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Information & 
læsevejledning

Denne håndbog er summen af de oplevelser som 20 soci-
alarbejdere og en forsker fik på turen til Libanon i august 
2017. Håndbogen er skabt ud af deltagernes notater, 
samlet og tolket og perspektiveret af Michelle Pace, Bent 
S.E. Hansen og Brian Kjøller Olsen. 

Første del er introduktion til selve projektets kontekst og 
deltagerne. 

Anden del er empiri indhentet på turen, som er deltag-
ernes observation, refleksioner og vores partneres input. 
Empirien blev samlet i samarbejde med de medarbejdere 
og brugere af NGO faciliteterne vi besøgte i Libanon. 

Tredje del er perspektivering på de fund turen skabte. Der 
afsluttes med konkrete forslag til hvordan der kan/bør 
bygges videre på den viden turen skabte.

Sidst er der et tillæg omkring Shatila, som får en særlig 
plads i alles tanker og hjerter. 

FOTO/VIDEO:
Alle foto brugt i håndenbogen er leveret af 
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Den 11. august 2017 
påbegyndte Bent S. 
E. Hansen og jeg en 
forberedende felttur 
til Beirut. To dage 
senere modtog vi, 
i Hamra i Beirut, 19 
socialarbejdere/sags-
behandlere, psyko-
loger og pædagoger 
fra 5 forskellige 
danske kommuner 
samt Røde Kors. Her 
forberedte vi dem på et tre dage langt, in-
tensivt møde med deres kolleger fra tre 
libanesiske NGO’er: Development for People 
and Nature Association (DPNA), Amel og 
himaya.

Med hjælp fra vores koordinatorer i 
Beirut,  Dr. Jennifer Skulte-Ouaiss fra det 
Libanesisk-Amerikanske Universitet, Michel 
Maragel fra himaya, Rami Shamma og Aya 
Nasser fra DPNA, Ghinwa Samhat og Virginie 
Lefevre fra Amel, Wafa El Yassir (palæstinen-
sisk studenterfond) og Ahed Bhar, 
oplevede vi i vores feltarbejde intense 
situationer og diskussioner om udfordrin-
gerne ved at arbejde sammen med nytil-
komne flygtninge i et værtssamfund. Denne 
felttur inkluderede et besøg i Shatila-lejren 
centralt placeret i Beirut, hvor vi fik indblik  i, 
hvordan livet er i en overfyldt palæstinensisk 
flygtningelejr, der nu også husede syriske 
flygtninge.
Alle deltagerne var meget imponeret over 

Hvorfor dette studie?

Efter at have arbejdet meget tæt sam-
men med Roskilde Kommunes Bent S. E. 
Hansen og Ungdomscenteret Allegårdens 
Brian Kjøller Olsen på mit FACE-projekt 
”Change in Exile – RE-invigorating 
Principles of Reform and Social Stability 
amongst Syrian refugees in Denmark and 
Lebanon” i mere end halvandet år beslut-
tede vi at bygge videre på det vigtige arbe-
jde, vi var kommet så langt med i området, 
med at støtte unge flygtninge og deres 
fremtid i Danmark og Libanon.

Manualens grundtanke er, at mindreårige 
flygtninge ikke blot er sårbare tilfælde af 
den fordrevne syriske befolkning: i stedet 
repræsenterer hvert individ en mulighed 
for forandring og fremskridt. Disse unge 
mennesker er ivrige efter at lære om deres 
værtssamfund og vil gerne bidrage på en 
produktiv måde til deres nye hjemlande.

Denne manual er vigtig, da den tilbyder 
en platform, hvor god praksis blandt alle 
dem, der arbejder med unge nytilkomne, 
kan deles med deres kolleger, ikke kun i 
Danmark og Libanon, men forhåbentlig 
også i andre europæiske og MENA værts-
samfund.

Vi håber, at vores delte opdagelser vil 
inspirere alle, der beskæftiger sig med at 
fremme positive relationer mellem værts-
samfund og de nytilkomne flygtninge.

Indledning de unge, energiske og positive med-
arbejdere og de frivillige fra det libanesis-
ke civilsamfund. Vores libanesiske venner 
drog stor fordel af deres danske kollegers 
mangeårige erfaring. Amel-centrene Ain El 
Remeneh og Hareit Hriek, turen til Saidon 
og de energiladede workshops med DPNA’s 
unge frivillige og medarbejdere, diskus-
sionerne med medarbejderne fra himaya og 
Amel, såvel som oplevelsen i Shatila gjorde 
stort indtryk på os alle.

Denne manual er resultatet af disse indsigts-
fulde erfaringer, som vi dokumenterer for at 
gøre det muligt for os at skabe en platform 
for fælles oplevelser med alle dem, der 
arbejder med unge nytilkomne flygtninge i 
deres værtssamfund.

