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                         Nuuk, d. 20. juni 2018 

Årsberetning 2017-2018  

Året har været begivenhedsrigt for Meeqqat Ikiortigit. Den nye bestyrelse, der tiltrådte d. 30. juni 

2017 har haft særligt fokus på fortalerarbejdet med det formål at tale børnenes sag i Grønland. 

Den nye bestyrelse valgte to områder, seksuelle overgreb og mobning, som fokusområder ifht. 

indsatser og projekter.  

Udskiftning i bestyrelsen 

Næstformand Ea Krassél, hb-medlem Karen Schleiss og hb-medlem Josefine Duer trak sig i løbet af 

efteråret 2017 fra bestyrelsesarbejdet. Suppleant Arnajaraq Joelsen blev indkaldt til at deltage i 

bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmedlem Arina Kleist blev i foråret 2018 fung. næstformand.  

Projektleder 

Projektleder Kamilla F. Diehle stoppede efter en rigtig god indsats medio januar 2018 og der blev 

ansat en ny projektleder Linda Sommer medio februar 2018, hvor der dog kort tid efter blev 

truffet beslutning om at ophøre samarbejdet. Der er nu ansat en ny projektleder Malin Corlin, som 

starter den 6. august 2018.  

Nyt kontorfællesskab 

Pr. 1. januar 2018 blev Meeqqat Ikiortigit en del af kontorfællesskabet i Grønlands Idrætsforening, 

idet vi lejer et kontor der. Pisiffik, Elgiganten og Grønlands Kontorforsyning var behjælpelig med at 

donere diverse kontorudstyr.  

Fortalerarbejde 

Vi har arbejdet for at blive en stærk aktør i samfundsdebatten ved at deltage i offentlige debatter 

på børneområdet og dermed arbejdet for at synliggøre behovet for forbedring af børns vilkår og 

rettigheder. Dette har vi gjort via pressemeddelelser, interviews og mødeaktivitet med relevante 

aktører.  

Således har vi holdt møde med Børnetalsmanden om vores indsatser og mulige 

samarbejdspunkter. Vi har været til gå-hjem-møde som Grønlands Idrætsforening arrangerede, 

hvor temaet var Idræt for alle. I marts 2017 holdte vi møde med en specialkonsulent om input til 

en mobbestrategi og etablerede et samarbejde med det formål at udvide vores indsatser ifht. 

mobning. Vi deltog sammen med andre NGO´ere i Transparency Greenland og CSR Greenlands 

seminar om FNs verdensmål.  Vores formand er blevet interviewet om foreningens arbejde i KNRs 

program Puilasoq. Endelig deltog vi i det første informationsmøde om valget for børn og unge op 

til valget den 24. april. 
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Organisationsudvikling 

Meeqqat Ikiortigit har prioriteret udviklingen af 3 organisatoriske områder: Kommunikation, lokal 

forankring og frivillighed. Dette har vi gjort ved at styrke indsatsen på sociale medier og ved at 

igangsætte oprettelse af en ny hjemmeside, hvilket vi nu er i fuld gang med.   

Som et led i at øge kommunikationen om vores arbejde og for at styrke det frivillige arbejde holdte 

vi oplæg for Rotary Greenland om vores arbejde og projekter. Vi har ligeledes haft annoncer i 

aviser og på de sociale medier med det formål at rekruttere frivillige, hvilket er lykkedes idet vi nu 

har en større gruppe frivillige. Vi har holdt møde med Røde Kors Kalaallit Nunaat omkring 

oprettelse af et frivilligkorps. 

For at forbedre vores kommunikation og synliggøre vores arbejde er vores interne kommunikation 

vigtig og derfor er vores interne dropbox blevet opdateret. Vores børnebeskyttelsespolitik og 

samværspolitik er ligeledes blevet opdateret og trykt og delt ud til alle vores frivillige og til vores 

samarbejdspartnere.  

Frivilligpris  

Bestyrelsen besluttede i september at indføre uddeling af en årlig frivilligpris. Den 1. november 

2017 blev frivilligprisen uddelt til en ildsjæl i Red Barnet Grønlands lokalforening ligesom jubilarer 

blev hyldet. Dooit Design havde doneret en smuk pris til prismodtageren.  

Naturkatastrofen i nordgrønland 

Den tidligere bestyrelse havde udarbejdet informationsmateriale til lærere om samtaler med børn 

om naturkatastrofen. Den nye bestyrelse sørgede for, at informationsmaterialet blev sendt til 

lærere i Grønland ligesom materialet blev trykt i en landsdækkende avis.  

