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Nuuk, 29. juni 2017  
 
 

 
Beretning 2016-2017  –   Meeqqat Ikiortigit - Red Barnet Kalaallit Nunaat 
 
 
De seneste 9 måneder har været begivenhedsrige for Meeqqat Ikiortigit. Den nye bestyrelse, der 
tiltrådte i efteråret 2016, har arbejdet for at sætte deres eget præg på foreningen og skabe et 
fundament for foreningen, så vi er i stand til at skabe nogle gode aktiviteter og tale børnenes sag 
her i Grønland.  
 
Udskiftning i bestyrelsen 
I januar 2016 besluttede bestyrelsesmedlem Rebekka Bisgaard, at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet. Suppleant Anne Marie Lei blev herefter indkaldt til at deltage i 
bestyrelsesarbejdet, og har siddet med siden denne dato. 
 
Ny strategi 
Den nyvalgte bestyrelse i efteråret 2016 besluttede, at udarbejde en ny strategi for foreningen, 
som skulle lægge fundamentet for foreningen og sætte retningen for Meeqqat Ikiortigits 
fremadrettede arbejde for perioden 2017-2021. 
Strategien sætter fokus på fortalerarbejdet, samt et ønske om at skabe nye og helhedsorienterede 
løsninger i samarbejde med relevante aktører, udvikle foreningens fundament ved at rekruttere 
nye og udvikle allerede engagerede frivillige, samt igangsætte aktiviteter flere steder i Grønland. 
Desuden skal der udvikles og igangsættes initiativer, som kan skaffe flere ’frie midler’ i foreningen, 
og derved skabe mere manøvredygtighed ift. nye idéer, muligheder og situationer, som opstår 
løbende.   
Strategien blev vedtaget af Meeqqat Ikiortigits bestyrelse i marts 2017. 
 
Kommunikationsstrategi 
Med det seneste års fokus på styrkelse af fortalerarbejdet i Meeqqat Ikiortigit, har bestyrelsen 
udarbejdet en kommunikationsstrategi for foreningen, som er næsten færdig og dermed kan 
godkendes og implementeres med den nye bestyrelse efter repræsentantskabsmødet.  
 
Organisationsudvikling 
Meeqqat Ikiortigits bestyrelse fremsatte sidste år (2016) en ambition om at udvikle organisationen 
og etablere 3 nye lokalforeninger indenfor 2 år. Desværre må denne ambition trækkes tilbage, idet 
etablering af foreninger og formelle strukturer har vist sig sværere end forventet, og de relationer 
i andre byer, der var aktive på daværende tidspunkt, kunne ikke opretholdes.  
Bestyrelsen har derfor i stedet arbejdet med konkrete tanker om, hvordan man på anderledes vis 
kan organisere og afholde aktiviteter for udsatte børn flere steder i Grønland udenom den 
traditionelle lokalforeningsstruktur.   
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Ansættelse af projektleder 
Umiddelbart inden repræsentantskabsmødet i 2016 ansatte bestyrelsen foreningens eneste 
ansatte, en projektleder til udvikling og opstart af projektet ’Alle børn har ret til et hjem’. 
Udover opgaven med at udvikle projektet, har Kamilla med stor succes arbejdet med at 
understøtte lokalforeningens arbejde, og hjælpe med at rekruttere flere frivillige.   
Ansættelsen er tidsbegrænset frem til januar 2018, hvorefter der er mulighed for forlængelse, 
såfremt der er ressourcer til det i projektet og/eller foreningen. 
 
Økonomi og fundraising 
Bestyrelsen har løbende arbejdet på at skaffe midler til drift og aktiviteter i foreningen. Meeqqat 
Ikiortigit har modtaget 90.000 kr. i driftsmidler fra Tips og Lotto-puljen for 2017. 
 
Derudover ligger foreningens primære fundraisingsaktiviteter ift. projektet ’Alle børn har ret til et 
hjem’, og projektlederen spiller derfor også en stor rolle i forhold til dette. 
  
Der er indsamlet 417.319 kr. til projektet i 2017.  
Heraf er 167.319 kr. indsamlet ved Ladies Circles charity dinner i februar, 50.000 kr. bevilget af 
Den Grønlandske Fond og 200.000 kr. bevilget af Tips og Lotto-midlernes projektpulje. 
Der har desuden været sendt ansøgninger til Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Oak 
Foundation og Junge Fonden, som desværre har givet afslag. 
 
Projekter 
Bestyrelsen har sammen med foreningens strategi, og understøttelse af lokalforeningen i Nuuk 
haft fokus på igangsættelse af to større projekter det seneste år. 
 
Alle børn har ret til et hjem 
Efter ansættelse af en projektleder, er projektet ’Alle børn har ret til et hjem’ blevet videreudviklet 
og ændret en smule, dog med bevarelse af grundtanken om at sikre en særlig indsats for anbragte 
børn.  
 
