
Imaneq 41

3900 Nuuk

Kalaallit Nunaat

Telefon   +299 56 34 06

Mail  info@redbarnet.gl

www.redbarnet.gl

Meeqqat Ikiortigit
 Red Barnet Kalaallit Nunaat

Foto: Dorrit Hermann / Red Barnet

Meeqqat 
Ikiortigit

S t r a t e g i 

2 0 1 7 - 2 1



Indhold

0. Forord      03

1. Indledning      04

2. Vision, mission og værdigrundlag      05
2.1 Vision og mission      05
2.2 Værdigrundlag      05

3. Forandringsteori      06

4. Målgruppe      07

5. Ambition 2027      07

6. Nøgleprioriteter 2017-2021      08
6.1. Projektet ”Alle børn har ret til et hjem”      08
6.2. Projektet Chatpaaralugu      08
6.3. Organisationsudvikling      09

7. Fortalerarbejde      10

8. Finansielle mål og indsatser      10

FN's Børnekonvention      12



03

0.   Forord 

For at kunne nå flere børn og unge i Grønland, tale børns sag fra en grønlandsk 
platform, styrke den lokale forankring og frivillige indsats i Grønland blev 
Meeqqat Ikiortigit - Red Barnet Kalaallit Nunaat stiftet den 3. december 2013.

Meeqqat Ikiortigits Strategi 2017-2021 fremlægger vores vigtigste indsatsområder 
og projekter i perioden og sætter derved rammen og retningen for foreningens 
arbejde de kommende fire år. Strategien har et naturligt udgangspunkt i Red 
Barnet Internationals overordnede mission og vision, men tager udgangspunkt i 
vores egen forening og lokale vilkår her i Grønland.

Siden etablering af foreningen i 2013, er der kommet en helt ny bestyrelse til. Det 
har derfor været vigtigt for os at skabe en ny ramme for vores arbejde her i Grøn-
land, der fokuserer på de ting, vi finder vigtige at arbejde med i Meeqqat Ikiortigit.
Hvis vi skal have mulighed for at spille en aktiv rolle for Grønlands børn, er vi nødt 
til at prioritere vores indsatser og sætte ind, der hvor vi tror på, at vi kan gøre en 
positiv forskel for børnene. 

Vi lægger vægt på at have muligheden for at italesætte de udfordringer der er i 
vores samfund i dag, og hvordan de påvirker børnenes vilkår og opvækst. Vi ønsker 
at skabe helhedsorienterede løsninger på tværs af sektorer og aktører, med ud-
gangspunkt i at skabe de bedste muligheder for børnene.

God læselyst!

Med venlig hilsen

Cecilie Rudbeck,
Formand for hovedbestyrelsen i Meeqqat Ikiortigit
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   Indledning

Meeqqat Ikiortigit blev stiftet i december 2013 som en selvstændig forening 
under Red Barnet Danmark og arbejder derfor i forlængelse af Red Barnet Dan-
marks strategi. Red Barnet Danmarks strategi danner den overordnede ramme for 
Meeqqat Ikiortigits arbejde, samtidig med at Meeqqat Ikiortigits egen strategi 
er tilpasset de nationale forhold i Grønland, såsom lovgivningsmæssige rammer, 
sociale forhold for børn og donorrelationer. Denne strategi afspejler derfor både 
fælles elementerne i Red Barnet Danmarks og Meeqqat Ikiortigits arbejde, og 
Meeqqat Ikiortigits egne konkrete finansielle mål, prioriteter og organisatoriske 
kapaciteter i Grønland.
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2.   Vision, mission og 
   værdigrundlag

Dette afsnit tager udgangspunkt i Red Barnet Danmarks vision og mission og marke-
rer den tætte relation mellem Meeqqat Ikiortigits og Red Barnet Danmarks arbejde.  

2.1 Vision og mission

Vision
Vores vision er at støtte op om et Grønland, hvor ethvert barns ret til deltagelse, 
overlevelse, udvikling og beskyttelse er realiseret.

