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Formandens beretning 2018-2019  
 
Det har været et begivenhedsrigt år med ny hjemmeside, meget mediebevågenhed og store 
projekter og aftaler for Red Barnet Grønland.  
 
I året der er gået er der udkommet tal, der viser, at antallet af seksuelle overgreb på børn i 
Grønland er faldet, men tallene er stadig katastrofale. Ligesom vi ved, at mange børn dagligt 
oplever mobning og omsorgssvigt.  Så der har været nok at tage fat på og vi ville ikke kunne 
udrette så meget uden den støtte og opbakning vi har fået. Vi har fået tæt på 500.000 kr. i 
støtte igennem året. Det er vi meget taknemmelige for. Hjælpen til børn og unge i Grønland 
nytter noget – mange børn og voksne har fået hjælp af Red Barnet Grønland i året, der er gået.  
 
Vi har været ude og møde børn og unge, forældre, lærere og andre voksne, hvor vi har spredt 
budskabet om, at mobning er børnenes problem men de voksnes ansvar. Vi har spredt 
budskabet om de grønlandske børns rettigheder og behov nationalt og internationalt – og vi 
bliver hørt.  
 
Vi har lavet meningsfulde aktiviteter for sårbare familier og bl.a. holdt den største julefest i 
Red Barnet Grønlands historie. Vores lokalforening har lavet flere aftaler med lokalsamfundet 
og virksomheder for at sikre gode oplevelser for børn og deres familier. Vi er næsten i mål 
med vores strategi 2017-2021 og har så småt en ny strategi på vej.  
 
 

Chat Paaralugu  
 
I september 2018 lancerede vi en online platform, som har til formål at gøre livet online for 
store og små mere trygt og sikkert. Flere tusinder har besøgt platformen og klikket sig til gode 
råd, undervisningsmaterialer og input. I marts 2019 udvidede vi Chat Paaralugu med 
undervisningsmateriale for det yngste trin i folkeskolen.  
 
Vi har været ude på flere skoler og holdt oplæg om Chat Paaralugu og om farerne på nettet. Vi 
kan se på børn og unges ansigter og høre på deres spørgsmål, at det er en verden de går meget 
op i. De fortæller også at der er mange som oplever mobning, selvmordstrusler, blottere og 
seksuelle krænkelser online. Disse input er leveret videre til politiet i Grønland.  
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Ny hjemmeside 
 
Som et led i at nå ud til flere borgere i Grønland og for at optimere vores arbejde, sikre børns 
rettigheder og en tryg opvækst for børn i Grønland, lancerede vi en ny hjemmeside med alle 
informationer om vores projekter og aktiviteter, vores historie og vores lokalforening. Chat 
Paaralugu ligger ligeledes på hjemmesiden.  
Som et led i vores fortalervirksomhed ligger alle pressemeddelelser, presseklips, interviews 
og radiointerviews på hjemmesiden.  
Det har været et stort stort arbejde og det har været det værd – mere end 55.000 har været 
inde på vores hjemmeside.   
 

Alle børn har ret til et hjem  
 
Projekt Alle børn har ret til et hjems aktivitetsfase blev forberedt i efteråret 2018 og afholdt 
fra oktober 2018 til og med maj 2019. Projektet er nu i den afsluttende fase, hvor der 
udarbejdes en rapport om projektet samt et hæfte med anbefalinger og vejledninger til 
meningsfulde aktiviteter for anbragte børn. Hæftet bliver overdraget til Grønlands kommuner 
i marts 2020.  
 

Frivilligprisen  
 
I november 2018 uddelte vi årets frivilligpris til en ildsjæl i Red Barnets Rebekka Olsvig. Vi 
har i den forbindelse igen i år modtaget selve prisen – meget smuk glaskunst - af Dooit Design.  
 

Temaaftner og gå-hjem-møder  
 
Som en del af vores indsats mod mobning i Grønland afholder vi årligt to offentlige temaaftner 
og gå-hjem-møder for unge og voksne om synet på mobning og hvordan vi sammen stopper 
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mobning blandt vores børn og unge. Der er som regel livlig debat og vi kan se, at det giver en 
øget indsigt i hvad mobning er og hvordan vi sammen skaber inkluderende fællesskaber.  
 
Som et led i vores antimobbekampegne, påbegyndte vi i august 2019 at afholde temaaftner 
om mobning på folkeskolerne i Nuuk.  Det arbejde er vi stadig i gang med og vi kan se, at 
mange forældre og lærere har brug for at sætte ord på deres egne oplevelser og erfaringer 
med mobning. Og at der er et stort behov for at forstå at det bedste middel mod mobning er 
tolerante fællesskaber hvor der er plads til alle.  
 