Målgruppen for projektet blev indsnævret til at være børn der er anbragt hos en plejefamilie, men 
som stadig har kontakt til de biologiske forældre. Fokus er på, at bevare og understøtte gode 
relationer mellem børnene og deres biologiske forældre, samt at lette samarbejdet mellem 
plejeforældre og de biologiske forældre, og derved give solid bund for fremtidig sund opvækst. 
Projektet er videreudviklet i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq, samt en lokal 
psykolog, Naja Lyberth med erfaring indenfor netop dette område.  
 
Der er underskrevet en samarbejdsaftale med Kommuneqarfik Sermersooqs familieafdeling, og 
med Naja Lyberth i forhold til projektet. Derudover er samarbejdsaftalen med Red Barnet 
Danmark ved at blive forhandlet på plads, idet vi de skal være med til at udvikle forløb for de 
frivillige i projektet, hvilket de allerede har mange og gode erfaringer med.  
 
Til august påbegyndes planlægning af aktiviteter og undervisningsforløb, samt udarbejdelse af 
materialer sammen med Naja Lyberth og Red Barnet Danmark.  
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Til januar 2018 påbegyndes forløb med målgruppen, såfremt der er indhentet midler til 
fortsættelse af projektet. 
 
Sikker chat 
Projektet Sikker Chat – Chatpaaralugu skal udvikle en grønlandsk version af den danske 
hjemmeside sikkerchat.dk. Der har været etableret et samarbejde med det kriminalpræventive 
råd i Grønland (PiSiu) om projektet. Forventningen er, at projektet bliver ud fra samme koncept 
som den danske hjemmeside, men at hjemmesiden versioneres til grønlandske forhold. 
 
Det seneste års tid har der været forskellige forsøg på at indsamle penge til projektet, men 
desværre uden held.  
Meeqqat Ikiortigit har for nylig fået information om, at PiSius medarbejder på projektet ikke 
længere er ansat der, og at der ikke er kommet en ny medarbejder i hendes sted. Det vil derfor 
være op til den nye bestyrelse, at beslutte, hvad der skal ske med projektet.  
 
Klubbi Kaassassuk 
I foråret modtog Meeqqat Ikiortigit en henvendelse fra Als Research med et projektforslag til en 
grønlandsk version af Klub Penalhus, som er et skoleundersstøttende projekt, de gerne vil 
implementere i Grønland. Der er underskrevet en samarbejdsaftale om projektet, og Als Research 
er nu ved at kigge på mulige fonde til at udvikle den grønlandske version af projektet, som også 
tæller øvrige samarbejdspartnere i Grønland såsom Uddannelsesstyrelsen i Grønland, 
Landsbiblioteket, Kommuneqarfik Sermersooq, samt forskellige danske professorer m.fl. 
 
Virksomhedssamarbejde 
Meeqqat Ikiortigit har et igangværende virksomhedssamarbejde med STARK, hvor man ved indkøb 
i STARK kan købe en værdikupon til 25 kr., som går direkte til arbejdet med projektet ’Alle børn 
har ret til et hjem’ i den pågældende by. 
Meeqqat Ikiortigit er garanteret 25.000 kr. fra STARK + de penge, der er indkommet gennem salg 
af værdikuponerne.  
Samarbejdet er stadig aktuelt og løber til november 2017.  
Det har desværre vist sig, ikke at være en særlig succesfuld idé at sælge værdikuponer, og efter et 
statusmøde med STARK, er aftalen at skal der tænkes anderledes, hvis der skal laves samarbejde 
en anden gang. 
 
 
Samarbejde med Red Barnet Ungdom og Nordic Cooperation 
Siden Red Barnet Danmarks repræsentantskabsmøde i 2016 har Meeqqat Ikiortigit været i dialog 
med Red Barnet Ungdom om muligheder for et samarbejde. Samarbejdet skulle baseres på 
erfaringsudveksling og evt. mulighed for udvekslingsophold for frivillige. På denne baggrund er nu 
en dialog i gang vedr. samarbejde i regi af det nordiske samarbejde, Nordic Cooperation, som Red 
Barnet Ungdom er en del af.  
Aftalen med Red Barnet Ungdom er, at de indregner os i deres planlægning i Nordic Cooperation, 
og at formanden vil tage kontakt til den nye bestyrelse med henblik på det videre samarbejde. 
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Naturkatastrofe i Nordgrønland 
I forbindelse med naturkatastrofen i Nordgrønland, har bestyrelsen igangsat udvikling af 
informationsmateriale med gode råd til lærere om, hvordan de skal snakke med børnene og hvad 
de skal være opmærksomme på i forhold til børnenes reaktionsmønstre. Materialet er versioneret 
til en grønlandsk kontekst og skal sendes ud til skoler i Nordgrønland snarest muligt.  
 