Mission
Vores mission er at sikre øjeblikkelige og varige forbedringer for udsatte børn, 
samt kæmpe for bedre vilkår og positive forandringer for børn i hele Grønland.
 

2.2 Værdigrundlag

Synlighed
Vi arbejder synligt på landsplan og lokalt for at fremme barnets rettigheder. Syn-
lighed skabes på flere platforme, så vi bliver en vigtig aktør i samfundsdebatten.

Ansvarlighed
Vi tager personligt ansvar for vores indsats og appellerer til en større ansvarlighed 
hos voksne, som har ansvar for barnet, herunder forældre, fagpersoner og frivillige.

Handling
Vi skaber handling til gavn for barnet gennem vores projekter og fortalerarbejde.
Vi kommer altid med konstruktive indspark, når vi kritiserer forholdene for barnet.

Samarbejde
Ved at borgere, de frivillige og det offentlige står sammen, skaber vi i fællesskab 
de bedste resultater for barnet. Forskellighed og tværfaglighed er en styrke.

Integritet
Vi arbejder altid ud fra hensynet til barnets bedste og ud fra højeste etiske stan-
darder. Der er altid sammenhæng mellem vores egne handlinger og hvad vi siger.



Styrke fortalerarbejdet
Få indflydelse på politiske og sociale 

processer, der sikrer at børns synspunk-
ter og rettigheder respekteres

Være innovative & 
helhedsorienterede

Udvikle og implementere nye og bære-
dygtige tilbud, hvor der er behov

Opnå resultater nationalt
Udbrede god praksis, levere virkningsfulde 
tilbud og influere politiske processer, der 

sikrer øjeblikkelige og varige positive 
forandringer for børn i Grønland

Vægte frivillighed &
skabe lokal forankring

Gennem samarbejde med lokale NGO’er, 
virksomheder, kommuner og civilsamfund

Vi vil:

   Forandringsteori
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4.

5.

   Målgruppe

I Grønland er der 13.885 børn og unge mellem 0-17 år1 , hvoraf et forholdsvist højt 
antal mistrives. I 2008 gennemførte det tidligere Departement for Familie og 
Sundhed sammen med SFI undersøgelsen ”Børn i Grønland”. Af undersøgelsen 
fremgår det, at 1/3 af Grønlands børn mellem 0-14 år har alvorlige vanskeligheder. 
Disse vanskeligheder omfatter fattigdom, seksuelle krænkelser, vold, misbrug og 
generel vantrivsel.2  

Meeqqat Ikiortigits mål er at styrke Grønlands børn, med særlig fokus på at 
fremme deres trivsel og udvikling.

   2027 ambition

Meeqqat Ikiortigits vision for organisationen 10 år frem er udtrykt ved en række 
ambitiøse organisatoriske markører. Disse tager afsæt i Meeqqat Ikiortigits eget 
ønske om at være en nationalt forankret og stabil organisation, der kan imøde-
komme behovet for bæredygtige indsatser på børneområdet i Grønland. 
Om 10 år skal Meeqqat Ikiortigit have:

» Et effektivt og selvkørende sekretariat

» Et nationalt frivilligt engagement

» Lokal forankring flere steder i Grønland gennem konkrete samarbejdsrelatio-
ner med selvkørende aktiviteter i flere byer i Grønland (fordelt på nord, syd, 
øst, vest - Tasiilaq, Uummannaq, Qaqortoq, Sisimiut og Nuuk)

» En afgørende stemme i samfundsdebatten

1 Grønlands Statistik, Grønlands befolkning 2017, 7. marts 2017, tilgængelig på:  
www.stat.gl/dialog/topmain.asp?lang=da&sc=BE
2 Else Christensen, Lise G. Kristensen og Siddhartha Baviskar, ”Børn i Grønland, en kortlægning af 0-14-årige børns 
og familiers trivsel”, SFI, 2008.
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6.   
Disse tre nøgleprioriteter viser, hvor Meeqqat Ikiortigit vil fokusere sine kræfter 
og ressourcer på tværs af fundraising, kommunikation og organisation. Med ud-
gangspunkt i Meeqqat Ikiortigits overordnede mål om at styrke børn i Grønland 
med særlig fokus på at fremme børns trivsel og udvikling, vil følgende tre områ-
der blive prioriteret:

