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formål / projekt:
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Ansøger:

Arnakkuluk Kleist
Nuuk

150.000

Ansøgt for:

Katuaq
Nuuk

Projekt:

Katuarpalaaq - Kulturudveksling med strammefrænder i andre arktiske lande, kulturorganisationer i landet og kulturarrangører i landet og lokale.
Formålet:
Formålet med projektet er at bevare og styrke brugen af, traditionelle sange og danse, og at skabe en større samhørighed med vore
inuitfrænder mod vest. Projektet passer godt til Katuaq fokus på at
styrke kulturelle oplevelser med inuit traditioner og projekter, der
styrker egen kulturel identitet.
Derudover også, at intensivere samarbejde med kulturorganisationer og kulturarrangører i Grønland og andre arktiske egne og stammefrænder.
Projektet var oprindeligt planlagt til at ske i 2020, men blev forhindret på grund af covid-19. Nu håber vi på at kunne gennemføre det i
marts 2022.
Inuit har på tværs af landegrænser en stærk kulturarv, som er vigtig
at udforske og udveksle i fælleskab. Projektet handler om, at dele
forskellige måder at fortælle historier på, gennem traditionel dans
og sang. Inuitfolkenes traditioner har ligheder og forskelle, som er
interessante at udforske. I nogle regioner er de gamle traditioner
mere accepterede og brugt aktivt, end i andre og i Vestgrønland har
vi oplevet en opblomstring i trommedans de seneste år.
Formålet med projektet er, at holde i live, og styrke brugen af, traditionelle sange og danse, samt at skabe en større samhørighed med
vore inuitfrænder mod vest. Projektet passer godt til Katuaqs fokus
på at styrke kulturelle oplevelser med inuit traditioner og projekter,
der styrker egen kulturel identitet. Derudover også, at intensivere
samarbejde med kulturorganisationer og kulturarrangører i Grønland og andre arktiske egne og stammefrænder.
Projektet var oprindeligt planlagt til at ske i 2020, men blev forhindret på grund af covid-19. Nu håber vi på at kunne gennemføre det i
foråret 2022.
Planen er, at invitere artister fra Chukotka, Alaska, Canada, Qaanaaq,
Tasiilaq og Vestgrønland. Udover disse inddrages lokale foreninger
og institutioner og der udarbejdes et program med henblik på
udveksling af viden om de traditionelle fortælletraditioner gennem
dans og sang. Grønlands Nationalteater, skuespillerskolen og Qiajuk
har også vist interesse i deltagelse i projektet. Tanken er også, at
involvere Inngertartut, trommedanseforeningen i Nuuk. Endvidere
er der en dialog i gang med Grønlands Nationalmuseum, fordi de er
initiativtager til indsendelse af forslag om optagelsen af trommedansen i UNESCOs liste over immateriel kulturarv. Forslaget til
UNESCO vil blive godkendt i december 2021.
Der inviteres en blanding af ældre og yngre deltagere for at skabe et
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samspil mellem ”det gamle og det nye”. Udover mødet mellem udnævnte, vil befolkningen få mulighed for at deltage i det spændende
møde ved workshops, pop up shows rundt omkring i Nuuk og ved en
forestilling i Hans Lyngesalen i Katuaq.
En mindre delegation vil efterfølgende tage på en turné til udvalgte
byer med budskabet om inuitternes kulturarv gennem dans og sang.
Økonomi: Katuaq har fundraiset til projektet og fundet samarbejdspartnere, f.eks. fonde og kulturinstitutioner.
Planlagt tidspunkt: 21.-26. marts 2022 i Katuaq & 28. marts – 5. april
2022 på turne.
Til projektet deltager op mod 30 personer, desuden medvirker Peqatigiiffik Nuummi Inngertartut, ligesom Grønlands Nationalteater og
Skuespilleskole og Qiajuk Studios har tilkendegivet deres interesse
i at deltage i projektet.
Nationalmuseet har for nyligt også involveret sig mere i projektet og
tilkendegivet deres interesse.
Ansøger:

Julie Lynge
Nuuk

Ansøgt for:

Grønlandske Børn
Nuuk

Formål:
Projekt:

