
Gå det nye kalenderår i møde og støt Red Barnets 
arbejde for børns rettigheder i Grønland 
 
Red Barnet Grønland har produceret en 
årskalender for 2020 i samarbejde med 
Brugseni og fotograf Carsten Egevang. 
Kalenderen har fokus på børns rettigheder 
og halvdelen af salget vil gå ubeskåret til 
Red Barnets arbejde for en god og tryg 
barndom til alle børn i Grønland. 
 
Red Barnet Grønlands årskalender 2020 er 
lavet med livlige og skønne fotografier af 
fotograf Carsten Egevang, som har besøgt 
flere af landets kommuner og har fulgt 
børnefamilier på tæt hold. I kalenderen ser 
vi hans skildringer af grønlandske børn, der 
vokser op i grænselandet mellem den 
traditionelle grønlandske livsstil og en 
dynamisk, moderne verden. ”Når jeg som 
fotograf besøger en ny by eller bygd i 
Grønland, er det ofte børnene, der er de første personer jeg får kontakt til. Jeg vil gerne bidrage 
med mine fotografier til dette kalenderprojekt, for at slutte op om det vigtige arbejde Red Barnet 
Grønland udfører. Jeg ser min deltagelse som en lille måde at sige ”tak” for alle de oplevelser de 
grønlandske børn har givet mig”, udtaler Carsten Egevang. 

Red Barnet Grønland arbejder for bedre vilkår og mulighed for udvikling for alle børn i Grønland. 
Det gør organisationen blandt andet ved at arbejde for, at FN’s Børnekonvention efterleves, og at 
alle grønlandske børns rettigheder respekteres. I kalenderen kan man derfor finde god information 
om børns rettigheder som beskrevet i FN’s børnekonvention. 

– ”Red Barnets arbejde for at fremme kendskabet til børns rettigheder i Grønland er meget vigtigt. 
Vi har igangsat projektet for at bidrage til organisationens gode arbejde og for at donere midler til 
at gøre en forskel, også på dette vigtige område”, fortæller Brugsenis marketing- og 
kommunikationschef Benny Reffelt Otte. 

Årskalenderen kan købes i Brugseni til kr. 149,- pr. stk. Halvdelen af beløbet går ubeskåret til Red 
Barnet Grønland. 

 

 


