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2021 var stadig præget af corona og begrænsede muligheder for at mødes, men vi fik 

alligevel afholdt vores årlige seminarinternat udskudt fra efteråret 2021 til 24.-25. januar 2022. Svendborg 

Danhostel lagde lokaler og værelser til. Desværre lagde mange af deltagerne sig med corona kort forinden 

eller var i isolation pga. børn med corona, så vi blev kun 10. 

Temaet var: Begrænsninger og muligheder i udlændinges møde med ”Velfærdsdanmark”. Vi ville gerne 

have svar på, hvad der sker i mødet mellem det danske velfærdssamfund og udlændinge. Og hvordan 

møder sagsbehandlere, pædagoger og lærere udlændinge og deres børn i kommunen og i skolen?  

Det kunne sociolog og Ph.d.  Hakan Kalkan ikke give et klart svar på, men til gengæld kunne han fortælle om 

sit forskningsprojekt, hvor han har fulgt unge i Nordvest i Kbh. og deres vej ind i kriminalitet og den kultur, 

der allerede starter i skolen i mødet med lærerne og gruppen af andre unge af anden etnisk baggrund, der 

finder et alternativ til skolen på gaden, hvor de danner deres eget samfund og volds- og 

kriminalitetshieraki. Ni år havde han brugt på at følge og interviewe de unge – vejen ind, kulturen i miljøet 

og nogle forældres forsøg på at få dem ud, havde han undersøgt. Vejen ud igen er hans næste projekt, så 

ham skal vi måske hyre igen, når han er færdig, så vi kan få svar på, hvordan vi kan møde de lidt ældre unge 

på vej ud og ind i samfundet igen. 

Begrænsninger if. til at opnå permanent ophold var det andet tema i Svendborg. Er der begrænsninger i 

udlændingelovene, som gør det sværere at gøre sig umage for at opnå permanent opholdstilladelse? Er 

kravene blevet så stramme, at mange giver op? Hvem og hvordan vurderes det, hvad der skal til for at få 

dispensation til kravene om permanent ophold? 

Dansk Flygtningehjælps juridiske rådgiver, Anders Pedersen, stillede op og fortalte om den ofte 

uigennemskuelige sagsbehandling af dispensationer til permanent ophold. Det var ikke videre opløftende 

at høre, hvor vanskeligt det er. PP-oplæggene ligger på DS´ hjemmeside under vores faggruppe, så vurdér 

selv. 

Vi har haft en del fokus i faggruppen på opholdstilladelsernes generelle usikkerhed efter paradigmeskiftet, 

hvor alle ophold er blevet gjort midlertidige – og ikke mindst, at det er blevet så svært at opnå permanent 

ophold, hvor blandt andet uddannelse på SU ikke mere tæller med, men kun arbejde. Vi, eller Anna, har 

forsøgt at få nogle politikere fra SF, Enhedslisten og Radikale Venstre i tale via en kronik – de kom også til et 

par møder i Oasis, men det svæver lidt hen i det uvisse, om de er gået videre med vores input. Vi blev også 

inviteret til møde i SIRI på opfordring fra Integrations- og udlændingeminister Matthias Tesfaye.  

Men i mellemtiden har vi haft Talebans magtovertagelse i Afghanistan og den russiske invasion i 

Ukraine….og så er stemningen sørme blevet en anden if. til flygtninge       Desværre har det ikke smittet af 

på den øvrige lovgivning eller den førte politik hverken if. til midlertidigheden eller permanent ophold – 

endnu. 

Mange ikke-ukrainske flygtninge føler sig også forskelsbehandlet – ikke mindst dem, som med få dages 

varsel er blevet flyttet fra deres midlertidige boliger til andre midlertidige boliger til fordel for ukrainerne. 

Generelt må vi håbe, at den direkte vej til ophold, arbejde, boliger, og daginstitutioner for ukrainerne vil 

føre til bedre og hurtigere integration og færre traumesymptomer for dem. 

Det kan være vi skal samarbejde mere med integrationsfaggruppen og DS omkring fokus på, hvad det gør af  

godt for flygtninge, når vejen ind i samfundet går mere glat og systemerne arbejder sammen og 



civilsamfundet tager imod med åbne arme. Måske vi skal til at gøre det, vi skriver på DS´ hjemmeside; 

nemlig mødes i det lokale københavnernetværk med integrationsfaggruppen og i tilsvarende jysk netværk? 

I hvert fald skal vi mødes oftere og med flere så vi kan få udvekslet mere viden og samarbejde på tværs af 

faggrupper. Også med Ditte Brøndum, som er vores konsulent fra DS, som Mads Bilstrup, som også kom 

forbi Svendborg og fortalte om og lagde op til tættere samarbejde med. Herunder også, at han ville være 

mere opmærksom på vores faggruppes ekspertise, når det kommer til traumers påvirkning hos børn og 

voksne. 

