Børne- og ungefagligt forum
Den 04. marts 2009 afholdtes årets første børne- og ungefaglige forum. Denne gang kom
foreningen Bedre Børneliv (Meeqqat Inuunerissut) og fortalte om deres forening.

I efteråret 2007 var der en gruppe på 11 der blev enige om at lave en demonstration, da man var
træt af al den debat og alle skriverier om børn der var sultne, seksuelle overgreb på børn osv. Der
måtte gøres noget. Det blev til en demonstration den 14. november 2007 i Nuuk og andre byer i
Grønland. I Nuuk deltog 1000 personer og det samme tal samlet for resten af Grønland.
Efter demonstrationen kom der en del henvendelser om hvor man kunne melde sig ind, dette
resulterede i, at de 11 personer i interessegruppen, besluttede sig for at danne en forening. I
januar 2008 blev Bedre Børneliv dannet som forening.
Foreningen arbejder for at forbedre børns vilkår i Grønland. Bedre Børneliv går ind for langsigtede strategier og handleplaner frem for brandslukning,
Foreningens værdier er at være saglige, faglige, forberedte samt løsningsorienteret.

Projekter og kommende projekter
Et projekt Bedre Børneliv har gang i er: Hvad er et godt børneliv?
I starten afjanuar satte Bedre Børneliv en konkurrence for alle Grønlands6. klasseri gang. De har
fået respons fra 35-40 skoleklasser fra hele Grønland i form af bl.a. tegninger, digte og aviser.
Bidragene vil dels blive anvendt til Bedre Børneliv-postkort og dels til et idékatalog, som foreningen
vil overdrage til Landstinget og kommunalbestyrelserne, med inspiration til tiltag på børne- og
ungeområdet ud fra børnenes egne ønsker. Foreningen håber konkurrencen kan blive en årligt
tilbagevendende begivenhed.
Bedre Børneliv arbejder sammen med ICYC, Inuit Circumpolar Youth Council, på Projekt
Børnehus. Projektet går ud på at få lavet et børnehus som det man har på Island evt. i en lidt
anden form der passer til Grønland. Der skal være en konference i september hvor der skal
udarbejdes et oplæg til hvordan et grønlandsk børnehus skal se ud. Resultatet af konferencen
overdrages til Landsstyret.
1. juni vil Bedre Børneliv gerne lave et arrangement for at markere børnedagen. De vil gerne have
nogle musikere til at sætte musik til nogle af de børnedigte de har fået fra projektet Hvad er et godt
børneliv?
Derudover arbejder foreningen på at få lavet undervisningsmaterialer om børns rettigheder på
grønlandsk og med baggrund i Grønland.
Foreningen vil gerne oprette en social fond, der uddeler midler til mindre projekter og hvor mindre
foreninger kan få hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer osv. til fundraising.

Bedre Børneliv har i samarbejde med Red Barnets lokalforening i Nuuk, udarbejdet en
skyggerapport der kommenterer Danmark og Grønlands 4. afrapportering til FN´s komité for
Barnets Rettigheder.
Foreningen har gang i en masse gode initiativer og har mange gode idéer til kommende projekter.
Efter oplægget var der en god lang diskussion og snak bl.a. omkring, at man bliver nødt til at indse
at man ikke kan lave indsatser på alle områder, men man bliver nødt til at vælge nogle ud, f.eks. at
satse på seksuelt misbrug et år eller to år og alkohol f.eks. Der blev også talt om der er en masse
gode indsatser og ideer i gang, men det er svært at få implementeret f.eks. Den gode børnehave
(Meeqqerivitsialak), når der mangler uddannet personale til at gøre det. Der blev talt om der også
mangler langsigtede politiske løsninger og realistiske målsætninger. Der mangler at blive
undersøgt hvilke faktorer der går igen i en familie f.eks. – når der optræder druk, hvilke andre
faktorer er der så også inder over. Er der så også seksuelt misbrug eller andet? Der skal belyses
et helhedsbillede så man ved hvor og hvordan man skal sætte ind.
Se mere om Bedre Børneliv på www.mibb.gl
Næste børne- og ungefaglige forum bliver i maj måned hvor vi får besøg af den amerikanske
social- og sundhedsspecialist Karen S. Gano. Vi sender invitationer ud på vanligvis. Ønsker I at få
tilsendt invitationerne til Børne- og ungefagligt forum, bedes i sende en mail til mipi@gh.gl med en
tilmelding til børne- og ungefagligt forum.
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