Økonomi og fundraising  

Bestyrelsen har løbende arbejdet på at skaffe midler til drift og aktiviteter. Meeqqat Ikiortigit 

modtog 32.575,- kr. fra Stark ifbm et virksomhedssamarbejde, hvor Stark indsamlede til MIs 

arbejde. Red Barnet Danmark donerede 15.879,- kr. som var et overskud fra deres 

landsindsamling. Bestyrelsen har fået afslag på ansøgning til driftsmidler fra Tips & Lottomidlerne.  

Størstedelen af foreningens fundraising ligger ifht projektet Alle børn har ret til et hjem. Der er 

indsamlet 263.900,- fra juli 2017 til nu. Heraf er 200.000 kr. fra Tips og Lotto-midlernes 

projektgruppe, 53.900 kr. er doneret af Nunafonden og Air Greenland har doneret et 

rejsegavekort på 10.000 kr. Sømandshjemmet sponsorerede overnatning til een af projektets 

konsulenter ifbm træningsforløb for projektets frivillige.  

Foreningen oplever en stor opbakning og godt samarbejde med erhvervslivet når vi søger om 

støtte og fundraising. 
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Projekter 

Foreningen har udarbejdet et projektkatalog med særligt fokus på de to områder seksuelle 

overgreb og mobning samt løbende indsatser og projekter. Derudover kører vores store projekt 

”Alle børn har ret til et hjem” sideløbende med foreningens andre projekter.  

Antimobbe indsats  

Der blev i begyndelsen af december 2017 i Nuuk afholdt temaaften om mobning, hvor der udover 

oplæg blev debatteret om emnet.  

Foreningen har også i projektkataloget en række indsatser, som vil være et led i vores 

antimobbeindsats. Der er blevet holdt møder med konsulenter i Red Barnet Danmark omkring 

antimobbeindsatser for mellem- og ældstetrinnet i folkeskolen. Målet er, at der iværksættes en 

strategi for mellemtrinnet og en strategi for ældstetrinnet.  

Projektet Sikkerchat – Chatpaaralugu  

Siden Sikkerchat – Chatpaaralugu bliver lagt ind i Meeqqat Ikiortigits nye hjemmeside. Projektet 

udføres i samarbejde med PiSiu – det kriminalpræventive råd i Grønland. Projektet er i sin 

udarbejdende fase, idet materialet til siden Sikkerchat er ved at blive indsamlet og sendt til 

oversættelse. Siden skal være klar til skolestart i august 2018. Undervisningsmaterialet som bliver 

lagt op på siden er blevet testet og evalueret af en gruppe lærere.  

Indsats ifht. seksuelle overgreb  

Vores indsats ifht. seksuelle overgreb har primært været som aktiv debattør, idet vi bl.a. har udtalt 

os om afhøringstiden for ofre for overgreb til pressen. Vi har også udtalt os om anbefalingerne fra 

FNs Børnekomité omkring det høje antal børn, der er udsat for overgreb i Grønland.  

Alle børn har ret til et hjem  

Målet med projektet er at bevare og understøtte gode relationer mellem plejeanbragte børn og 

deres biologiske forældre og derved bidrage til en bedre opvækst til plejeanbragte børn. Projektet 

er udviklet i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq og Meeqqat Ikiortigit. I august 2017 

blev samarbejdsaftalen med Red Barnet Danmark underskrevet og forberedelserne til 

træningsforløbet for frivillige blev igangsat.  

Alt materialet til projektet er færdigt og trykt og klar til brug.  

Projektet er løbende blevet fulgt og evalueret af projektets styregruppe, hvor der iøvrigt er sket en 

udskiftning af Kommuneqarfik Sermersooqs styregruppemedlem, som nu er Ellen Magnussen. 

Ligeledes har der været udskiftning af psykologen, som skal køre udviklingsforløbet med de 

biologiske forældre; der er underskrevet en samarbejdsaftale med psykolog Lars Husted.  

Træningsforløb med frivillige blev afholdt i marts 2018. Der er tilknyttet 12 frivillige til projektet. 

Evaluering af træningsforløbet afholdt af specialkonsulent Lars Stilling Netteberg er lavet og næste 

træningsforløb for frivillige er planlagt.  
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Projektet er klar til den første testfase, hvor selve aktivitetsforløbene med børn og biologiske 

forældre igangsættes. Pga gentagne udsættelser ifht. Kommuneqarfik Sermersooqs visitering af 

familier er projektet forsinket ifht. den oprindelige tidsplan. Inden udgangen af juni 2018 afholdes 

udviklingsforløb for de biologiske forældre ifbm første testfase.  

 

 

 

 