Referat af temadag på generalforsamling 09.05.2022: 

Tema på Generalforsamlingen var: Når opholdstilladelserne er i fare ved skilsmisse efter psykisk vold. 

Dannerstiftelsen ved Karen Lauritzen og Uzma Ahmed fortalte om praksis, juridisk og social rådgivning if. til 

voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund og deres retsstilling, når de søger om hjælp pga. fysisk, psykisk, 

økonomisk, seksuel, digital, stalking og materiel vold. De opdelte kvinderne i tre kategorier:  

1. Familiesammenførte til flygtninge m.fl.  

2. EU-borgere 

3. Ægtefæller til mænd med arbejdstilladelser, typisk højtuddannet specialiseret arbejdskraft fra ikke-

vestlige lande 

Kvinderne oplever følgende barrierer if. til at opsøge hjælp: 

➢ Voldsudøver er kvindens adgang til offentlige myndigheder  

➢ Sprogbarrierer, isolation og håbløshed  

➢ Manglende kendskab og tillid til hjælpesystemer 

➢ Frygt for at miste opholdstilladelse og/eller forældremyndighed 

➢ Frygt for at miste sin plads i familien og frygt for æresdrab  

Udlændingestyrelsen ser på ved vurdering af selvstændigt ophold: 

➢ Er volden den reelle årsag til skilsmissen/ samlivsophør? 

➢ Er volden dokumenteret (f.eks. Politirapport, skadestuerapport, krisecentererklæring)? 

➢ Vil inddragelse på denne baggrund virke særligt belastende? 

➢ Der skelnes mellem, hvorvidt man har haft opholdstilladelse i mere eller mindre end 2 år. 

Udover en særlig paragraf (Udlændingelovens §19, stk. 1) for ophold efter skilsmisse pga. vold, så er der 

også særlig fokus på voldsramte kvinders ret til ophold fra regeringens side/tidl. integrationsminister 

Tesfeye. Men på trods af dette florerer der også i miljøet mange myter om hvad der sker fx med kvindens 

børn ved skilsmisse. Disse socio-kulturelle myter og barrierer gjorde Uzma rede for. Desuden opfordrede 

begge til at lave en juridisk strategi/få juridisk vejledning med kvinden, eftersom det altid er en konkret og 

individuel vurdering, der ligger til grund for tildeling af opholdstilladelse i US. Se vedhæftede slides og 

juridisk vejledning fra Danner. 

Shirin Khankan, Danmarks første kvindelige imam, holdt oplæg efter Danner om, hvordan hun vier 

islamiske par og ophæver ægteskaber islamisk. Hun anbefaler bl.a. unge at indgå ægteskabskontrakter, 

som er skrevet af hende og anerkendt af imamer i bl.a. London, hvori det fremgår, at den danske lov 

generelt og i særdeleshed vedr. skilsmisser foregår i Familieretshuset og står over religiøse foreskrifter. Hun 



slog fast, at man i DK har ret til skilsmisse uanset uenighed, mandens samtykke og vidner, hvilket mange 

kvinder ikke altid er orienterede om. Hun foretager også vielser af blandede religioner og ens køn. Se mere 

på https://exitcirklen.dk/indsatser eller kontakt sherin@exitcirklen.dk 

 

Referat af GF: 

1. TW  dirigent og referent 

2. Beretning godkendt 

3. Regnskab godkendt 

4. Forslag til temaer til næste seminar:  

• Fokus på Hovedloven og hvordan vi arbejder med den og vores område ind i det 

(Tættere kontakt til DS via Ditte Brøndum og deltagelse i fælles faggruppedage) 

• Posttraumatisk vækst har tidligere været et bud på en temadag 

• Manuvision om traumer 

• SIRIs projekt om traumereducerende metode set fra Jobcentermedarbejderes side, fx 

Slagelse Jobcenter kunne holde oplæg om, hvad de har fået ud af undervisningen og 

implementeringen af den. SIRI kunne også blive inviteret og være med på en lytter. 

Idé til at få flere idéer til temaer og få flere til at deltage i temadage og seminar: Sende opfordring ud til 

faggruppemedlemmerne mailinglisten: Hvilke temaer kunne få dig til at komme til faggruppens 20 års 

jubilæum-seminar. (Gruppen har iflg. DS, eksisteret siden 2002). 

 

5. På valg: Sidsel, Tanja, Anna i 2022: Genvalgt. Ny suppleant i stedet for Silja: Frederikke fra RCT-

Haderslev overvejer og vender tilbage 

6. Næste bestyrelsesmøde den 30.5. kl. 9-10.30 på Zoom – Anna indkalder 

 

https://exitcirklen.dk/indsatser

