Børne- og ungefagligt forum
Nanu Børn
Børne- og ungefagligt forum blev afholdt onsdag den 08. oktober 2008. Denne gang kom Krissie
Winberg og fortalte om børne- og ungeorganisationen Nanu.
Baggrund
Krissie lagde ud med at fortælle om baggrunden for projektet. Baggrunden er, at i Krissies café,
Esmeralda, kommer mange børn og unge og opholder sig pga. de ikke kan gå hjem. Dette
resulterede i et læserbrev som fik enorm respons, der derefter mundede ud i et borgermøde i
Katuaq. Organisationen blev født her og formålet er at støtte eksisterende projekter og selv sætte
nogle i gang.
Nanu vil gerne have børn og unge skal have et valg - så de for eksempel kan se livet kan være
anderledes end det de normalt ser. Nanu vil ikke dømme familier, men give dem redskaber. Et
motto er rummelighed og hjerte.
Nanu har ikke et sekretariat, men vil gerne have det på sigt.
Samarbejdspartnere
Nanu arbejder sammen Bedre Børneliv, Red Barnet og Røde Kors. Red Barnet og Røde Kors
deltager til møder. Bedre Børneliv og Nanu kunne godt have slået sig sammen, men Bedre
Børneliv arbejder for at lægge et politisk pres og Nanu arbejder ud fra den måde forholdene er på
– og da begge behov er der, er de to adskilt.
Kommende projekter
Nanu holder juleaften for dem der er interesseret og har brug for det, der vil være gaver sponseret
af Atsa´s Legeland.
Initiativer
Som en følge af læserbrevet, der startede hele Nanu projektet, kom der også en del respons fra
grønlandske studerende i Danmark og der er nu en afdeling i Danmark. De har blandt andet fået
Illum i København til at sponsere 5,- kr. på alle varer af mærket Arctic Cosmetic solgt i Illum i uge
42 og 43.
Søs Fenger er også gået med i projektet og har sammen med Julie Berthelsen lavet en sang der
sælges til støtte til Nanu.
I Nuuk har Nanu lejet lokaler på Hans Egedesvej 29. Så der er mulighed for at have et værested.
Pt. har de åbent om eftermiddagen og ved aftenmåltiderne, men der er ikke åbent om aftenen.
Nanu vil gerne lave væresteder i hele Grønland der på sigt kan blive behandlingssteder.
Nanu har en 5-årig strategiplan med projekter og budgetter – mål der skal nås.
Nanu går op i at projekterne, som for eksempel væresteder, sikres fortsættelse, så man ikke
svigter igen.
Efter Krissies oplæg var der en god diskussion og gode spørgsmål, der blandt andet omhandlede
samarbejde mellem en NGO som Nanu Børn og en offentlig institution.
Det var en meget interessant og udbytterig eftermiddag.
Læs mere om Nanubørn på www.nanuboern.gl

