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Baggrundsviden om etniske minoriteter og flygtninge

I professionelle møder med mennesker fra andre dele af verden er det vigtigt at 
være opmærksom på deres baggrund. Mange er for eksempel flygtet fra forføl-
gelse, krig og tortur .

Ukontrolleret vrede, irrationelle følelser eller tilbagetrækning og isolation 
kan være reaktioner på bagateller i hverdagen, som vi skal forstå udfra deres 
oplevelser i fortiden. 

Tab og traumer giver sig ikke altid udtryk på en umiddelbar forståelig måde. For 
at beholde den gode kontakt, er det derfor vigtigt, at den professionelle er i 
stand til at sætte sig ud over sine egne emotionelle reaktioner. 

Lær at skelne og reagere fagligt korrekt. 



Indhold:

Interkulturel dialog og interkulturel kompetence* 
Tab og traumer - migressionsbetinget stress* 
Posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD)/CTSD* 
Det vikarierende håb som metode* 
Sekundær traumatisering - modoverføring* 
Den sårede hjælper* 
Evt. fagspecifikke emner* 
Evaluering og eftertanker * 

Varighed og form:
Foredrag/kursus - tilpasses den enkelte organistation og kan vare fra 2½ time 
til et heldagskursus. Formen varrierer mellem oplæg, diskussioner og erfaring-
sudveksling. 

Jeg har  blandt andet undervist på:
Den sikrede institution Grenen, •	
KVINFOs mentornetværk, Kvindemuseet i Danmark, •	
VIP, Vejle Kommune•	
Aktivitetscenter Biffen ,  Århus Kommunes socialpsykiatri•	
Fysioterapeutskolerne i Århus, Holstebro og Aalborg•	



Lidt om min baggrund

Uddannet fagjournalist fra DJH 2007 og fysioterapeut •	
1988 - skrevet flere artikler indenfor fagområdet
18 års erfaring fra arbejdet  på forskellige rehabiliteringscen-•	
tre for flygtninge som fysioterapeut, leder og udviklingskon-
sulent. Har arbejdet med individuel behandling og udviklet et 
familietilbud med udgangspunkt i familiehøjskoletanken og 
psykoeducation. 
Fra 2004-06 arbejdede jeg med inklusion af borgere med anden etnisk baggrund end •	
dansk i Århus Kommunes socialpsykiatri.
2008-2009 var jeg tilknyttet Kvindemuseet i Danmark/ KVINFOs meentornetværk •	
i Århus, hvor jeg faciliterede mentorforløb mellem kvinder af dansk og anden etnisk 
herkomst og rollemodelprojektet “Brug for alle” - hvor en række kvinder fortæller 
deres historie om rejsen til Danmark og hvordan de er blevet aktive borgere her.
I 1990 boede og arbejdede jeg i en flygtningelejr i Libanon, hvor jeg mødte og giftede •	
mig med Khalil, og vi boede sammen i Danmark til hans død i 2003.
Taler lidt arabisk og kommer hjemmevant hos min muslimske svigerfamilie, i flygtnin-•	
gelejren i Libanon og i Mellemøsten.
Frivilligt organisationsarbejde: blandt andet rejseleder på to 10 dages ture  til Liba-•	
non for  danske socialarbejdere 2003 + 05:  ”De glemte palæstinensiske flygtninge”.
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