Beretning for Tortur og traumefaggruppen 2020-21
Sidste generalforsamling nåede vi lige at holde fysisk i DS den 28. februar 2020 og så lukkede
Danmark ned den 12.3.20.
Trods coronaens op- og nedlukninger har vi formået at holde fysisk Temadag i Svendborg for
10 personer med mundbind, afstand og handskeholdt buffet. Igen lige inden det hele lukkede
i december. Vi fik to rigtigt gode oplæg – et gruppearbejde med Ellen Hansen om The
Collective Havesting Method if. til temaerne; hvordan arbejder vi med PTSD i hverdagen i
samarbejde med Jobcentrene og hvordan arbejder vi med mennesker, der har givet op i
systemer, der også har givet op?
Mette Svendsen fra Mangfoldighedsplejehjemmet holdt oplæg om, hvordan de møder ældre
med andre kulturelle baggrunde og tilpasser deres omgivelser og ritualer til dem, i stedet for
at det er borgerne, der skal tilpasses systemerne. Det får overraskende nok de ældre til at føle
sig mere hjemme
Det lykkedes til gengæld ikke at holde generalforsamling i slut januar, som vi plejer, da der var
for mange restriktioner til, at det kunne lade sig gøre. Derfor har vi udskudt den til i dag: Første
dag uden mundbindskrav
Vi har mødtes i bestyrelsen undervejs via Teams og en enkelt gang i juni sidste år fysisk.
Lige så snart al offentlig og politisk fokus drejede en anelse væk fra corona, drev der sorte,
udlændingepolitiske skyer for solen og udsigten til genopåbning af landet, fik straks
regeringen til at lukke alle andre ude – herunder især danske kvinder og børn fra de syriskkurdiske fangelejre – og udvise syriske studerende som ikke mere havde gjort sig fortjent til
Danmarks beskyttelse til det såkaldt sikre Damaskus-område.
Den usikkerhed, der er forbundet med de midlertidige opholdstilladelser som alle flygtninges
ophold er blevet gjort til, påvirker alle – uanset om de har politisk asyl eller beskyttelsesstatus.
I Oasis møder vi efterhånden rigtigt mange, som ikke engang tør søge asyl, selvom de har
grundlag for det – de er bange for, at DK er begyndt at samarbejde med Assad og de derfor
risikerer at komme i fængsel, hvis de bliver sendt hjem og ikke får asyl.
Dagbladet Information tog et debatindlæg fra Oasis den 6.maj og det fik Socialrådgiveren til
at henvende sig om vi ikke også kunne skrive et indlæg til dem – det kommer i det næste blad.
Anna har også sendt en kronik til Kristeligt Dagblad om konsekvensen af midlertidigheden i
alle opholdstilladelser. Tanja skal holde oplæg om rehabilitering på torsdag hos IRCT.
Danmark har efterhånden fået et internationalt ry for at være de rige landes
udlændingestrammer nr. 1. Uden udsyn og international solidaritet. De politiske udmeldinger
om ukrudt får det til fyge meget koldt over hegnet!

Vi står med andre ord i en tid, hvor coronaen kun har lagt en midlertidig dæmper på den
politisk-strategiske dem-og-os retorik. Samtidig har vi aldrig haft så få nytilkomne flygtninge.
73 er blevet boligplaceret i indeværende år.
Det betyder, at mange integrationsafdelinger rundt om i kommunerne enten allerede er
blevet lukket eller vil blive lukket ned. Ekspertisen og samarbejdet forsvinder med
medarbejderne. Det kræver mere opsøgende og koordinerende arbejde af os socialrådgivere
i behandlingscentrene. Under coronaen har det for flygtninge i de små landkommuner især
betydet, at de kun havde os at række ud til, fordi de ikke kunne få fat i deres sagsbehandler i
den nedlagte integrationsafdeling. Samtidig tolker nogle kommuner lovgivningen meget
stramt eller snævert if. til at give fx enkeltydelser til transport til behandlingen.
Så alt i alt er der nok at tage fat på i den kommende tid. Vi kunne fx foreslå, at der blev
etableret retningslinjer for en integrationskoordinator – ligesom en veterankoordinator.
Sidsel ville undersøge, hvad de gældende retningslinjer er.
Bestyrelsen vil gerne fortsætte med dette arbejde, men hvis der er andre, der har lyst til at
træde ind, skal vi selvfølgelig holde et valg. Johanne og Silja er på valg i år for et år ad gangen
som suppleanter. Det er Alice og Mathilde også, men som medlemmer af bestyrelsen for to
år.
/TW 14.06.21.

