Strategi 2020
Foreningen Grønlandske Børn har siden 1924 arbejdet med at styrke sårbare grønlandske børn og unges
handlemuligheder og kompetencer. Med strategi 2020 udstikker vi retningen og de mål, som vi vil nå for og
med grønlandske børn i Grønland og Danmark i perioden 2016 til 2020.
Formålet med strategien har været at skabe en fælles forståelses- og meningsramme for arbejdet i
Foreningen Grønlandske Børn. En sådan ramme giver os en fælles retning for vores arbejde; et strategisk
landkort, som vi kan navigere inden for. Det strategiske arbejde har derfor også givet mulighed for, som
organisation, at reflektere over vores indsatser, så vi fremadrettet kan gøre endnu mere af det, vi er gode til
og som virker.
Strategi 2020 lægger sig i forlængelse af det arbejde, der blev igangsat med Projektstrategi 2015. Strategi
2020 er resultatet af en længere proces, hvor hele organisationen i Grønland og Danmark (bestyrelsen,
sekretariatet, frivillige, lokalt ansatte og samarbejdspartnere) ad flere omgange og på kryds og tværs har
deltaget i drøftelser om de forandringer, vi ønsker at skabe med vores arbejde. Gennem de mange drøftelser
er den fælles meningsramme - strategikortet - opstået.
I arbejdet med strategien har vi været vidt omkring, og det har på alle måder været en spændende og lærerig
proces. Der skal lyde en stor tak til alle, der har medvirket i processen omkring strategien.

Foreningen Grønlandske Børns vision, mission og værdier
Vores vision er, at alle grønlandske børn og unge i Grønland og Danmark skal leve et værdigt liv med
mulighed for en positiv udvikling i respekt for deres rettigheder.
Vores mission er at gennemføre indsatser, der styrker grønlandske børn og unges resurser og kompetencer
med særligt fokus på sårbare børn og unge.
Vores værdigrundlag er baseret på følgende værdier:
Vi er anerkendende og i dialog
 Vi ser børn og unge som kompetente og inddrager deres stemme.
 Vi værdsætter forskellighed og ser mangfoldighed som en resurse.
 Vi samarbejder med lokale aktører og arbejder med udgangspunkt i lokale forhold.
Vi er kompetente og nytænkende
 Vi er fleksible og udvikler nye måder til løsning af udfordringer.
 Vi er fagligt velfunderede i forhold til vores aktiviteter.
 Vi er procesorienterede og dokumenterer resultaterne af vore aktiviteter.
Således er alle foreningens indsatser funderet i nogle grundlæggende værdier. Vi skaber forandringer for
børn og unge ved at inddrage dem i processen og se muligheder frem for begrænsninger. Vi udvikler nye
løsninger og ser nye veje. Vi anerkender det flerkulturelle ikke alene som et vilkår men som en resurse for

grønlandske børn og unge, og arbejder på, at det bliver en resurse. Det betyder, at vi ser mangfoldighed
som en styrke frem for en udfordring. Vi gennemfører konkrete aktiviteter og projekter for børn og unge og
samarbejder med lokale aktører og vores indsatser supplerer de eksisterende tilbud og giver merværdi.

Forandringsmål og strategiske fokusområder
Med udgangspunkt i vores mission, vision og værdigrundlag har vi med Strategi 2020 sat os følgende fire
forandringsmål:





At flere grønlandske børn oplever en tryg barndom
At flere unge grønlændere gennemfører en uddannelse
At inddragelse af børn og unge i langt højere grad er en del af Foreningen Grønlandske Børns DNA
og arbejde
At Foreningen Grønlandske Børn når ud til markant flere sårbare grønlandske børn og unge
gennem vores indsatser

De to første mål omhandler den forandring, vi vil være medskabere af for grønlandske børn og unge. De to
sidste mål omhandler organisatoriske forandringer vi vil skabe, og som understøtter de to første mål.
For hvert forandringsmål har vi udpeget en række strategiske fokusområder, vi vil satse på for at nå vores
mål.