6.1. Projektet ”Alle børn har ret til et hjem” 3 
Meeqqat Ikiortigit vil udvikle og facilitere et specialiseret og skræddersyet forløb 
for anbragte børn, deres biologiske forældre og plejeforældre. Vi vil koncentrere 
vores ressourcer på kompetenceopbygning af de biologiske forældre og facilitere 
aktiviteter for børnene, deres biologiske forældre og plejeforældre i et fælles forløb.
Indsatsen baseres på en helhedsorienteret tilgang med følgende mål:

•	 At der skabes en synergi mellem kommune og civilsamfund
•	 At børnene og børnenes primære ressourcepersoner understøttes i deres roller 

og dermed sikrer en helhedsorienteret indsats omkring det enkelte barn

6.2. Projektet Chatpaaralugu 4 
Meeqqat Ikiortigit vil forbedre børns adgang til og deltagelse i det globale fælles-
skab og digitale løsninger.  På denne baggrund vil Meeqqat Ikiortigit koncentrere 
ressourcer på at forbedre børns adgang til oplysning og viden om at begå sig på 
internettet og mobiltelefoner ved etablering af en grønlandsk version af den dan-
ske hjemmeside ’Sikker Chat’.

   Nøgleprioriteter 2017-2021

3 Der foreligger en projektplan for projektet ”Alle børn har ret til et hjem”
4 Der vil blive udarbejdet en projektplan for projektet Sikker Chat
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6.3. Organisationsudvikling 5 
Meeqqat Ikiortigit vil prioritere udviklingen af følgende 3 organisatoriske områder:

» Brand & Kommunikation
 Meeqqat Ikiortigits position i det grønlandske samfund skal synliggøres gen-

nem en tydelig kommunikationsstrategi og kampagneføring, hvor vi vil:
•	 Udvikle kampagner -  i.fm. særlige mærkedage, eksempelvis Børnenes dag og 

Børnekonventionens fødselsdag - og derved sætte fokus på konkrete emner 
og understøtte vores image.

•	 Styrke vores indsats på sociale medier og vores egen hjemmeside med særligt 
fokus på at nå virksomheder og enkelt individer.

•	 Dokumentere nytten og effekten af vores indsatser - med særligt fokus på 
vores nøgleprioriteter -gennem øget brug af case-stories.

» Lokal forankring
 Meeqqat Ikiortigits arbejde skal forankres gennem lokalforeningen i Nuuk og via 

samarbejdsrelationer til selvkørende aktiviteter i 2 andre byer i Grønland. Vi vil:
•	 Opsøge, etablere og pleje samarbejdsrelationer til kommuner, NGO’er, virk-

somheder og enkelt individer med henblik på at skabe meningsfulde aktivite-
ter for Meeqqat Ikiortigits målgruppe

» Frivillighed
 Meeqqat Ikiortigits frivilligt arbejde for og med børn skal øges og styrkes. Vi vil:

•	 Arbejde systematisk med rekruttering, uddannelse og kvalitetssikring af det 
frivillige arbejde

•	 Koordinere og organisere det frivillige arbejde med henblik på fastholdelse  
af frivillige

5 Der vil blive udarbejdet en udviklings- og kommunikationsstrategi
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8.

7.   Fortalerarbejde

Meeqqat Ikiortigit vil sætte fokus på behovet for forbedring af børns vilkår og 
styrkelse af deres rettigheder ved at øge vores indsats indenfor fortalerarbejde. 
Det er vores mål at få indflydelse på politiske og sociale processer og skabe ram-
men om fælles handling og mobilisering ved at:
» Deltage i offentlige debatter på børneområdet
» Etablere partnerskaber og alliancer med relevante aktører indenfor det 

offentlige og private
» Være en stærk aktør i samfundsdebatten

   
Meeqqat Ikiortigit har på nuværende tidspunkt ikke nogle indkomstgenererende 
aktiviteter. Meeqqat Ikiortigits driftsmidler består hovedsageligt af øremærkede 
midler, der er ansøgt om via tilskudspuljer. En lille andel af driftsmidlerne udgøres 
af medlemskaber. Derudover består Meeqqat Ikiortigits økonomi af projektmidler, 
der er erhvervet gennem landsindsamlingen i 2015 og ved fondsansøgninger.

