barn, 
og jeg skal hjælpes tilbage til samfundet i 
stedet for bare at blive straffet.

Aamma inuttut nalilittut pineqarnis-
sara, inuttullu namminiussuseqartutut 
pineqarnissara pisinnaatitaaffigaakka. 

Det betyder at jeg blandt andet har ret til
at komme på særlige hjem, institutioner,
og få undervisning, omsorg og vejledn-
ing. Jeg har også ret til at blive behandlet
værdigt og med respekt for mit privatliv.

Pisinnaatitaaffisi atorluarsigit!        Brug jeres rettigheder! 

Ilikkagaqartuarnissannik 
pinnguarnissannillu 
pisinnaatitaaffeqarpunga

Namminiussuseqarnissannik 
pisinnaatitaaffeqarpunga



Jeg har ret til at blive beskyttet

Timikkut tarnikkullu annersinneqarn-
issannut atornerlunneqarnissannullu 
illersugaasariaqarpunga. 

Jeg har ret til at blive beskyttet mod at 
blive gjort fortræd og mishandlet på krop-
pen og i sindet af mine forældre eller 
andre.

Tassa imaappoq, kialluunniit 
kinguaassiuutitigut pinngitsaalil-
lunga pisinnaanngilaanga, attuua-
laaqqusaanngilaanga sioorasaar-
lunga, assileqqusaanngilaanga, 
filmilioqqusaanngilaanga
– atornerloqqusaanngilaanga. 

Det betyder, at ingen må tvinge, true eller
lokke mig til at gøre noget seksuelt, 
enten ved at røre ved mig, ved at tage 
billeder, filme mig eller på nogen anden 
måde at udnytte mig.

Pisortat pisussaapput atornerlun-
neqarnissara pinngitsoortissallugu, 
taakkumi pisussaapput isumannaat-
sumik illersussallunga. 

Myndighederne skal give mig den bedst
mulige beskyttelse mod enhver form for
misbrug og udnyttelse.

Atornerlunneqarsimaguma arlaatigul-
luunniit ajortumik pineqarsimaguma, 
ikiorneqarnissannut pisinnaatitaavun-
ga, inuuneq nuannersoq atoqqilerni-
assagakku. 

Hvis jeg har været udsat for misbrug eller
udnyttelse uanset på hvilken måde, så 
har jeg ret til at få den hjælp jeg har brug 
for, så jeg kan få et godt liv igen.

Pisortat uannut peqqinnartumik, ta-
tiginnittumik ataqqinnittumillu katsor-
sarneqarnissara isumagissavaat. 

Myndighederne skal sørge for at min
behandling sker under forhold, der giver 
mig sundhed, selvrespekt og værdighed.

Pisortat ikiaroornartunik atornerluiner-
mik pinaveersaartitsissapput, uangalu 
illersorneqarnissara anguniarlugu 
suliniuteqartarlutillu inatsisiliussap-
put. 

Myndighederne skal forebygge
misbrug og beskytte mig ved blandt
andet at lave love og tiltag.

Aamma pisortat sapinngisartik malil-
lugu ikiaroornartut ajoqutai pillugit 
paasisit siniu teqartassapput, uanga 
tamakkununnga naaggaarsinnaanis-
sara anguniarlugu.

Myndighederne skal så vidt muligt
sørge for at jeg kan lære om de
skadelige effekter af narkotika, så jeg
bedre kan sige fra.

Jeg har frihed til at udtrykke mig,
at få information, og at samles 
med andre

Qanorluunniit ilillunga isummama 
aninnissaa pisinnaatitaaffigaara. Ta-
mannalu taaneqartarpoq: isummersin-
naanermik pisinnaatitaaffik.

Jeg har ret til at udtrykke hvad jeg har 
lyst til, på hvilken som helst måde jeg har 
lyst til – det kaldes for ytringsfrihed.

Tassa imaappoq, oqalunnikkut, titar-
taanikkut, allannikkut allatigulluunniit 
isummama aninnissaa pisinnaatitaaffi-
gaara.

Det betyder at jeg må udtrykke mig ved
for eksempel at tale, skrive, tegne el-
ler på en hvilken som helst anden måde 
som jeg vælger.

Kisianni inoqatima pisinnaatitaaffii 
ataqqissavakka. Taamaammallu inoqa-
tinnut qinngasaarisussaanngilanga,
oqaatsikkalu nammineq akisussaaffi-
gisussaallugit. 

Illersorneqarlunga 
nakkutigilluarneqarnissannik 
pisinnaatitaaffeqarpunga

Når jeg bruger min ytringsfrihed, skal jeg 
dog tage hensyn til andre menneskers 
rettigheder. Det betyder at selvom jeg har 
ret til at sige hvad jeg vil, skal jeg stadig 
stå til ansvar for hvad jeg siger. 

Tusaaneqartuarnissara pisinnaati-
taaffigaara, inersimasullu oqaatigini-
akkakka tusaasussaavaat ataqqillugi-
llu. Annermik uannut tunngasunik
aalajangiiniartoqarpat, isummama 
tusaaneqarnissaat pingaaruteqarpoq.

Jeg har ret til at udtrykke min egen men-
ing, og voksne skal lytte, respektere og 
tage min mening alvorligt – især når der 
skal tages beslutninger i sager, der har 
med mig at gøre.

Atuakkat aqqutigalugit, internettikkut,
fjernsynikkut, radiukkut allatigullu 
paasissutissanik pinissara pisinnaati-
taaffigaara.

Jeg har ret til at have adgang til, og 
få informationer fra bøger, internettet, 
fjernsynet, radioen og alle mulige andre 
steder.

Paasissutissat paaserusutakka
pillugit inersimasut ikiussavaannga.

Voksne skal så vidt muligt hjælpe mig 
med at finde og forstå de informationer, 
jeg har brug for.

Pisinnaatitaaffisi atorluarsigit!        Brug jeres rettigheder! 

Isummannik anitsinissannik,
paasissutissanik pinissannik 

kiisalu 
allatataatsimooqatiginissaannik 

pisinnaatitaaffeqarpunga
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