Kaassassuk – vi læser højt  
 
I foråret 2019 satte vi projekt Kaassassuk – vi læser højt i gang i samarbejde med 
Landsbiblioteket i Nuuk. Arrangementet foregår på hhv. dansk og grønlandsk og har efter 
højtlæsning et element af dialog og tegninger, hvor børnene bliver inddraget i at bekæmpe 
mobning. Projektet er fra efteråret 2019 overdraget til lokalforeningen i Nuuk, som fremover 
afholder arrangementet 4 gange årligt. Nuuk Lokaludvalg støttede projektet med midler til 
projektet.  
 

Katinngat – en film om mobning  
 
Tegnet af Deluxus dygtige tegnere og i samarbejde med Red Barnet Danmark, som har ladet 
deres materiale være vores inspiration, har vi på børnenes dag den 1. Juni 2019 lanceret 
Katinngat – en tegnefilm om mobning. Tegnefilmen er et stort hit og vi kan se på vores 
hjemmeside at rigtig mange har klikket sig vej til at se den. Målet med tegnefilmen er at øge 
bevidstheden om at mobning handler om sårbare fællesskaber og ikke om krænkere og ofre 
blandt børn.  
 
Katinngat blev vist for en skoleklasse på Kanngillinguit Skolen i Nuuk, hvor børnene bad om at 
se filmen igen og bagefter havde mange spørgsmål om mobning.  
Katinngat vil blive brugt i forbindelse med flere af vores kommende projekter mod mobning.  
 

Børnenes Dag  
 
Den 1. juni 2019 slog vi dørene op til vores mobbefrie zone på Børnenes dag, hvor børn i alle 
aldre sammen med deres familie kunne lege og lære om fællesskaber og om hvad et godt 
fællesskab er. Arrangementet var velbesøgt og vi er gået i gang med at udvikle en drejebog til 
brug ved fremtidige børnenes dag arrangementer. Vores mobbefrie zone blev til i samarbejde 
med mange frivillige – uden jer var det ikke muligt.  
 

Law Shifters  
 
Den tidligere generalsekretær Helle Thorning Schmidts veninde kunster Stine Marie Jacobsen 
har udviklet Law Shifters, som er et kunstprojekt, der engagerer børn og unge i lovgivning og 
demokrati. Projektet afholdes i samarbejde med Nuuk Kunstmuseum og den grønlandske 
kunstner Lana Hansen. MIO og Red Barnet Grønland har fungeret som sparringspartnere og 
er medudgivere af den bog, der udkommer næste forår 2020.  

Børns rettigheder – en onlinekampagne  
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I anledning af at Børnekonventionen fylder 30 år i år har vi lanceret en online kampagne på 
vores facebookside, hvor vi hver uge oplyser om en artikel i børnekonventionen. Arbejdet har 
krævet et større samarbejde med myndigheder og fagpersoner, da der til alle artiklerne er et 
fagligt input om netop den artikels relevans i Grønland.  
 

Anti-mobbestrategier Nuan og Naligissuseq  
 
Vi har i efteråret 2019 afholdt møder med Uddannelsesstyrelsen om udvikling af anti-
mobbestrategier til alle skoler i Grønland. Et af vores mål i Red Barnet Grønland er at det 
bliver lovpligtigt for alle uddannelsesinstitutioner i Grønland at have en anti-mobbestrategi. 
Selvstyret besluttede i juni 2019 at de ville udvikle en anti-mobbestrategi og de har inviteret 
os ind til at sidde ved bordet og være medudvikler, således at vores to oprindeligt planlagte 
anti-mobbestrategier Nuan og Naligissuseq bliver omsat i fællesskab med 
Uddannelsesstyrelsen til en storstilet anti-mobbestrategi for alle folkeskoler i hele Grønland.  
 

Kammagiitta – fri for mobberi  
 
Red Barnet Danmark har tilbage i 2011 udviklet Kammagiitta – fri for mobberi til grønlandske 
børn ml. 3 og 8 år. Det vil sige børnehavebørn og skolebørn i yngstetrinnet i folkeskolen. Den 
lilla bamse kender nærmest alle børn i Grønland. Vi er i foråret 2019 inviteret ind i 
styregruppen og sidder nu som aktivit medlem. Uddannelsesstyrelsen står for driften af 
Kammagiitta men styregruppen står for videreudvikling, formidling og evaluering af 
projektet.  
 

 
 
 
Hæfter – Killiliissa  
 
Vi er meget glade for at kunne fortælle om et samarbejde med Styrelsen for Forebyggelse og 
Sociale Anliggender vedrørende udviklingen af 8 hæfter, som skal understøtte den håndbog 
om seksuelle overgreb Selvstyret udgiver i efteråret 2019 som et led i deres overgrebspakke 
Killiliissa. Der er udviklet en styregruppe, hvor lederen og medarbejdere i Styrelsen for 
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forebyggelse og sociale anliggender samt os deltager. Vi har en samarbejdsaftale, som inden 
for de næste måneder skal præciseres i forhold til de ressourcer begge parter har til rådighed.  
 