På denne baggrund er den overordnede finansielle prioritering de kommende 4 år, 
at sikre en langsigtet og bæredygtig økonomi, der på sigt giver mulighed for at 
etablere et sekretariat og forøge antallet af foreningens aktiviteter.

De specifikke finansielle mål og indsatser for 2017-2021 er:

» Anskaffelse af flere frie midler
 Indsats: Lave en konkret plan for implementering af indkomstgenererende 

aktiviteter6,herunder løbende indsamlinger, salg af merchandise samt priori-
tering af årlige indsamlingsaktiviteter.

» Sikre flere fondsmidler
 Indsats: Opdyrkning af flere og større bevillinger i.fm. foreningens aktiviteter 

med fokus på private, såvel som statslige fonde7.

   Finansielle mål og indsatser

6 Der vil blive udarbejdet en plan for indkomstgenererende aktiviteter
7 Der vil blive udarbejdet en plan for fundraising
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Meeqqat Ikiortigits arbejde tager udgangs-
punkt i FN’s Konvention om Barnets Rettig-
heder, som består af  54 artikler:

Artikel 1
Definitionen på et barn: 
Børn er personer under 18 
år,medmindre den nationale 
lovgivning fastsætter en lavere 
myndighedsalder.

Artikel 2
Ligestilling og beskyttelse mod 
diskrimination: 
Alle rettigheder gælder for alle 
børn uden undtagelse. Landene 
skal beskytte børn mod alle for-
mer for diskrimination.

Artikel 3
Sikring af barnets interesser: 
Samfundet skal sikre barnets tarv, 
når der træffes beslutninger.Sta-
ten er forpligtet til at vedtage sær-
lige regler, der beskytter barnet.

Artikel 4
Opfyldelse af konventionens 
hensigter: 
Statens forpligtelse til at leve op 
til konventionens ord og hensigter, 
herunder gennemføre nødvendig 
lovgivning.

Artikel 5
Forældres ansvar: 
Landene skal respektere foræl-
dres ansvar for at give barnet den 
vejledning, som er mest hensigts-
mæssig for dets evner og udvik-
lingsmuligheder.

Artikel 6
Retten til livet: 
Barnets ret til livet og statens for-
pligtelse til at sikre barnet overle-
velse og udvikling.

Artikel 7
Navn og nationalitet: 
Barnets ret til navn og nationalitet 
fra fødslen.

Artikel 8
Beskyttelse af identitet: 
Statens forpligtelse til at beskytte 
og om nødvendigt genskabe 
barnets grundlæggende identitet 
(navn, statsborgerskab og familie-
relationer).

Artikel 9
Forældres beskyttelse af barnet: 
Barnets ret til at bo sammen med 
sine forældre, medmindre dette 
skønnes uforeneligt med barnets 
tarv. Barnets ret til at opretholde 
kontakt til begge forældre, hvis 
det lever adskilt fra den ene eller 
dem begge. Statens forpligtelse 
til at genskabe en sådan kontakt, 
hvis adskillelsen skyldes årsager 
iværksat af staten.

Artikel 10
Familiesammenføring: 
Barnets og forældrenes ret til frit 
at forlade et hvilket som helst 
land og rejse ind i deres eget eller 
ind i et andet land for at blive 
genforenet eller for at genskabe 
forældre-barn-forholdet.

Artikel 11
Kidnapning og tilbageholdelse: 
Statens forpligtelse til at forhindre 
og om nødvendigt omgøre kidnap-
ning af børn til udlandet, foretaget 
af forældre eller tredje part.

Artikel 12
Retten til at udtrykke meninger: 
Barnets ret til at give udtryk for 
en mening, og krav på at denne 
mening respekteres i overens-
stemmelse med barnets alder og 
modenhed.

