
Ung organisation sætter fokus på anbragte børn 
 
Meeqqat Ikiortigit – Red Barnet Kalaallit Nunaats landsindsamling skal indsamle penge til 
arbejdet for at skabe bedre vilkår for anbragte børn den 31. oktober 2015. 
 
Landsindsamling 2015 
Traditionen tro er efteråret tid for Børne-NGO-Netværkets årlige landsindsamling med fokus på 
arbejdet for børn og unge i Grønland.  
 
Landsindsamlingen afholdes i år den 31. oktober i GU Nuuk, og sendes live på KNR kl. 20.00. 
 
Forberedelserne er i fuld gang, og frivillige og sponsorer arbejder på højtryk for at forberede 
landsindsamlingen som skal sætte fokus på vores arbejde for udsatte børn i Grønland. 
Vi glæder os til at fortælle hele Grønland meget mere om, hvad vi arbejder for. 
 
Alle børn har ret til et hjem 
Temaet for landsindsamlingen er ”Alle børn har ret til et hjem”. 
Med landsindsamlingen ønsker Meeqqat Ikiortigit at sætte fokus på, hvilken betydning det har 
for børn at have et godt hjem, og hvad det betyder for deres udvikling og opvækst.  
Landsindsamlingsshowet skal give et billede af, at et godt hjem kan have mange former - 
f.eks. at bo på institution, hos en plejefamilie eller hos familiemedlemmer, der ikke 
nødvendigvis er barnets biologiske forældre. Et hjem handler om at skabe de rammer, der skal 
til for at sikre barnets udvikling og trivsel. 
 
Det er vigtigt for os i Meeqqat Ikiortigit, at donationerne fra landsindsamlingsshowet går til 
arbejdet for udsatte børn i Grønland. Derfor er alle involverede frivillige, som bruger deres 
fritid på, at skabe et spændende show sammen med vores sponsorer.  
 
Med donationerne fra landsindsamlingen forventer vi at igangsætte et pilot-projekt, der skal 
give familier med anbragte børn nogle positive oplevelser sammen. Projektet skal samtidig 
udvikle værktøjer til understøtte positive relationer mellem børn og forældre. Familierne skal 
støttes i at være sammen på en måde der giver både forældre og barn succesoplevelser. 
	  
Om Meeqqat Ikiortigit 
Meeqqat Ikiortigit – Red Barnet Kalaallit Nunaat, blev etableret i 2013, som selvstændig 
organisation og er en del af Save the Children International. Indtil 2013 har Red Barnets 
arbejde i Grønland været forankret i Red Barnet Danmark.  
Som en del af Save the Children-organisationen er Meeqqat Ikiortigits arbejde forankret i FNs 
Børnekonvention. 
 
Børnenes stemmer er vores bærende grundværdi. 
Meeqqat Ikiortigit arbejder for et Grønland hvor ethvert barns ret til deltagelse, overlevelse, 
udvikling og beskyttelse er realiseret. 
Det er vores mål, at skabe tryghed for udsatte børn og varetage deres behov. Vi vil skabe 
varige forbedringer i børnenes liv – blandt andet gennem etablering af lokale afdelinger rundt i 
hele Grønland.  
 
For mere information om landsindsamlingen, organisationen og vores arbejde se 
www.redbarnet.gl eller følg os på facebook:	  https://www.facebook.com/Meeqqatikiortigit 
 


