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Året det er gået  

Der har været en del udskiftninger i foreningens bestyrelse. Dette har været en udfordring for foreningen, 

men bestyrelsen har smøget ærmerne op og der er blevet arbejde på at etablere sig som en synlig del af 

Grønlands børne NGO Netværk og med at finde fondsmidler til at skabe en stabil økonomisk grundlag for 

fremtidige projekter.   

 

Den Grønlandske repræsentantskabsmøde blev hold i september 2015, med valg af de følgende:  

Formand, Ruth Montgomery-Andersen; Næstformand, Dan Budek Sørensen; Kaserer, Anders Mejlvang; 

Jesper Schroeder, Rebekka Olsvig og suppleanter Elise Bruun og Laila Skytte.  

 

General Sekretær 

Fra den 1.oktober 2014 stod Meeqqat Ikiortigit uden General Sekretær og uden egentligt indtægter. 

Bestyrelsen blev enig om at fungere som arbejdende bestyrelse og overtog det arbejde som før blev udført 

af vores General Sekretær, Tillie Martinussen.   

 

Repræsentantskabsmøde 2014 i Danmark 

Bestyrelsesformand, Ruth Montgomery-Andersen og bestyrelsesmedlem Rebekka Olsvig var i Danmark i 

oktober for at redegøre for det arbejde som Meeqqat Ikiortigit - Red Barnet Kalaallit Nuunaat var i gang 

med. Startskud som en selvstændig forening i det internationale Save the Children netværk – med reference 

til Red Barnet Danmark, har kunne lade sig gøre på grund af den økonomiske og faglige støtte fra Red 

Barnet Danmarks organisation, og specielt på grund af den støtte man har modtaget fra Red Barnet 

Danmarks General Sekretær, Mimi Stilling Jacobsen. 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”. 

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 

Vi har arbejdet målrettet med at gøre os selv mere synlige og at skabe en platform som virker interessant 

for fonder. 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. Meeqqat Ikiortigit, har startet et samarbejde med flere firmaer i Grønland samt sikret 

midler til vores første større projekt i gennem fondsmidler fra Harbroefonden i Danmark.  

Målet er at sikre optimal fokus, synlighed, netværk, faglighed og den bedst mulige position til videreudvikling 

af foreningens aktiviteter. 



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. Lokalafdelingen i Nuuk er meget aktivt og det er en stærk frivilliggruppe som støtte op omkring 

aktiviteter for udsatte børn i Nuuk. Qaanaaq har været mindre aktiv som lokalforening. Det er en prioritet 

for bestyrelsen at 2015- 2016 bruges til at undersøge mulighed for at støtte lokalforening i Qaanaaq og 

sikre at der foregår aktiviteter for børn og unge i Qaanaaq.   

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. 

Vi er nået langt allerede 

Ud over at landsforeningen er blevet mere synlig, så er netværket vokset. 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 er ved at skabe rammerne for sikring af det økonomiske grundlag, blandt andet ved at 

sikre årlig støtte fra Tips og Lottomidler og igennem fondsansøgninger. I oktober 2015, er Meeqqat 

Ikiortigit,- Red Barnet Kalaallit Nunaat vært for det årligt TV indsamling, til gavn for tiltag og projekter til 

glæde for udsatte børn og unge.   

STARK Grønland 

STARK Kalaallit Nunaat A/S støtter Meeqqat Ikiotigit-Red Barnet Grønlands arbejde og profilere STARK 

som en lokal CSR ansvarlig virksomhed, der ønsker at bidrage til udvikling i det grønlandske samfund.  

STARK Kalaallit Nunaat markedsfører og sælger støttekuponer a kr. 25,- fra deres 5 butikker i Grønland. 

Hele beløbet fra salget går ubeskåret til Meeqqat Ikiotigit-Red Barnet Grønland. 

 

Sikker Chat 

I Danmark har Red Barnet i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd lavet oplysningssiden 

www.sikkerchat.dk, der har til formål at klæde børn og unge på til at færdes trygt med net og mobil. 

Oplysningssiden er en del af de to organisationer samarbejdet om at forebygge, at børn og unge udsættes 

for mobning, trusler eller seksuelt grænseoverskridende oplevelser online. Meeqqat Ikortigit vil i 

samarbejde med PiSiu (Det grønlandske kriminalpræventive råd) lave en udgave versioneret til forholdene 

her i landet. 

 

 

Hjemmeside og Facebook side 

Meeqqat Ikiortigit har nu lanceret sin hjemmeside samt Facebook side som vi håber vil gøre foreningen 

mere synlig og være med til at gøre fonde og firmaer interesseret i foreningens kommende projekter og 

aktiviteter. 

 

Vi har stadigvæk ikke kunne realisere ønsked om at få etableret yderligere 2 lokalafdelinger i. Ilulissat og 

Upernavik, efter besøg fra generalsekretæren og afholdelsen af en række møder med lokale ildsjæle, 

myndigheder og institutioner. Landsforeningen ser frem til at arbejde mere målrettet med en forstærkning 

af den lokale tilstedeværelse i andre lokalsamfunde de kommende år. 



De første projekter 

Projektet ” Alle børn har brug for et hjem” som også kaldes for weekend projektet er kommet godt fra 

start med en fondsstøtte på 100.000 dkk i startmidler fra Harboefonden i Danmark. Projektet er rettet 

direkte mod anbragte børn og deres forældre. Inden årsskiftet bliver projektet startet op  og der vil blive 

ansat en projektleder. 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. I 2015 kan Meeqqat Ikiortigit 

sige med stolthed at uden den grønlandske erhvervsliv, Selvstyret, og de grønlandske folk, vil vi ikke kunne 

have nået så langt som vi er i dag! Pilluarta! 

Vi ønsker derfor, at rette en hjertelig tak til: 

Suliplus 

Grønlands Revisionskontor 

Grønlands Arbejdsgiverforening 

Grønlands Ejendomskontor 

Grønlandsbanken 

Tips og Lotto (Grønlands Selvstyre) 

Red Barnet Danmark for faglig støtte og sparring 

MIO 

Børne NGO Netværk 

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 2016 og frem – til gavn for udsatte børn og unge i hele Grønland. 

 

Efter beretningen blev der suppleret med bemærkninger om, at processen med en arbejdende bestyrelse 

har været ”sundt” for foreningens udvikling og fremtid. Der har derved været mulighed for, at bygge op fra 

bunden igen og dermed få skabt et solidt fundament. 

Derudover, at der ses frem til indsamlingen d. 31. oktober 2015 på KNR og det er noget foreningen kan 

være stolt af.  

 