Artikel 13
Frihed til at udtrykke sig og til 
information: 
Barnets ret til at give udtryk for 
sine følelser og synspunkter, 
medmindre dette krænker andres 
rettigheder, national sikkerhed 
eller offentlig orden. Barnets ret 
til at søge, modtage og videregive 
information.

Artikel 14
Frihed for tanke, samvittighed 
og religion: 
Barnets ret til frit at bestemme og 
praktisere sin tro.Statens forplig-
telse til at respektere undervis-
ning i denne tro.

Artikel 15
Foreningsfrihed: 
Barnets ret til at tilslutte sig eller 
medvirke til oprettelse af forenin-
ger, medmindre dette krænker 
andres rettigheder eller nationale 
og offentlige hensyn.
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Artikel 16
Beskyttelse af privatlivet: 
Barnets ret til beskyttelse mod 
vilkårlig eller ulovlig indblanding 
i sit privatliv, herunder brevhem-
melighed.

Artikel 17
Mediernes rolle: 
Statens forpligtelse til at sikre bar-
net adgang til informationer fra 
et bredt udsnit af såvel nationale 
som internationale kilder.

Artikel 18
Børneopdragelse: 
Statens forpligtelse til at sikre, at 
barnets forældre eller værge har 
hovedansvaret for barnets opdra-
gelse. Statens forpligtelse til at vej-
lede og hjælpe med denne opgave.

Artikel 19
Beskyttelse mod mishandling: 
Statens forpligtelse til at be-
skytte barnet mod alle former for 
mishandling, begået af forældre 
eller andre, og til at forebygge 
alle former for mishandling og at 
afhjælpe deres virkninger, når de 
er sket.

Artikel 20
Forældreløse børn: 
Statens forpligtelse til at sørge for 
særlig beskyttelse af børn, der har 
mistet deres forældre og familie, 
og til at sikre alternativ pleje eller 
eventuelt adoption.

Artikel 21
Adoption: 
Statens forpligtelse til at sikre, at 
adoption kun tillades, når det er til 
barnets bedste.

Artikel 22
Flygtningebørn: 
Statens forpligtelse til at sørge for 
særlig beskyttelse af børn, som er 
flygtninge, eller som søger flygt-
ningestatus, og til at samarbejde 
med ansvarlige organisationer om 
beskyttelse og hjælp af flygtnin-
gebørn.

Artikel 23
Handicappede børn: 
Det handicappede barns ret til 
at modtage den bedste form for 
hjælp, omsorg og oplæring for at 
sikre barnet størst mulig selvtillid 
og mulighed for at leve et ind-
holdsrigt og aktivt liv.

Artikel 24
Sundhed: 
Barnets ret til at opnå den højest 
mulige grad af sundhed og at 
have adgang til sundhedsydelser 
og lægehjælp med særlig vægt 
på forebyggende sundhedspleje. 
Statens forpligtelse til at nedbrin-
ge børnedødeligheden og til at 
arbejde for afskaffelse af traditio-
nelle skikke, der kan skade barnets 
sundhed.

Artikel 25
Periodisk kontrol af børn på 
institution: 
Statens forpligtelse til regelmæs-
sigt at vurdere forholdene for 
børn, der er anbragt i pleje- eller 
behandlingsøjemed.

Artikel 26
Social sikkerhed: 
Barnets ret til at nyde godt af 
social sikkerhed.

Artikel 27
Levestandard: 
Barnets ret til en levestandard, der 
sikrer en fysisk, psykisk, moralsk 
og åndelig udvikling. Forældrenes 
primære ansvar for at tilvejebrin-
ge denne og statens forpligtelse 
til at hjælpe.

Artikel 28
Undervisning: 
Barnets ret til undervisning og sta-
tens pligt til at sikre, at grundsko-
leundervisningen er obligatorisk 
og gratis for alle børn, og at skolens 
disciplin er menneskeværdig.