Flere grønlandske børn og unge oplever en tryg barndom
Alt for mange grønlandske børn og unge lever i en hverdag præget af utryghed. Mange grønlandske børn
både i Grønland og Danmark oplever vold, misbrug og overgreb på tæt hold og ofte som en del af deres egen
hverdag. Gennem vores indsatser ønsker vi at skabe konkrete forandringer for børn og unge, både dem der
oplever omsorgssvigt og dem, som er i risiko for det. Gennem arbejdet for sårbare børn vil vi ikke alene sikre
en bedre barndom nu og her men også bryde en negativ spiral og skabe langsigtede forandringer. Dette skal
ske gennem følgende strategiske fokusområder:





at grønlandske børn og unge har adgang til trygge og stabile voksne
at grønlandske børn og unge indgår i fællesskaber med andre børn og unge
at grønlandske forældre styrkes i deres forældrerolle
en tidlig indsats og forebyggelse af omsorgsvigt

Flere unge grønlændere gennemfører en uddannelse
Uddannelse er i dag nøglen til at blive selvforsørgende og en integreret del af samfundet. Alt for få
grønlandske unge kommer i uddannelse, og mange har ikke mod på eller overskud til at tage de skridt, der
skal til for at realisere deres drømme. Vi støtter unge i at uddanne sig, og i at vælge den rigtige
uddannelsesretning. Samtidig vil vi støtte de eksisterende uddannelsesinstitutioner til at levere den bedst

mulige uddannelse til de unge og af den vej sørge for vejledning og uddannelse, der appellerer til de unge.
Dette skal ske gennem følgende strategiske fokusområder:





at unge har positive rollemodeller
at unge styrker deres selvværd og robusthed
at unge reflekterer over deres uddannelsesvalg og vælger uddannelse
at forældre er engagerede i deres børns uddannelse

Inddragelse af børn og unge er i langt højere grad være en del af Foreningen Grønlandske Børns DNA og
arbejde
Når børn og unge er aktører i eget liv, skaber det forandring. Alt for ofte gøres udsatte børn og unge, og
deres forældre, til objekter for en indsats i stedet for aktører. Vi vil blive bedre til at inddrage grønlandske
børn, unge og forældre som medskabere af forandring. Dette skal ske gennem følgende strategiske
fokusområder:
 at flere brugere – unge og forældre – bliver frivillige i vores projekter
 at øge børn, unge og forældres tilknytning og ejerskab til FGB, fx gennem forskellige former for
medlemskab
 at inddrage børn, unge og forældre i udviklingen af vores indsatser
 at skabe muligheder for, at grønlandske børn og unge bliver hørt og blander sig i debatten indadtil i
organisationen såvel som udadtil

Foreningen Grønlandske Børn når ud til markant flere sårbare grønlandske børn og unge gennem vores
indsatser
Foreningen Grønlandske Børn når mange sårbare grønlandske børn og unge gennem de eksisterende
indsatser, men der er stadig mange børn og unge, vi ikke når. Vores vision er, at alle grønlandske børn og
unge skal leve et godt liv, derfor skal organisationen og indsatserne fortsat udvikles og geares til at nå flere
børn især i Grønland, hvor målgruppen er størst. Dette skal ske gennem følgende strategiske fokusområder:
 at styrke foreningens lokale forankring i Danmark og udbygge og styrke foreningens lokale
forankring i Grønland
 at styrke foreningens samarbejdsplatform lokalt, nationalt og på tværs af Danmark og Grønland
 at rekruttere endnu flere kompetente frivillige, herunder have et øget fokus på hvordan vi bedst
rekrutterer og fastholder kompetente frivillige i Grønland.
 at styrke dokumentation og evaluering som afsæt for videreudvikling og udvikling af vores arbejde
 at medvirke til større viden om grønlandske børn og unge og øgede kompetencer i arbejdet med
disse blandt fagfolk i Danmark og Grønland

Årlige handleplaner
Der udarbejdes årlige handleplaner for foreningens forskellige arbejds- og udviklingsområder, hvor der
sættes konkrete og målbare mål, som relaterer sig til de overordnede forandringsmål og fokusområder.

