
 1 

 
 

 
Red Barnet Grønlands Årsberetning 2019-2020 

 
Det har været et spændende og godt år i Red Barnet Grønland, hvor vi har arbejdet 
med projekter, taget del i samarbejdsaftaler og været synlige i både grønlandske, 
danske og udenlandske medier vedrørende vores fokusområder mobning og seksuelle 
overgreb. 
 
Året har dog også været et anderledes år grundet coronapandemien. Som så mange 
andre organisationer og virksomheder, har pandemien medført, at vi har været 
nødsagede til at trække i håndbremsen på nogle projekter, og afvente situationens 
udvikling. Selvom corona har sat nogle ting på pause i samfundet, holder de sociale 
problemer desværre ikke pause. Derfor har vi også måttet tilpasse vores arbejde nye 
omstændigheder, og vi har heldigvis kunnet gennemføre en masse arbejde og møder 
digitalt. 
 
Vi kan kigge tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor vi har gjort en stor indsats for at 
tale børnenes sag og styrke indsatsen i Grønland imod mobning og seksuelle 
overgreb. 
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Hovedbestyrelsen 
Vores Kasserer Katrine Olsen flyttede til Ilulissat i efteråret 2019 og har pga stress 
måttet flytte til Danmark og hun er dermed trådt ud af hovedbestyrelsen.  
 
Hovedbestyrelsens næstformand Christian Witting overtog midlertidigt 
kassererfunktionen. Han er dog flyttet til Danmark grundet sygdom i familien.  
 
Økonomi og fundraising 
Vores økonomi er sund takket være støtte mange steder fra.  
 
I april 2020 fik vi bevilget et projekttilskud på 35.000 af Nuuk Lokaludvalg til afholdelse 
af Børnenes Dag 2020. 
 
I april 2020 fik vi bevilget et projekttilskud på 18.000,- til afholdelse af fisketur med 
Lokalforeningen i Nuuk. 
 
I juni 2020 fik vi bevilget et projekttilskud på 200.000 af Tips og Lottomidlerne til vores 
indsats mod seksuelle overgreb. 
 
Derudover er der flere tilfælde af, at privatpersoner og private virksomheder gerne vil 
støtte Red Barnet Grønland. Dette er vi meget taknemmelige for. 
 
Derudover har vi i det seneste år fået afrapporteret en del tidligere bevillinger fra 
2018 og 2019, så disse kan betragtes som afsluttede. 
 
Organisation og sekretariat 
Sidste år blev der oprettet en deltidsstilling som sekretariatsmedarbejder med fokus 
på at understøtte bestyrelsen og samarbejdet med lokalforeningen. Vores 
sekretariatsmedarbejder stoppede tidligere på året, da hun skulle i fuldtidspraktik. 
Bestyrelsen tog en beslutning om at ændre stillingsbeskrivelsen til at have større 
projektfokus. I løbet af det kommende år, vil vi derfor ansætte en deltids 
projektmedarbejder med fokus på hæfterne vi udvikler til at understøtte Killiliissa. 
Således får vores projektleder tid til at få sat Pajuppara i gang og sørge for 
rekruttering af frivillige i forskellige grønlandske byer og samtidigt understøtte, at 
arrangementerne rundt omkring i landet gennemføres med succes. 
 
Vores projektleder Anna Starup stopper medio oktober, idet hun flytter til Danmark. 
Vi takker Anna for et godt samarbejde. Rekrutteringsprocessen til ansættelse af en ny 
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projektleder har været i gang og bedømmelsesudvalget har pr. 21. Oktober 2020 
ansat Patricha J. Ottsen som projektleder.  
 

 
 
 
Strategi 
Vores arbejde i det seneste år har været styret af strategien for perioden 2017-2021. 
Strategien har fokus på fortalerarbejdet og ønsket om at skabe helhedsorienterede 
initiativer og projekter i samarbejde med relevante aktører, både fra det offentlige og 
private, relateret til temaerne mobning og seksuelle overgreb. 
 
Perioden for vores strategi lakker mod enden; vi har nået mange mål sat i strategien  
og der vil være fokus på i det kommende år at udarbejde en ny strategi for 2021-
2025. 
 
Lokalforeningen Nuuk 
Lokalforeningen i Nuuk har i det seneste år gjort en indsats for at skabe rammer for 
gode og hyggelige aktiviteter og oplevelser for børn og deres forældre. 
Lokalforeningen har i en periode pga covid-19 været nødsaget til at sætte 
badmintonspillet i bero, men er nu startet op igen. Derudover har lokalforeningen 
arrangeret flere begivenheder i løbet af året, eksempelvis julefesten og fællesspisning 
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på nationaldagen, hvor vi har set utroligt mange fremmødte, som har haft hyggelige 
og gode oplevelser. 
 