Artikel 29
Undervisningens målsætning: 
Samfundets ansvar for at sikre, 
at undervisningen er med til at 
udvikle barnets personlighed og 
evner, at den forbereder barnet 
til et aktivt liv som voksen, frem-
mer respekten for menneskeret-
tighederne og udvikler respekt for 
barnets egne kulturelle og natio-
nale værdier.
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Artikel 30
Minoriteter: 
Beskyttelse af børns ret til at leve 
i overensstemmelse med deres 
egen kultur og til at praktisere 
deres egen religion og deres eget 
sprog ilande, hvor de tilhører 
etniske, religiøse eller sproglige 
mindretal.

Artikel 31
Hvile og fritid: 
Barnets ret til hvile, fritid og 
deltagelse i kulturelle og kreative 
aktiviteter.

Artikel 32
Børnearbejde: 
Statens forpligtelse til at beskytte 
børn mod at beskæftige sig med 
arbejde, der udgør en trussel mod 
deres helbred, undervisning og 
udvikling, og til at fastsætte en 
mindstealder for børns arbejde og 
en sikring af arbejdsforholdene.

Artikel 33
Narkotikamisbrug: 
Barnets ret til beskyttelse mod 
brug af narkotiske midler og mod 
atblive inddraget i produktion el-
ler distribution af sådanne midler.

Artikel 34
Seksuel udnyttelse: 
Barnets ret til beskyttelse mod 
seksuel udnyttelse og mishand-
ling, herunder prostitution og 
medvirken i pornografi.

Artikel 35
Handel med og bortførelse af børn: 
Statens forpligtelse til med alle 
midler at forhindre bortførelse af 
og handel med børn.

Artikel 36
Andre former for udnyttelse: 
Barnets ret til beskyttelse mod 
alle former for udnyttelse.

Artikel 37
Tortur og straf:
Statens forpligtelse over for børn, 
som er arresteret eller tilbage-
holdt. Forbud mod tortur, grusom 
eller nedværdigende behandling, 
dødsstraf og livsvarigt fængsel.
Barnets ret til juridisk bistand og 
en menneskeværdig behandling 
under fængsling. Frihedsberøvede 
børn skal holdes adskilt fra voksne 
og have ret til at opretholde for-
bindelse med deres familie.

Artikel 38
Væbnede konflikter: 
Statens forpligtelse til at over-
holde internationale aftaler om 
krigsførelse, herunder at sikre, at 
børn under 15 år ikke deltager i 
kamphandlinger samt at begrænse 
rekrutteringen af 15-18-årige til de 
væbnede styrker. Overholdelse af 
princippet om, at alle børn, som er 
berørt af væbnede konflikter, skal 
nyde godt af beskyttelse og pleje.

Artikel 39
Rehabiliterende pleje: 
Statens forpligtelse til at sikre, 
at børn, der har været udsat for 
forsømmelse, mishandling eller 
udnyttelse, får den mest hensigts-
mæssige behandling, så de kan 
integreres i samfundet igen.

Artikel 40
Behandling i retssager: 
Det sigtede barns ret til at bevise 
sin uskyld, til retshjælp og til ret-
færdig, retslig behandling. Statens 
forpligtelse til at tage særlige 
hensyn til unge lovovertrædere, 
herunder til fastsættelse af en mi-
nimumsalder for strafbare forhold. 
Sanktioner mod børn skal bygge 
på rehabilitering i stedet for straf.

Artikel 41
Til barnets bedste: 
Intet i konventionen skal modvirke 
nationale eller internationale love, 
der er gunstigere for virkeliggørel-
sen af barnets rettigheder.

Artikel 42
Offentlighedens kendskab til 
konventionen: 
Statens forpligtelse til at gøre 
indholdet af denne konvention al-
mindeligt kendt i offentligheden, 
blandt både voksne og børn.

Artikel 43
Nedsættelse af en komite om 
barnets rettigheder: 
FN vælger en ekspertkomite til 
internationalt at følge deltagernes 
gennemførelse af konventionen.

Artikel 44-45
Statens forpligtelse til at rappor-
tere til komiteen: 
Kontrol med opfyldelsen af kon-
ventionens hensigter.

Artikel 46-54
Underskrift, ratifikation, ikraft-
træden og andre tekniske forhold 
vedrørende konventionen.


