
•  Du er ligeglad, når jeg lyver for 
dig.
    

     

•  Jeg udspionerer, når du gemmer 
dem, mens du er fuld, og jeg ved 
hvor de ligger.

    

     
     

•  Mor, hvorfor græder du, når du          
er fuld? 
Jeg troede, at du sagde, at du ville 

være glad.

STYR DET– LAD DET IKKE STYRE DIG

•  Børn og unge under18 bør helt undgå at 
drikke alkohol
•  Er du gravid– undgå alkohol. Prøver du at 
blive gravid- undgå alkohol.
•  Stop ved 5 genstande ved samme lejlighed

BØRNENES BUDSKABER

•  Det er så godt, at være ude 

sammen med jer •

•  At tage på udflugt i naturen, er 

så godt– ingen alkohol og hash •

•  Det er dejligt, at spise sammen
•

•  Tal med mig om min fremtid.

•  MOR OG FAR JEG ELSKER 

JER • • • • • • •

• Uge 18 •
Styr det - lad det ikke styre dig

www.aagreenland.gl 
www.kanu.gl/afhaengighedstest/
www.peqqik.gl

Børnenes Ønsker 
At være glad

 
Latter

 
Enighed

 
Respekt

 
Lykke

 Kærlighed •
 

Opmuntrende ord og
 hilsen fra andre

 
Gode samtaler
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Omsorg •



IMIGASSAMIT AQUNNEQARNAK- 
IMIGASSAQ ILLIT AQUGUK

•  Salloqittaraangakkit soqutigineq 
ajorpat.

•  Aalakoorlutit toqqorterilera-
angavit marseraangama 
paasisarpakka sumiitsut.

•  Anaana aalakuuleraangavit 
sooruna qiasarpit? 
Aaligooq nuannaarniaq.

• Inuusuttut 18-iliisimanngitsut imigassartunn-
gilluinnassapput. 
• Imigassartornermi ataatsimi imertarfiit tallimat 
sinnernangit. 
• Naartulersaarnermi, naartunermi milutitsine-
rullu nalaani imigassartunnginnissaq.

MEEQQAT OQARIARTUUTAAT

•  Aneerujooqatigigaangassi 
nuannertaqaaq • 

•  Asimeeqatigalusi nuannillaraangami 
aalakoortoqarnani ikiaroortoqarnani     

•

•  Nereqatigiilluni nuannertaqaaq •

•  Siunissara pillugu 
oqaloqatigisarsinnga 

•  ANAANA ATAATA ASAVASSI 
• • • • • • • 

• Sapaatip akunnera 18 •
Imigassamit aqunneqarnak- 

imigassaq illit aquguk

Meeqqat piumavaat
Nuannaarneq

Illarneq
Isumaqatigiinneq

Ataqqeqatigiinneq
Pilluarneq

Asanninneq •
Nuannersunik 

oqarfigineqarneq
Ilassineqarneq

Oqaloqateqarneq
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Isumassorneqarneq


