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ÅRSBERETING 2013 / 2014 RED BARNET KALAALLIT NUNAAT (MEEQQAT IKIORTIGIT) 

Godt fra start  

3. december 2013 er en milepæl for Red Barnets mangeårige indsats i Grønland. Datoen blev vores startskud som 

en selvstændig forening i det internationale Save the Children netværk – med reference til Red Barnet Danmark. 

Uden både den økonomiske og faglige støtte fra Red Barnet Danmarks organisation og bestyrelse kunne det ikke 

have ladet sig gøre. Vi, som selvstændig forening, er taknemlig for den beslutning og vilje der er vist, og vi har fra 

starten arbejdet målrettet mod vores vision:  

”Et Grønland, hvor ethvert barns ret til deltagelse, overlevelse, udvikling og beskyttelse er realiseret”. 

Foreningen fik fra starten en bredt sammensat bestyrelse med forskellige kompetencer og baggrunde. Dette har 

været en styrke i en opbygningsfase, som perioden frem mod årsskiftet 2014/2015 må betegnes som. Denne 

sammensætning af bestyrelsen har understøttet det grundige forarbejde der blev lavet af Red Barnet Danmark og 

med Tillie Martinussen i spidsen.  

Med efterfølgende ansættelse af Tillie Martinussen som generalsekretær for Meeqqat Ikiortigit, har vi sikret 

optimal fokus, synlighed, netværk, faglighed og den bedst mulige position til videreudvikling af foreningens 

aktiviteter.  

Vores fokusområder de kommende år  

I februar 2014 fastlagde landsforeningens bestyrelse den strategi, som vi vil følge frem mod 2018. Særligt 3 

områder vil vi fokusere på: 

1. Anbragte børn 

2. Børn med akutte behov 

3. Fortalervirksomhed for børns rettigheder 

Vores eksekvering af strategien afhænger i høj grad af de ressourcer, som foreningen kan tilvejebringe. Både 

økonomiske; men også menneskelige i form af bestyrelses egen arbejdsindsats, frivillige, fagpersoner og lign.  

De 2 eksisterende lokalafdelinger i Qaanaq og Nuuk har i en årrække arbejdet målrettet med aktiviteter for børn 

og unge. Landsforeningen fokuserer derfor også på, at netop lokalafdelingerne har tilstrækkeligt med ressourcer. 

Dialogen mellem hovedbestyrelsen i landsforeningen og lokalafdelingerne har fra starten været positiv og frugtbar. 

Hovedbestyrelsen er både stolte af, og glade for  den mærkbare forskel, som lokalafdelingerne gør for de udsatte 

børn og unge, samt deres nærmiljø. 
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Vi er nået langt allerede 

Ud over at landsforeningen er blevet synlig, så er netværket vokset betragteligt i de første 10 måneder. 

Landsforeningen har blandt andet, samarbejde med de andre børne-NGO’er i hele landet, MIO – 

Børnerettighedsinstitutionen i Grønland, Mælkebøtten – et privat initiativ for udsatte børn og unge på gaden, samt 

værested og døgninstitution, politiet i Grønland og en række af de offentlige institutioner inden for børneområdet.  

Landsforeningen arbejder ihærdigt for at skabe rammerne for sikring af det økonomiske grundlag, og arbejder lige 

nu på at realisere en række tiltag og projekter til glæde for udsatte børn og unge.  

Vi er også langt med planerne for sikring af flere frivillige til lokalafdelingerne og ligeledes med planerne for 

hvordan vi kommunikerer i den offentlige debat.  

I forsommeren havde landsforeningen officielt besøg af Det Kongelige Grønlandfond med H.K.H. Prins Joachim, 

som officiel repræsentant. Denne synlighed – i sammenhæng med øvrige interviews og medieomtale – har på den 

relativt korte tid gjort samfundet opmærksom på vores tilstedeværelse.  

Før sommeren 2014, samarbejdede landsforeningen, og særligt generalsekretæren, med Pam Stach om indsamling 

af midler til lokalafdelingernes aktiviteter. Pam deltog i Copenhagen Marathon og via de digitale medier gjorde hun 

opmærksom på de udfordringer som mange udsatte børn og unge har i dagens samfund i Grønland. Projektet var 

både lærerigt og spændende og har vist, at de digitale medier er en god kanal til at sikre fokus på vilkårene for 

mange børn og unge – også overfor potentielle samarbejdspartnere uden for landets grænser. 

Dette har gjort os synlige også på de sociale medier, og i den sammenhæng har flere fonde udvist interesse for 

foreningens kommende projekter og aktiviteter. 

I løbet af efteråret synes det realistisk at få etableret yderligere 2 lokalafdelinger i hhv. Ilulissat og Upernavik efter 

besøg fra generalsekretæren og afholdelsen af en række møder med lokale ildsjæle, myndigheder og institutioner. 

Landsforeningen ser frem til en yderligere forstærkning af den lokale tilstedeværelse i de kommende år. 

De første projekter 

Mange gode idéer til projekter er allerede blevet diskuteret og bearbejdet. De er alle sammen skabt i tråd med 

vores målsætninger og planer frem mod 2018. Vi mener at det er særligt vigtigt, at de er skabt i samarbejde med 

andre organisationer.  

Inden årsskiftet bliver der på baggrund af de definerede projekter ansøgt om økonomi til gennemførelse heraf. De 

første projekter vil være rettet direkte mod anbragte børn og deres forældre, samt et projekt målrettet de 

voksne der arbejder med børn og unge i fritiden. 

Vi glæder os meget til at komme i gang med projekterne og de næste er allerede på tegnebrættet til opstart i 

løbet af 2015. 

Uden hjælp – ingen Meeqqat Ikiortigit 

Uden Red Barnet Danmarks økonomiske støtte i 2013 og 2014 var der ikke en landsforening i dag. Den støtte 

har givet landsforeningen mulighed for at udvikle organisationen og de mange omkringliggende forhold, der altid 

skal være på plads før en forening rigtigt kan komme i gang. 

 

 

 



 
 

S.03  

    

Heldigvis har en række lokale virksomheder i Grønland også hjulpet i etableringsperioden indtil nu. Vi ønsker 

derfor, at rette en hjertelig tak til: 

Suliplus 

Grønlands Revisionskontor 

Grønlands Arbejdsgiverforening 

Grønlandsbanken 

Vores lokalafdelinger og deres frivillige 

og de frivillige, der allerede har været en del af Meeqqat Ikiortigit landsarbejde. 

Vi håber på endnu større samarbejde i 2015 og frem – til gavn for udsatte børn og unge i hele Grønland. 

 