En særlig tak til alle involverede for jeres 
tid, positive energi og engagement i dette 
projekt og til Det Dansk-Arabiske Partner-
skabsprogram – Fonden for Akademisk 
Samarbejde og udveksling mellem Danmark 
og den arabiske verden - for finansiering og 
for at gøre denne oplevelse mulig. 

Michelle Pace, 7. september 2017

Byblos 2017, photo: cphsoclab.

Souken i Saidon 2017, foto: cphsoclab.

Intro

Michelle Pace, 7. september 2017
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Mandag den 14. august

09.00 Libanesisk-Amerikansk Universitet - Foredrag: 
 Professor Jennifer Skulte-Ouaiss, en oversigt over   Libanons bag 
	 grund,	flygtningelejrene	for	palæstinensiske	flygtninge	i	efterkrigsti	
 dens 1948 og den aktuelle situation i Libanon. 
11.00 Afgang fra LAU til Amel-organisationen, til Ain El   
 Remeneh Center og møde med medlemmerne
 Q&A-session med begunstigede og medlemmer. 
12.45 Afgang fra Ain el Remeneh, ankomst til Hareit Hreik
	 Møde	og	frokostpause	med	medarbejdere	
 Q&A-session med begunstigede og medlemmer
18.15	 Afrapportering,	gruppearbejde	og	morgendagens	program

Tirsdag den 15. august

09.45	 Ankomst	til	Saidon	og	dagens	vært,	DPNA	–	Præsentation
	 af	organisationen	og	DPNA’s	aktiviteter
10.00	 Rundrejse	i	Saidon	–	Sea	Chastel	og	besøg	på	basaren
11.00 Introduktion for alle deltagere (den danske side og unge   
 fra Saidon) 
12.00						 Gruppearbejde	–	blanding	af	alle	deltagere,	medarbejdere			
	 og	unge,	og	de	danske	deltagere	faciliterer	gruppearbejdet.	
13.00    Frokost til alle
14.00		 Gruppearbejde	–	Grupper	rapporterer	kort	tilbage	i	plenum.	
15.30      Afgang fra Saidon
18.15	 Afrapportering,	gruppearbejde	og	morgendagens	program

Onsdag den 16. august

09.15	 Libanesisk	Amerikansk	Universitet:	workshop,	vært		 	
	 Michel	Maragel	himaya,	klinisk	psykolog	og	hans	
	 medarbejdere.
	 Nour	Beydoun,	Protection	Program	Manager	og	Nibal	Al		 	
	 Alo,	klinisk	socialarbejder	fra	Basmeh	&	Zeitooneh.	Zara		 	
	 og	Maha	fra	Dansk	Røde	Kors-programmet	i	Libanon.
14.00	 Afgang	til	flygtningelejren	Shatila,	rundtur	og
	 møde	med	NGO,	der	arbejder	i	Shatila-lejren.
18.15	 Afrapportering,	gruppearbejde	og	evaluering.

Partnere og værter

DPNA blev etableret i 2003 og er en ikke-statslig uafhængig, græs-
rodsledet organisation med base i Libanon, som fremmer bæredyg-
tig udvikling for personer og steder. Deres mission er at styrke, 
mobilisere og give borgere mulighed for at forandre sig og opfylde 
samfundets behov, særligt de marginaliserede grupper i land-
områder, grænseområder og fattigdomsområder, gennem en 
tilgang baseret på menneskerettigheder.

Det libanesisk-amerikanske universitet er en førende, ikke-sekterisk, 
privat højere uddannelsesinstitution i Libanon. Det drives under et 
fundats fra Board of Regents of the University of the State of New 
York og er akkrediteret af New England Association of Schools and 
Colleges.
I efterårssemesteret 2016 optog LAU 8.500 studerende. 

Amel er en ikke-statslig organisation, der blev anerkendt som 
almennyttig ved præsidentielt dekret 5832 i 1994. Amel er en 
non-profit, ikke-sekterisk organisation, der støtter de mest under- 
privilegerede befolkningsgrupper i Libanon. Amel har i øjeblikket 
24 centre i de mest underprivilegerede zoner i Libanon (Sydlige 
forstæder til Beirut, Libanonbjerget, Bekaa Valley og Syd-Liba-
non).

himaya, det arabiske ord for ”beskyttelse”, er en libanesisk NGO 
grundlagt i 2009 med en vision om at give børn ret til beskyttelse 
overalt. Deres mission er at fremme et miljø, der er egnet til børns 
udvikling, og at sikre børns globale beskyttelse ved at bekæmpe og 
forhindre mishandling. himaya er blevet en central aktør inden for 
beskyttelse af børn i Libanon og stræber efter at forbedre børns liv 
gennem radikal forandring på nationalt plan