Najorti - en grønlandsk børnebisidderordning 2021.
Formålet med Najorti er at sikre, at børn og unge bliver inddraget og
hørt i egne socialsager.
Reel inddragelse fordrer som minimum følgende:
at barnet får mulighed for at forberede sig før mødet med sagsbehandleren
at der give plads til barnets stemme ved mødet med sagsbehandleren
at barnets perspektiv taget alvorligt
at barnet løbende forstår, hvad der bliver sagt til mødet med sagsbehandleren
at barnet forstår det videre forløb efter mødet med sagsbehandleren.
Najorti børnebesidderordningen har siden 2015 arbejdet for at sikre
børns inddragelse i egne socialsager.
Vi giver muligheden for at børn og unge kan have en uvildig voksen
med på deres side når der er møder med de sociale myndigheder. Vi
har igennem årene samlet rigtig mange erfaringer i forhold til at yde
den bedst mulige bistand til børn, men vi stræber hele tiden efter
at blive endnu bedre.
I den kommende periode vil vi have følgende fokuspunkter (ikke
prioriteret rækkefølge):
Lokal forankring og udbredelse:
I de henvendelser vi modtager har der det seneste år vist sig et mønster i forhold til hvor henvendelserne kommer fra. Det er i stort omfang hovedbyerne i de fem kommuner, hvor henvendelserne kommer fra. Derfor ønsker vi at indgå et endnu tættere samarbejde med
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kommunerne og sikre at ordningen bliver udbredt til alle byer i kommunen og at den bliver aktivt brugt. Den lokale forankring kan være
svær, da der erfaringsmæssigt kan være stor udskiftning på afgørende stillinger.
Uddannelse af bisiddere:
For at børn og unge opnår optimale sagsforløb er det nødvendigt, at
bisidderne er uddannede til opgaven. Bisidderne har brug for konkrete værktøjer til deres møder med børn og unge - værktøjer de får
i vores uddannelse af dem. Vi uddanner en bred skare af mennesker
med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, da forskelligartede bisidderordninger kræver forskellige kompetencer. De kommende bisiddere skal selv ansøge om at komme med på uddannelse,
være aktivt deltagende under kurset og afslutningsvis igennem de
prøver - alt dette er med i den efterfølgende vurdering af den enkeltes kompetencer.
Det er altafgørende for os at sikre en uddannelse, der bibringer børnebisidderne de nødvendige kompetencer, redskaber og viden, for
eksempel om lovgivning på børneområdet, børns rettigheder, samtaler med børn, og hvordan man varetager barnets perspektiv og sikrer reel inddragelse af barnet.
Uddannelsesmaterialerne er tilpasset i årenes løb og bliver stadig
løbende opdateret. Dette for at sikre at vores uddannelse er tilpasset de udfordringer vi oplever i vores sager, men også at sikre at vi er
opdateret i forhold til lovgivning m.m.
Der vil i den næste projektperiode være fokus på opkvalificering af
allerede tilknyttede Najortis for at sikre den høje kvalitet fastholdes.
Selvom ordningens overordnede mål er at børn og unge selv skal
række ud efter hjælp, må vi sande at sagsbehandlere og andre voksne også er en altafgørende brobygger mellem ordningen og barnet.
Ud over kendskabet til selve bisidderordningen skal fagpersoner også kende til værdien af børneinddragelse generelt. Siden ordninngens start har vi undervist og informeret lærere, pædagoger og socialrådgivere i værdien af børneinddragelsen, så de på den måde tager del i at gøre børn og unge opmærksomme på muligheden for at
få en bisidder og generelt bliver bedre til at høre og inddrage børn. I
samarbejde med kommunernes socialforvaltninger vil vi styrke vores indsats overfor sagsbehandlere. Men vores erfaring har også vist
at der er mange andre ressourcepersoner, der har behov for vejledning og redskaber til hvordan de bedst muligt støtter barnet.
Workshop skal lade ressourcepersoner og andre interesserede voksne arbejde med forskellige børnesyn forskellige cases omkring vigtigheden af inddragelse af børn. Workshop målrettet sagsbehandlere skal derudover fokusere på hvordan man sikrer en god arbejdsgang samt medvirke til at være brobygger mellem sagsbehandlere
og Najortikoordinatorer. Det er målet at sikre en Najorti bliver en
naturlig del af arbejdsgangen.
I 2021 har der indtil juli været 60 sager, stigende tal.
↓
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Sum af bevillinger i september 2021 givet på ansøgninger
alle på eller over 100.000,- modtaget fra april 2021 til august 2021:
↓
Denne opgørelsessum indgår i den separate opgørelse af bevillinger for hele 2021.
Bevillinger for kommende år indgår i opgørelsen for de respektive år.
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