En særlig indsats blev markeret, da Petrine Andersen modtog frivilligprisen 2019, som 
tak for gode samarbejdsevner og engagement for børn og unges trivsel i Grønland. 
Petrine blev også hyldet for altid at være positiv og at yde en ekstra indsats, når der er 
behov for det. 
 
Projekter 
 

Årskalender 2020 
Årskalenderen for 2020, som vi producerede i samarbejde med Brugseni og 
fotograf Carsten Egevang. Kalenderen har fokus på børns rettigheder og vi finder 
det rigtig positivt at den nu hænger i mange grønlandske hjem, og forhåbentlig kan 
være en samtalestarter omkring børns rettigheder. Vi takker for et rigtig positivt 
samarbejde med Carsten Egevang og Brugseni og håber på fremtidige 
partnerskaber. 
 
Børnenes dag 
Børnenes dag den 1. juni afholdt vi i år i Katuaq. Vi arrangerede aktiviteter og 
underholdning med det formål at have fokus på inkluderende fællesskaber og 
venskaber. Der var utrolig mange fremmødte og især ansigtsmalingen tiltrak folk, 
så der blev dannet kø hele vejen ud fra bygningen. Vi takker vores frivillige for et 
vellykket arrangement. 

 
Deltager i arbejdsgruppe som en del af samarbejde mellem grønlandske og danske 
sociale myndigheder 
Vi har deltaget i en arbejdsgruppe sammen med andre grønlandske NGO’er på 
børne- og ungeområdet og givet input til anbefalinger til fokuspunkter på børne- 
og ungeområdet i Grønland. I august lanceredes 16 anbefalinger, med fokus på 
hvordan der sikres tidlig indsats og forebyggelse, styrket kommunal 
sagsbehandling, flere tilbud til udsatte børn og unge og styrket retssikkerhed for 
børn og unge, der har været ofre for seksuelle overgreb. Efterfølgende har vi 
ligeledes udtalt os i nationale og danske medier. 

 
Pajuppara  
Pajuppara er en national indsats imod mobning, hvor en fysisk stafet med en 
historie om mobning skal Grønland rundt og læses op for børn i 16 byer. Formålet 
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er at sætte fokus på gode fællesskaber samt forebyggelse af mobning. Idet 
projektet kræver fysiske arrangementer i forskellige byer i Grønland, er det sat på 
pause grundet corona-situationen. Materialet, herunder udførlig drejebog til 
frivillige, historie til oplæsning, PR-materiale osv. er færdigt. 
 
Hæfter og explainere om seksuelle krænkelser i samarbejde med Styrelsen for 
Forebyggelse og Sociale Forhold 
Dette samarbejde har til formål at udvikle og implementere overskueligt og 
konkret materiale, der både oplyser og gør det nemmere for folk at handle på 
kendskab til seksuelle overgreb. Dette gøres blandt andet via udfærdigelsen af ni 
hæfter, der hver har en specifik målgruppe; eksempelvis børn og unge, forældre, 
myndigheder, lærere samt seksualkrænkere over og under 18 år. Vi har 
gennemarbejdede tekstafsnit og grafiske skabeloner til hæfterne, som vi 
planlægger at udgive løbende. 
 
Den 1. juni lancerede vi explaineren Misigissutsit til børnenes dag, som vi har fået 
positiv respons på fra både børn og voksne. 

 
Onlinekampagne for børns rettigheder 
I december 2019 færdiggjorde vi vores onlinekampagne for børns rettigheder, 
hvor vi har lavet opslag på facebook med fokus på en specifik rettighed per gang. 
 
Chat Paaralugu 
Chat Paaralugu er en online platform med oplysningsmateriale, der har til formål 
at vejlede børn, unge, forældre og fagpersoner om hvordan børn og unge kan 
færdes mere sikkert digitalt, ved at bevidstgøre om mulige faldgruber. Vi er aktuelt 
ved at opdatere materialet om digitale krænkelser, idet det er et område, hvor vi 
ser flere og flere tilfælde.  
 
Kaassassuk – vi læser højt 
I projektet bruger vi højtlæsning, tegning og fortællinger som redskaber til at gøre 
det lettere for børn at tale om mobning, herunder hvad man kan gøre for at 
mindske og forebygge mobning. Projektet har været i bero grundet corona, men 
projektet er genoptaget. 
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Vi takker: 
 
Vi takker for indsatsen i det forgangne år og vil i den forbindelse fremhæve alle de 
gode frivillige og medlemmer, der gør en forskel for børn og unge i Grønland. 
 
Derudover har vi i år fået støtte fra: 
 
Tips- og Lottomidlerne, Royal Arctic Line, Nuup Busii, Royal Greenland, Svømmehallen 
Malik, Pisiffik, Brugseni, Air Greenland, Jysk, GRK – Grønlands Revisionskonto og 
mange flere.  
 
Tak for et godt år og for at være en del af indsatsen der arbejder for et Grønland hvor 
ALLE børn får en god og tryg barndom. 
	 
 
 
 