Uddrag af 
programmet

Programmet og partener
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  Det Danske Hold  Repræsenterer  Arbejdssted   Funktion
   
  Michelle Pace,    Roskilde Universitet,   Social Sciences and Business  Professor MSO - Projektleder
  Bent S. E. Hansen,   CPHSOCLAB    Roskilde Kommune  Specialkonsulent Børn og Unge  
  Fahreta Kadic,    Hedensted Kommune  Unge Integration   Afdelingesleder - Montmartre - bosted for uledsagede  
  Helle Petersen,    Hedensted Kommune  Integration    Pædagog i "Stimulancen" 
  Kaj Jørgen Bærenholdt,   Hedensted Kommune  Integration    Familiekonsulent
  Martin Esbjerg,    Hedensted Kommune  Unge Integration   Afdelingesleder  - Torvet - bosted for uledsagede 
  Carsten Alsted Larsen,   Aalborg Kommune   Børn og familier       Socialrådgiver   
  Bente Frank Nielsen,   Aalborg Kommune   Børn og familier   Socialrådgiver
  Jasper Voigt Møllebro,   Røde Kors   Røde Kors National afd.  National koordinator - "+18 youth, leaving care".
  Nana Folke,           Røde Kors   Røde Kors National afd.  National koordinator - Integration og frivilligområdet
  Thorkil Vad Jessen,   CPHSOCLAB    Lyngby Taarbæk Kommune  Socialrådgiver - Børn og unge.
  Anja Brandstrup   Gentofte Kommune  Dohns Minde   Socialrådgiver -  institution for uledsagde mindreårige
  Mette Bønneland Hingebjerg Frederiksberg Kommune  Frederiksberg Kommune  Koordinerende socialrådgiver
  Kate Nissen   Frederiksberg Kommune  Allegaarden Ungecenter  Socialrådgiver
  Bettina Larsen   Frederiksberg Kommune  Allegaarden Ungecenter  Afdelingesleder 
  Hanne Gøth   Frederiksberg Kommune  Allegaarden Ungecenter  Afdelingesleder
  Brian Kjøller Olsen  Frederiksberg Kommune  Allegaarden Ungecenter  Psykolog
  Liselotte Norman   Roskilde Kommune  VIA / Integration   Afdelingesleder- VIA projekt 
  Kassem MJ Ibrahim  Roskilde Kommune  VIA    Familiekonsulent - VIA projekt
  Morten Juul Olsen  CPHSOCLAB    Roskilde Ungecenter  Afdelingesleder - Roskilde Ungecenter 
  Hans H Andersen    Roskilde Kommune  Roskilde Ungecenter  Center chef- Roskilde Ungecenter    

D
el

ta
ge

re
  

 
 Development for People and Nature Association 

 
          Amel Association International 
        
    Ansatte:   Frivillige:
    Nayiri Arslanyan   Chaza Hussein
     Nada Chibli   Ghalia Batouss
     Fatima Zeiour  Hamsa Hanna 
     Ghinwa Samhat  Rita Kerkmez

       
                                  Himaya
  Michel Maragel   Psykolog
  Nathalie Berbery   Socialrådgiver
  Nour Ben Aicha   Socialrådgiver
  Mia Chalhoub  Social Worker

 
Salim Saati  Frivillig
Bilal Kassem   Frivillig
Hassan Ibrahim   Frivillig
Mohamed Saleh   Frivillig
Adham Hammoud   Frivillig
Jana Ramlawi   Frivillig
Hadi Sadieddine   Frivillig
Aya Shanaa  Frivillig
Ahmad Masri   Frivillig
Rana Hassouna  Ansat

Slayman Fawwaz   Ansat
Zakaria El-Baba   Ansat
Aya Nasser    Ansat
Ali Sandid    Ansat
Yara Hijazi    Ansat
Anthony Abi Rached    Frivillig
Rami Shamma   Ansat
Fadlallah Hassouna   Ansat
Aya Hijazi    Ansat

Lebanes American University
  Dr. Jennifer Skulte-Ouaiss,

Political Science and International Affairs

Deltagerne
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Det område, der i dag er Libanon, har altid 
huset et mangfoldigt samfund og været et 
’tilflugtssted for minoriteter’. Libanon har 
også længe oplevet konstant ustabilitet. 
Siden begyndelsen af den syriske krig i 2011 
har Libanon oplevet en tilstrømning af over 
1 million syrere, foruden tilstedeværelsen af 
syriske gæstearbejdere. Med en økonomi 
der ikke tager sig af sine egne borgere, 
befinder syrere uden nævneværdige person-
lige ressourcer sig i en stadig mere usikker 
position. 