Møde med Socialminister Astrid Krag  
 
Vi kan ikke lade være med at nævne vores møde med Social- og Indenrigsminister Astrid Krag 
fra den danske regering. En gruppe var heroppe i forbindelse med samarbejdet med 
Selvstyret om hjælp til bekæmpelse af omsorgssvigt og seksuelle overgreb mod børn i 
Grønland. Et af vores budskaber er handlingsplan i forhold til opsporing og hjælp til seksuelle 
krænkere blev hørt og er en del af de indsatser, der er sat særligt fokus på.  
 

Fortalerarbejdet  
 
Det har været et meget aktivt år i medierne for Red Barnet Grønland. Flere medlemmer af 
vores hovedbestyrelse samt vores tidligere projektleder har været i pressen. Fortalerarbejdet 
var et af de centrale nøgleprioriteter i strategien 2017-2021 og vi må sige, at den 
nøgleprioritet er nået.  
 

Red Barnet Grønlands kalender 2020 
 
I samarbejde med Brugseni og fotograf Carsten Egevang har vi udgivet en kalender for 
kalenderåret 2020, som kan købes i Brugseni i hele landet, ligesom den kan købes i nogle af de 
grønlandske huse i Danmark. Det er en kalender, som har børns rettigheder som 
omdrejningspunkt, således at der udover fantastiske billeder er tekster som giver 
informationer om Børnekonventionen.  
 

Frivillige  
 
Vi kan ikke gøre vores arbejde uden vores uvurderlige frivillige, som vi her sender en stor tak. 
Vi har fået flere frivillige og arbejder for at øge vores frivilligkorps – både i Nuuk og på 
landsplan.  
I foråret 2019 var flere bestyrelsesmedlemmer og frivillige på et førstehjælpskursus.  
 

Hovedbestyrelsen  
 
Bestyrelsen har det meste af året ikke været fuldtallige, men har dog været aktive og 
produktive. Man kan nu se på vores hjemmeside, hvem der er i hovedbestyrelsen og hvilken 
post de besidder.  
I november bad Arnajaaraq Joelsen om orlov fra bestyrelsen, da hun er en del af Killiliissa 
korpset – hun vender tilbage på et senere tidspunkt.  
I sommeren 2019 trådte Kristina Rosing ud af bestyrelsen pga. travlhed på hendes arbejde og 
tiltræder i stedet som frivillig hos os.  
I august trådte Christian Witting Christensen ind i bestyrelsen – Christian blev tidligt på året 
næstformand i hovedbestyrelsen, efter Arnajaaraq fik orlov.  
I oktober 2018 trådte Kulunnguaq Motzfeldt ind i bestyrelsen, men måtte trække sig i februar 
2019 pga. et tidskrævende arbejde.  
I august 2019 trådte Aviaja G. Jensen ind i bestyrelsen og er nu hovedbestyrelsesmedlem.  
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Ansatte  
 
Året bød på ændringer i ansatte, idet hovedbestyrelsen besluttede ikke at forlænge 
projektleder Malin Corlins ansættelse, da hendes ansættelseskontrakt udløb d. 5. Aug. 2019.  
 
Den 26. September 2019 blev Anna Starup ansat som projektleder på fuld tid. Da vi kun kan 
garantere et års løn ad gangen, er Anna ansat for 1 år med mulighed for forlængelse.  
 
Pr. 26. Juni blev Ivaana Olsen ansat som deltids sekretariatsmedarbejder. Ivaanas primære 
opgave er sekretariatsopgaver, kontakt og støtte til lokalforeningen og til at udvikle 
lokalforeninger i Grønland. Hun bistår diverse projekter og aktiviteter alt afhængigt af tid og 
behov.  
 
Vi er rigtig glade for vores nye ansatte og ser frem til et fortsat godt samarbejde.   
 

 

 
 
 
Vi takker  
 
Vi har i året der er gået fået støtte fra Tips- og Lottomidlerne, Roskilde Festival, Royal Arctic 
Line, Nuup Busii, Elgiganten, Svømmehallen Malik, Salto Systems DK, Grønlandsbanken, 
Pisiffik, Brugseni, Air Greenland, Jysk, GRK – Grønlands Revisionskonto og mange flere.  
 
Vi takker også vores medlemmer for jeres støtte og interesse i vores arbejde.  
 
Vi takker pressen og myndigheder for at give os taletid og lydhørhed  
 

Børnene fortjener vores bedste indsats – de er vores fremtid.  


