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HARBOEFONDEN er først med støtte til et større projekt med langvarig 
virkning, for anbragte børn og deres forældre.  
 
Red Barnet Grønland (Meeqqat Ikiortigit) modtog i maj måned, tilsagn om støtte fra 
HARBOEFONDEN på 100.000 kr. Meeqqat Ikiortigit ansøgte midler til at udvikle et 
projekt for at støtte anbragte børn med trygge rammer under deres samvær med 
deres biologiske forældre i weekender. 
 
Sammen med anbringelsesinstitutioner vil Meeqqat Ikiortigit arbejde på at sikre gode 
sociale rammer for anbragte børns samvær med deres biologiske forældre. ”Det er 
vigtigt for både forældre og børn, at kunne tilbringe tid sammen - tid, hvor der 
bygges tillid og gode oplevelser, der langsomt kan bringe børnene og forældrene 
tættere sammen. Projektet vil positivt støtte aktiviteter for disse familier. ” 
 
”Det handler i bund og grund om at finde de redskaber og rammer, der med den rette 
anvendelse, kan bidrage til, at børnene og forældrene får de bedste muligheder for 
fremtiden – sammen” fortæller Meeqqat Ikiortigits næstformand Dan Budek Sørensen. 
 
Projektet skal udvikles i samarbejde med udvalgte døgninstitutioner i Nuuk, der 
ønsker at være pilotsted. Projektet vil også udvikle og dokumentere de pædagogiske 
redskaber og rammer af weekendprojektet og dokumentere effekten, således at 
konceptet og værktøjerne kan udbredes til andre steder i Grønland. 
 
Meeqqat Ikiortigit er stolte over HARBOEFONDENS tilsagn, der er et meget væsentligt 
bidrag til, at foreningen kan fokusere på at gå i gang med den endelige udvikling og 
planlægning.  
 
”HARBOEFONDEN har i gennem mange år støttet nationale initiativer på tværs af 
børne- og ungeorganisationerne her i landet. Det er første gang, vi støtter Meeqqat 
Ikiortigit, og vi ser frem til at følge udvikling og gennemførelse af projektet”  
 
HARBOEFONDEN har lagt vægt på, at projektet har langvarige virkninger, der er 
fagligt funderet i viden om anbragte børn, og hvordan de i samvær med deres 



forældre, kan opbygge og få de nødvendige trygge rammer for deres personlige 
udvikling. 
 


