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NAKUUSA forlænges frem til 2020

Alfred Josefsen, formand for UNICEF Danmark, Nivi Olsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse og Martha Lund Olsen, Naalakkersuisoq for
Social Anliggender underskriver forlængelsen af samarbejdsaftalen om NAKUUSA under overværelse af tidligere
børnepanelsmedlemmer.

”NAKUUSA er ”the missing link”, som vi har savnet- det manglende bindeled mellem børn og unges
virkelighed og de beslutningsdygtige organer i vores samfund”
Sådan beskriver én af NAKUUSAs samarbejdspartnere projektet, og citatet beskriver, hvad mange
har sagt; NAKUUSA kan noget på børne- og ungeområdet i Grønland, som ingen andre kan.
NAKUUSA har opnået meget siden 2011. Især er vi stolte af den påvirkning vores
oplysningsarbejde har haft i hele landet, og som har involveret mere end 500 børn i årenes løb. Vi
ved at det har givet inspiration og lyst til at tænke nyt på hele børne- og ungeområdet.
I maj 2015 underskrev UNICEF Danmark og Naalakkersuisut en forlængelse af samarbejdsprojektet
NAKUUSA. Det nye samarbejde løber foreløbigt frem til 2020 og er udvidet således, at NAKUUSA
nu er et samarbejde mellem UNICEF Danmark og to departementer (Departementet for Familie,
Ligestilling og Sociale Anliggender og Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning)
Tidligere var projektet mellem UNICEF og Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale
Anliggender. Den nye samarbejdskonstellation giver en endnu større mulighed for at sammentænke
og udvikle NAKUUSAs indsatser, så de i højere grad kan støtte op om indsatsområderne for børn og
unge i de to departementer.
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I 2016 glæder vi os blandt andet til implementere projektet ”Vores hverdag, vores stemmer!” i hele
landet. Det betyder at NAKUUSAs aktiviteter vil blive mere synlige på et lokalt niveau, hvor
tidligere aktiviteter har haft et mere nationalt sigte. Vi glæder os meget til at møde og samarbejde
med mange flere børn og interessenter i projektet, når vi i løbet af året har som mål at undervise
lærere i hele landet, således at de bliver i stand til at oprette rettighedsråd på selv den mindste
skole. I forbindelse med projektet, vil ca. 10 repræsentanter under 18 år fra hver af de fire
kommuner, mødes til et børnetopmøde i efteråret 2016, hvor de skal diskutere børns rettigheder og
levevilkår i landet.
I 2016 har NAKUUSA desuden fået den fantastisk mulighed for at indsamle penge til
projektaktiviteter gennem den årlige TV-indsamling på KNR (Grønlands nationale TV-kanal).
Arbejdsgruppen har besluttet at de indsamlede midler skal bruges til en indsats for børns ret til
beskyttelse mod seksuelle overgreb. Vi vil benytte lejligheden til at sætte fokus på problematikker
omkring seksuelle overgreb, som desværre i endnu al for høj grad overgår børn og unge.
Vi glæder os til et nyt projektår og takker børn, unge og voksne for den opbakning og engagement,
som vi møder overalt. En særlig tak skal også lyde til institutioner, organisationer, virksomheder og
fonde som hjælper os i arbejdet med at udbrede kendskabet til Børnekonventionen – til gavn for
børnenes fremtid.
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Projekt ”Vores hverdag, vores stemmer!”

I 2015 gik startskuddet til det store projekt ”Vores hverdag, vores stemmer”, der kommer til at
involvere alle skoler, en stor gruppe lærere og de fire kommuner i Grønland.
En undersøgelse, foretaget af Gallup for UNICEF Danmark, viser at kun 12 % af de unge mener, at
de bliver hørt og inddraget i forhold, der vedrører dem (f.eks. skole, fritid og beslutninger om dem i
hjemmet) Med ”Vores hverdag, vores stemmer!” udvikles og sikres børns ret til inddragelse og
medbestemmelse på lokale forhold, der vedrører dem, i henhold til FNs Konvention om Barnets
Rettigheder. Projektet vil gøre det attraktivt og relevant for børn og unge at bruge deres
indflydelse på et lokalt og kommunalt niveau – altså der, hvor beslutninger, der vedrører børnenes
nære hverdag, træffes.
Projektets primære målgruppe er børn og unge mellem 13 og 18 år og den sekundære er lærere og
relevante politisk og administrativt ansatte i de fire kommuner.
Lærere på folkeskolerne er en helt afgørende søjle i projekt og i oktober blev det første kursus
afholdt for en gruppe lærere fra kommunerne Sermersooq og Qeqqata. Lærerne blev undervist
indgående i børns rettigheder og i hvordan de i de kommende år skal facilitere rettighedsråd
bestående af elever på skolerne.
Evalueringsskemaerne viste at kurset var en stor succes og det fik blandt andre disse ord med på
vejen af en kursist: ”Jeg føler mig meget styrket. Jeg har fået øjnene op for, hvordan
Børnekonventionen kan være et redskab for mig i min rolle som underviser og lærer. Jeg glæder mig
til at komme tilbage til eleverne og bringe min viden videre i spil”
I løbet af 2016 implementeres projektet i alle fire kommuner i Grønland.
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NAKUUSAs børnepanel MI

Børnepanelet fejrer at de efter dages intensivt arbejde har færdiggjort rapporten til FNs Børnekomité.

