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VOLD OG OVERGREB I
FLYGTNINGEFAMILIER
Er det udtryk for traumer, kulturelt betinget
adfærd eller..?
Interviews blandt syriske flygtninge i flygtningelejre dokumenterer, at der blandt
mange er en stigning af vold i familierne. En ny undersøgelse fra Børnerådet
viser også, at børn med anden etnisk baggrund er en af tre grupper, der i større
omfang end andre børn er udsat for vold derhjemme.
Konferencens formål er at belyse nogle af de årsagsforklaringer, der kan være
på den større udbredthed af vold og overgreb i flygtningefamilier, og hvordan
man kan forebygge og/eller dæmme op for.
Der vil bl.a. blive sat spot på mandens rolle i flygtningefamilier.
Journalist Steen Nørskov vil styre os gennem dagen.
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Integrationsnet

MODERATOR
STEEN NØRSKOV
Steen Nørskov er uddannet journalist fra Danmarks
journalisthøjskole 1991. Siden 1998 har Steen været ansat i
Danmarks Radio, hvor han tidligere har været korrespondent
i Mellemøsten og vært på P1 Orientering. Han har rejst
og arbejdet i de fleste arabiske lande, og dækkede blandt
andet Det Arabiske Forårs første oprør i Tunesien, Egypten
og Libyen.
Steen Nørskov er også kendt fra det prisbelønnede
radioprogram, Arabiske Stemmer, på P1. I dag er han vært
på DR2 Dagen.

DAGENS
PROGRAM
08.45 – 09.15

Ankomst, morgenmad og tjek ind

09.15 – 09.30
Velkommen til konferencen om vold og overgreb i flygtningefamilier
			v. Christian Friis Bach, Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp
09.30 – 09.45
Præsentation af program og paneldeltagere
			v. Steen Nørskov, journalist og Mette Fenger, Integrationsnet
09.45 - 10.45		
			
			

Understanding Masculinities: Resultater fra »International men
and gender equality survey - Middel East and North Africa«
v. Shereen El Feki, Journalist og forfatter - oplægget er på engelsk

10.45 – 11.00

Pause

11.00 – 11.30
			

Traumers betydning for vold og overgreb i flygtningefamilier
v. Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp

11.30 - 12.15		
Arbejdet med forebyggelse af mænds vold mod kvinder/ hustruer i
			
Zaatari flygtninge lejren i Jordan
			v. Suhail Abulsameed - oplægget er på engelsk
12.15 – 13.00

Frokost

13.00 – 13.45
			
			

Når ingen griber ind
v. Ahmad Mahmoud (forfatter til bogen Sort Land, fortællinger fra 		
ghettoen)

13.45 – 14.10
Erfaringer fra projekt Baba
			v. Asim Latif fra fædreprojektet Baba
14.10 – 14.30
		

Integrationsnets erfaringer med arbejde med vold i flygtningefamilier
v. Yasmine B. A. Dalsgaard, Integrationsnet

14.30 – 14.45

Pause

14.45 - 15.15		
			
			

Rundbordsdiskussion med fagpersoner
Her har du mulighed for at vende dilemmaer og få bud på løsninger med
fagpersoner og andre deltagere

15.15 – 15.45

Fremlæggelse af dilemmaer og løsninger ved fagpersoner

15.45 – 16.00

Opsamling og afslutning

Med forbehold for ændringer

		

OPLÆGSHOLDERE
Suhail Abualsameed

Mette Blauenfeldt
Mette Blauenfeldt er leder af Center for Udsatte
Flygtninge, der arbejder med vidensindsamling
og -formidling om udsatte og traumeramte
flygtninge til professionelle, der møder flygtninge
i deres arbejde. Mette har desuden 15 års
praktisk erfaring med modtagelse, integration og
behandling af flygtninge.

Suhail Abualsameed arbejder som selvstændig
konsulent med opgaver og projekter relateret
til vold blandt flygtninge i Jordan, Grækenland
og Kenya. Suhail har bl.a. erfaring med at
designe og implementere projekter i Zaatari
flygtningelejren i Jordan med henblik på at
engagere mænd og drenge i forebyggelse af
køns baseret vold.

Ahmad Mahmoud

Asim Latif

Ahmad Mahmoud er en dansk forfatter og
debattør med dansk-palæstinesiske rødder. Han
er uddannet maskinmester og udgav i 2015
bogen Sort land om sin opvækst i det almene
boligkvarter Askerød i Hundige. Han har ved en
række lejligheder deltaget i den offentlige debat
om indvandring og integration.

Asim Latif er projektleder for »Baba«, som er
et projekt for udsatte fædre med fokus på
fædre fra forskellige mindretal. Nogle af dem er
nydanskere, som jeg selv, men projektet handler
ikke om nationalitet, kultur eller religion. Det
handler om at være en god far.

Shereen El Feki
Canadisk-egyptiske Dr. Shereen El Feki er
journalist og Professor of Global Practice
ved University of Toronto. Hun har skrevet
bogen »Sex and the Citadel: Intimate Life in a
Changing Arab World«, og står bag rapporten,
Understanding Masculinities.

Yasmine B. A. Dalsgaard
Yasmine B. A. Dalsgaard er psykolog ved
Integrationsnet Børn og Familie Sjælland, hvor
hun har arbejdet med flygtningefamilier i over 5
år, både med udredning og med behandling med
fokus på familiedynamikker, og det at tilpasse
relationerne til den nye kontekst. Yasmine er selv
halv-libaneser og er opvokset i Libanon..

FAGPERSONER
Mette Blauenfeldt
Mette Blauenfeldt er leder af Center for Udsatte
Flygtninge, der arbejder med vidensindsamling
og -formidling om udsatte og traumeramte
flygtninge til professionelle, der møder flygtninge
i deres arbejde. Mette har desuden 15 års
praktisk erfaring med modtagelse, integration og
behandling af flygtninge.

Jette Thulin
Jette Thulin er folkeskolelærer og arbejder hos
Integrationsnet som konsulent og underviser på
børne- og familieområdet. Jette har flere end 20
års erfaring med at undervise flygtningebørn og
samarbejde med deres familier.

Asim Latif
Asim Latif er projektleder for »Baba«, som er
et projekt for udsatte fædre med fokus på
fædre fra forskellige mindretal. Nogle af dem er
nydanskere, som jeg selv, men projektet handler
ikke om nationalitet, kultur eller religion. Det
handler om at være en god far.

Noura Bittar

Yasmine B. A. Dalsgaard
Yasmine B. A. Dalsgaard er psykolog ved
Integrationsnet Børn og Familie Sjælland, hvor
hun har arbejdet med flygtningefamilier i over 5
år, både med udredning og med behandling med
fokus på familiedynamikker, og det at tilpasse
relationerne til den nye kontekst. Yasmine er selv
halv-libaneser og er opvokset i Libanon..

Noura er kvindesagsforkæmper, forfatter,
filminstruktør og syrisk flygtning. Hun
arbejder med at skabe opmærksomhed om
konsekvenserne af vold i kvinders liv. Hun er
også stifter af EMISSA’s Homemade Social
Kitchen, en frivillig forening der har til formål at
styrke kvinder og børns rettigheder gennem
interkulturelle møder.

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
16. januar 2018
KLOKKEN 09.15 - 16.00
TJEK IND OG MORGENMAD 08:45-09.15
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