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Om rådet 
Rådet er oprettet i 2013 på grundlag af FN’s Paris principper for oprettelse af nationale 
menneskerettigheds organisationer, og deraf følgende rekommandationer for oprettelse af 
sådanne råd og organisationer. Rådet er oprettet ved lov, og det er heri bestemt hvilke 
interessenter der er repræsenteret som medlemmer og observatører 

Et nyt uafhængigt råd 
Den nye Lov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder blev vedtaget af Inatsisartut den 27. 
november 2018 og trådte i kraft den 1. januar 2019. 

Den ny lov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder trådte i kraft den 1. januar 2019. Med loven 
gennemføres en række af de anbefalinger og evalueringer som rådet har gennemført. Blandt andet 
at rådet bliver mere uafhængigt af Naalakkersuisut ved at det ikke længere er regeringen men 
Inatsisartut som udpeger medlemmerne, efter indstillinger fra civilsamfundet. Med den nye lov er 
rådets sekretariat også rykket ud af departementerne i Selvstyret og blevet selvstændigt. 

I perioden 1. januar 2019 til 29. november 2019 - Overgangs udvalg 
I August 2019, blev der inviteret til at afholde et rekrutteringsmøde i Nuuk, her kunne kandidater til 
Rådet melde sig. 
Med den nye lov om Rådet for Menneskerettigheder der trådte i kraft per 1. januar 2019, blev 
Rådet for Menneskerettigheder dermed et uafhængigt råd medmulighed for oprettelse af eget 
sekretariat. Først i andet kvartal af 2019 oprettedes et selvstændigt sekretariat og en 
sekretariatsleder blev ansat. 
I perioden 1. januar 2019 til det nuværende råds konstitueringsmøde den 29. november 2019 
fungerede det tidligere råd som overgangsudvalg og forestod overgangen fra sekretariatsbetjening i 
Selvstyret til selvstændigt sekretariat. Det er det nuværende råds indtryk, at overgangsperioden 
ikke har været uden udfordringer. 

Da et nyt råd først blev nedsat i slutningen af november måned, har der ikke været mange 
aktiviteter i dets regi, ligesom der ikke er afholdt egentlige rådsmøder i 2019. Udgifterne har 
dermed først og fremmest været til oprettelsen og drift af sekretariatet. 
  
Efter konstitueringen af det nye råd den 29. november 2019 var eneste aktivitet i den resterende 
del af 2019 at rekruttere ny sekretariatsleder samt at sikre den fortsatte drift af rådssekretariatet." 
Det nye råd holdt sit første møde den 29. november og konstituerede sig med formand, 
næstformand og forretningsudvalg. 
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Nyt råd dannes den 29. november 2019 
Det nye Grønlands Råd for Menneskerettigheder blev fredag den 29. november 2019 konstitueret. 
Sara Olsvig er ny formand for rådet mens Anders Meilvang er ny næstformand, begge blev valgt 
enstemmigt. 

Det nye råd består af 13 medlemmer. 10 medlemmer er valgt af Inatsisartut mens 
børnetalsmanden, Handikaptalsmanden samt formanden for Ligestillingsrådet er fødte medlemmer 
af rådet.  
Af de ti valgte medlemmer vælger Inatsisartut fem efter indstilling fra fem kategorier af 
civilsamfundsorganisationer mens de resterende fem vælges ud fra generelle menneskeretlige 
 
Det samlede råd består dermed af: 
Formand Sara Olsvig (repræsenterer oprindelige folks rettigheder) 
Næstformand Annemette Nyborg Lauritsen (uddannelse og forskning) 
Nike Berthelsen (repræsenterer børne- og ungeområdet)  
Arnajaaq Lynge (repræsenterer handicapområdet) 
Lise Mørup Dalsgaard (repræsenterer retsvæsen og retssikkerhed) 
Anders Meilvang (repræsentere menneskeretlige interesser) 
Henrik Sandgreen (repræsentere menneskeretlige interesser) 
Hans Reimer (repræsentere menneskeretlige interesser) 
Sofie Lennert (repræsentere menneskeretlige interesser) 
Ludvig Larsen (repræsentere menneskeretlige interesser) 
Aviâja Egede Lynge (Børnetalsmand)  
Christina Johnsen (Handicaptalsmand) 
Kathrine Bødker (formand for Ligestillingsrådet) 
 

Møder i 2019   
I 2019, blev der kun afholdt 2 møder, rekrutteringsmøde fandt sted den 20. august og 
konstituerende møde den 29. november. 
 

Samarbejde med Instituttet for Menneskerettigheder 
Rådet Menneskerettigheder (IMR) i Grønland samarbejder tæt med Instituttet for 
Menneskerettigheder. Institut for Menneskerettigheder har samarbejde med flere organisationer, 
med med henblik på at fremme og forankre menneskerettighederne i Grønland.   
Instituttet samarbejder med blandt andre Grønlands Råd for Menneskerettigheder, 
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børnerettighedsinstitutionen MIO, Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet, handikaptalsmands 
institutionen, Tilioq. For Rådet for menneskerettigheder er Instituttet en vigtig samarbejdspartner.  
 
Sammen rettes anbefalinger til myndigheder og andre centrale aktører, der kan styrke beskyttelsen 
af borgernes rettigheder i Grønland.   

Statusrapporter udgivet i 2019 
I 2018 har Institut for Menneskerettigheder og Grønlands Råd for Menneskerettigheder udarbejdet 
tre statusrapporter om menneske- rettighedssituationen i Grønland inden for emnerne: børn og 
unge, handicap og lige- behandling. Rapporterne blev udgivet i april 2019.  


