Mellem Naalakkersuisut ved Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet og

2021-2025

Samarbejdsaftale mellem Naalakkersuisut g UNICEF Danmark
NAKUUSA

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke og UNICEF Danmark er der indgået følgende aftale:

UNICEF og Naalakkersuisut fortsætter den markante indsats, parterne har samarbejdet om siden 2010
under betegnelsen "NAKUUSA". Formålet er at fremme børns rettigheder, sikre børns medindflydelse,

medinddragelse, fremme læring om børns rettigheder og FNs Børnekonvention samt sikre en platform for
børn for ytring af deres budskaber.

Grønland tilsluttede sig i 1993 FNs Konvention 0m Barnets Rettigheder og har dermed forpligtet sig til at
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efterleve konventionen. Børnekonventionen blev 30 år i 2019 og er i dag den traktat, som flest lande i
verden har ratificeret. Børnekonventionen danner grundlag for al UNlCEFs arbejde og organisationens

overordnede mission er at fremme børns rettigheder.

Naalakkersuisut genbekræftede ved 30-årsfejringen af Børnekonventionen i 2019 Grønlands fortsatte
støtte til konventionen.

Samarbejde for perioden 2021-2025

Både UN|CEF og Selvstyret er af den opfattelse, at NAKUUSA har været med til at skabe fokus på børns

rettigheder og der generelt i samfundet er sket en holdningsændring, så der er i dag, er en stor åbenhed
om de udfordringer, børn og unge har i Grønland. Samtidig er der en stor vilje fra alle parter i samfundet til

at forbedre forholdene.

Målet for samarbejdet er en fortsat indsats i forhold til at sikre overholdelsen af børns rettigheder.
Principperne for samarbejdet har siden etableringen i 2010 bygget på fem hovedprincipper:

o Børns medinddragelse, medindflydelse og medvirken i aktiviteter for børn

o Lokal forankring

o Børn og unge som primær målgruppe

o Holdningsbearbejdning

o Monitorering og evaluering
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Disse fem principper er fortsat de bærende og vil danne grundlaget for denne aftale.

92.1.;

Indhold for samarbejdet 2021-2025
lårene 2021 til 2025 har parterne aftalt, at følgende elementer skal konsolideres og videreudvikles:

o Generelt at fremme og synliggøre børns rettigheder 0g Børnekonventionens børnesyn

o Fortsat afholdelse af lærerseminarer/NAKUUSA seminarer

o Evaluere og styrke rettighedsarbejdet på skolerne, herunder rettighedsrådene

o Drift og understøttelse af Meeqqat Isummersorfii/Børneråd i hver kommune samt Østgrønland og

Avanersuaq

o Årlige børnetopmøder
o Holdningsbearbejdende kampagner

Indsatsen skal understøtte og fremme børns medinddragelse og indflydelse lokalt og nationalt og baseres

på, at børn medvirker i aktiviteter for børn.

Finansiering
UNICEF Danmark bidrager med 2.000.000 DKK årligt og Naalakkersuisut bidrager med 850.000 DKK årligt.

Bidraget fra Naalakkersuisut overføres som tilskud den 15. januar til UNICEF Danmark.

UNICEF Danmark administrerer den samlede pulje midler, som dækker løn til projektleder,
pr0jektmedarbejder(-e) / evt. studentermedhjælpere samt arbejdsplads, rejser, aktiviteter mv.

Afholder Selvstyret udgifter i forbindelse med NAKUUSA sendes faktura til UNICEF Danmark.

UNICEF Danmark er ansvarlig for at fremlægge kvartalsvise økonomirapporter til Styregruppemøüer.

Samarbejdet indledes 1. januar 2021 og udløber med udgangen af 2025.

Varighed

Organisering og struktur

UNICEF Danmark og Naalakkersuisut er projektejere.

Der nedsættes en styregruppe bestående af fra UNICEF Danmark programchef i Grønland, direktør for
Partnerskaber og Programmer i UNICEF Danmark samt chef for national afdeling fra UNICEF og fra

Selvstyret af Departementchef i Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet og
Departementchefi Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke samt en fællesrepræsentant fra

kommunerne i Grønland.
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