Dagsorden og Referat fra bestyrelsesmøde i
faggruppen Tortur og traumefaggruppen den 13.09.21
Tilstede: Mathilde, Sidsel, Johanne, Anna, Tanja
Afbud: Silja
Referent: TW
Dagsorden:
1. Fordeling af opgaver i forbindelse med seminar i oktober (booking af Svendborg
Vandrehjem, valg af temaer, kontakt til oplægsholdere osv.) (Alle)
Temaforslag fra GF:
1. Dispensationer til permanent og indfødsret. (Udlændingenævnet ankesager? )
Flygtningehjælpsoplæg. Institut for menneskerettigheder. Kriterier for
permanent ophold fx hvordan uddannelse kan tælle igen.
2. Ghettolov? Klædt på med viden og inspiration, som vi ikke fanger i det
daglige.
3. Statustab? Hvordan arbejder man med det? Baba? Svend Åge Madsen?
2. Aktivitetsmiddelansøgning (frist mandag den 27.9.21.) og budget (Mathilde)
3. Reception på Socialrådgiverdage og hvem deltager? (indhold og praktisk) (TW/ASJ)
4. Evt.
Referat:
1. Vi har også besluttet at udskyde vores Temadage til 24.-25. januar 2022, da ingen
kunne overskue at skulle gøre det i december og alles kalendere er booket i efteråret
pga. genåbningen m.v.
Til gengæld har vi d.d. booket Svendborg Danhostel og uddelegeret opgaverne mht. til
temaerne:
•
•
•

Dispensation for permanent ophold og generelt evt. også på beskæftigelsesområdet
– hvordan vurderes det hvem, der kan få dispensation efter nugældende regler?
(Sidsel kontakter tidl. jurist i Udlændingestyrelsen og DFH jurist Anders)
Udlændiges møde med ”Velfærdsdanmark” (Anna kontakter antropolog ang. evt.
oplægsholder, alle andre lægger også hovederne i blød omkring temaet)
Vrede bitre mænd (Tanja kontakter Svend Åge Madsen og Mandecenteret) if. til
konkret håndtering/forståelse af fænomenet og hvordan man kan understøtte mere
ressourcefokus.

Nu hvor vi har god tid, vil vi alle lægge hovederne i blød if. til oplægsholdere omkring
ovenstående temaer.
Vi har besluttet at holde Generalforsamling om aftenen den 24. if. med chips og hygge og
prøve om vi kan få instruktøren af tegnefilmen Flugten til at møde op med et oplæg om
filmen, som bygger på hans eget personlig forhold til hovedpersonen, en afghansk flygtning.
(TW kontakter)
2. Pengene fra aktivitetspuljen skal tilbageføres til DS, når alle udgifter til transport,
møder og Socialrådgiverdage er afregnet. Vi må så genansøge til næste år til temadag
og evt. studietur.
3. Vi fik ikke talt om indhold på faggruppereceptionen, men det blev besluttet, at
faggruppen betaler for, at TW kan deltage. Rachel og Anne Mette fra Oasis deltager
også og får deltagelsen betalt af Oasis og Anna holder workshop og får derfor gratis
adgang. Indholdet af faggruppereceptionen vil Oasis-holdet stå for
4. Mere nåede vi ikke