Det årlige børnepanelsmøde fandt dette år sted i byen Sisimiut. Børnepanelets opgave i år var at
skrive en børnerapport til FNs Børnekomité. Ca. hver femte år afrapporterer Danmark, herunder
Grønland, til komiteen. Komiteens vigtigste funktion er at overvåge, hvordan landene lever op til
FN's Børnekonvention og komme med anbefalinger til, hvilke forhold, der skal forbedres.
Børnepanelet valgte i deres rapport at fokusere på anbefalinger til forskellige områder, som panelet
mente, kunne være medvirkende til at skabe en bedre barndom for mange børn i landet. Områderne
spandt fra uddannelsesområdet til børneopdragelse og forældreansvar, hvor medlemmerne dels
beskrev fakta samt bragte deres egne og kammeraters erfaringer med at være barn i Grønland i spil.
Børnepanelets rapport er den første af sin slags fra Grønland, og medlemmerne håber at deres
rapport til komiteen kan give et mere nuanceret billede af de tal og statistikker, som komiteen
bliver præsenteret for. Rapporten afleveres i løbet af 2016 til FNs Børnekomité.
Børnepanelet består af børn fra ni forskellige byer og bygder i hele landet og har siden oprettelsen
ved NAKUUSA Youth Forum i Ilulissat i 2011 været rundt i landets fire kommuner i forbindelse med
deres årlige møde.
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SFI-rapport

Siden 2011 har SFI, det nationale forskningscenter for velfærd, fulgt projekt NAKUUSA og
udkommet med en årlig rapport af seniorforsker Else Christensen. Rapporten ”Hvad har vi lært af
NAKUUSA?” er den fjerde og sidste i rækken af SFI-rapporter, og indeholder blandt andet interviews
med medlemmerne af NAKUUSAS Børnepanel.
Else Christensen konkluderer blandt andet: ”De unge i panelet ønsker at bidrage til, at der kan ske
ændringer. Men de ved meget lidt om, hvad de konkret kan gøre. De fleste mener, at ansvaret for
at hjælpe primært ligger hos forældrene. Der er ikke nogen af dem, vi har spurgt, der nævner
offentlige tilbud som en mulighed, selvom der findes en række tilbud til udsatte unge og børn.
Målet for det kommende arbejde må være, at få synliggjort dette, så de unge får en mere
handlingsrettet viden”
NAKUUSA vil de kommende år fokusere på at synliggøre sociale tilbud og muligheder til børn og
unge i projektet ”Vores hverdag, vores stemmer!” (Se side 3)
SFIs rapporter om NAKUUSA kan findes på følgende link:
http://www.sfi.dk/publikationer/det-har-vi-laert-af-nakuusa-10763/

6

NAKUUSAs jul

Alle landets børnehaver modtog i december en bogpakke, med julebøgerne ‘En tryg jul med Miilu og
Nissi’, som er formidlet i børnehøjde og er en del af NAKUUSAs oplysningsindsats om
Børnekonventionen for børn i førskolealderen.
Det overordnede tema i de to bøger er tryghed og ud over underholdning, indeholder bøgerne
inspiration til, hvad børnehavepersonalet og børnene kan snakke om, når bøgerne er læst, samt
forslag til små aktiviteter, som børnene kan lave med inspiration i bøgernes tema.
Bøgerne tager udgangspunkt i figurerne Miilu og Nissi, som NAKUUSA introducerede allerede i
2014 gennem små film. Universet omkring Miilu og Nissi har givet en fin ramme for at snakke med
de mindre børn om alt det gode, og mindre gode, der sker i deres liv - alt det, der ellers kan være
svært at snakke om.
NAKUUSA planlægger at udgive nye bøger til de mindre børn i 2016 også.
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NAKUUSAs baggrund og organisation
Selvstyret i Grønland og UNICEF Danmark indgik i august 2010 en samarbejdsaftale med formålet
at styrke børns vilkår og rettigheder. Målet er at skabe de bedst tænkelige muligheder for børns
opvækst og udvikling i Grønland. Samarbejdet, der begyndte den 1. januar 2011, løber efter
forlængelsen af samarbejdet frem til 2020.
NAKUUSA arbejder for at udbrede kendskabet til børns rettigheder og dermed styrke fundamentet
for, at de kan blive efterlevet. Vi arbejder ud fra fire værdier, der stemmer overens med FNs
Børnekonvention, og som skaber rammerne for en tryg og stabil barndom:
• Børn skal sikres grundlæggende vilkår
• Børn skal kunne udvikle sig
• Børn skal beskyttes
• Børn skal have indflydelse
Arbejdet for at styrke børn og unges rettigheder skal ifølge samarbejdsaftalen primært gennem
holdningsbearbejdende aktiviteter og indsatser.
NAKUUSA er administrativt repræsenteret ved UNICEF Danmark og tre departementer
(Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender, Departementet for Sundhed og
Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke) Arbejdsgruppen består af to
fuldtidsmedarbejderne Arnavaraq Jørgensen, programleder for NAKUUSA, og Najaaraq Møller,
projektleder i NAKUUSA. Najaaraq Møller sidder i Departementet for Familie, Ligestilling og Social
Anliggender i Nuuk og Arnavaraq Jørgensen sidder i UNICEF Danmark, København.
NAKUUSA har et årligt budget på kr. 2.850.000, hvoraf UNICEF Danmark bidrager med kr.
2.000.000 og de to departementer med kr. 850.000. UNICEFs bidrag udgøres mestendels af fonde.
Projektets styregruppe består af afdelingschef i Departementet for Familie, Ligestilling og Social
Anliggender Kirsten Olesen og generalsekretær i UNICEF Danmark, Steen M. Andersen.
Medlemmerne af Naalakkersuisut Martha Lund Olsen og Nivi Olsen og Alfred Josefsen,
bestyrelsesformand i UNICEF Danmark, følger projektet tæt.

8