Ligesom de palæstinensere, der engang 
strømmede ind i landet, er de syrere, der 
er kommet dertil, i bedste fald blevet budt 
velkommen og blev tolereret. I værste fald 
blevet beskyldt for en række dårligdomme. 

Landets politiske dynamik og svage stat 
såvel som international intervention har 
overladt betydelig plads til IO’er og NGO’er 
(finansieret af det internationale samfund), 
der forsøger at løse de massive udfordring-
er med syriske flygtningebørn i landet. Den 
svage libanesiske stat overlader det sociale 
ansvar til den enkelte, deres familier og 
deres netværk (ligesom mange sårbare 
libanesere må tage vare på sig selv), og 

Libanon og 
dets flygtninge

Libanon fakta

Ibrahim Khalil, 16 år. syrere, arbejder som skopudser, 
Hamra Street Beirut, 2017. photo: cphsoclab.

Dr. Jennifer Skulte-Ouaiss, LAU, 2017

meget menneskeligt potentiale går tabt. 

På grund af disse interne dynamikker har 
Libanon dog også været et “innovations-
laboratorium”, hvor man har undersøgt 
forskellige måder at løse udfordringerne 
med flygtninge på, og det vil muligvis senere 
være en platform for syrisk postwar genop-
bygning.

Republikken Libanon, uafhængig stat siden 
1943, hvor fransk besættelse sluttede.
Hovedstad: Beirut (1,9 mio.)

 Areal: 10.452 km²

Der er 4,5 millioner libanesere i Libanon, måske 
– sidste officielle foketælling var i 1932

Der er 12-20 millioner libanesere uden for 
Libanon

Der er 1,3 millioner syriske flygtninge i Libanon

Og yderligere 450.000 registrerede palæsti- 
nensiske flygtninge i Libanon

40 % af libaneserne i Libanon er kristne

Libanon har været besat af over 15 lande, 
nationer og imperier. Senest Syrien, som forlod 
Libanon i 2005

Jesus Kristus lavede sit første mirakel i 
Libanon, i Qana

Libanesere er tresprogede (arabisk, engelsk og 
fransk)

Libanon har 18 trossamfund

70 % af de studerende går på privatskole

Navnet LIBANON findes 75 gange i Det Gamle 
Testamente

Beirut er blevet ødelagt og genopbygget 7 
gange

Baggrund og fakta om Libanon
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Metodik
At arbejde med udsatte grupper kræver en 
vis dedikation og karakter, der kan holde ud 
mod de belastninger man oplever. Da Bent, 
Brian og jeg satte os for at organisere denne 
felttur til Beirut, blev vi enige om at fokusere 
på tre kerneud-
fordringer, som folk, der arbejder med unge 
nytilkomne, står over for i deres daglige job. 
Disse 3 temaer var: 1) ungdomskultur/ prob-
lemer med misbrug; 2) psykiske problemer 
og 3) genskabelse af familieenheden.

For at imødegå disse udfordringer blev 
feltturen til Beirut planlagt ved omhyggelig 
udvælgelse af danske pædagoger og psyko-
loger med mange års erfaring i at arbejde 
med sådanne unge. På samme måde var 
vores partnere i Libanon nogle, som vi 
tidligere havde arbejdet med, og som vi ved, 
er ekstremt dedikerede mennesker.

Ved ankomsten til Beirut dannede vi grup-
per, hvor vi opdelte den danske gruppe i fire 
grupper. Ideen var at besøge vores partnere 
i og omkring Beirut og derefter mødes igen 
og gøre status over, hvad vi havde lært i 
løbet af dagen, og hvordan vi kunne sikre, at 
vi får bragt vores erfaringer i spil i fremtiden. 
Medlemmerne i hver gruppe blev delt på 
tværs af fagområder.
 

Da vi mødtes med vores partnere i DPNA, 
Amel og himaya, sørgede vi for at have nok 
tid til udvidet gruppearbejde for at integrere 
en blanding af danske og libanesiske social-
rådgivere og psykologer. At lære hinanden 
at kende på uformelle måder – ved for 
eksempel at sidde sammen under frokosten 
– har hjulpet med at etablere en solid forbin-
delse mellem alle involverede.

Til hvert gruppemøde brugte vi vores tre 
kernetemaer som vejledende principper 
for diskussioner og refleksioner. Efter hver 
gruppeworkshop lavede en repræsentant 
fra hver gruppe en kort præsentation af de 
centrale diskussionspunkter og resultater fra 
hans eller hendes respektive gruppe. Brian, 
Bent og jeg samlede alle disse oplysninger i 
Word-filer.

Intens gruppearbejde, Seidon 2017, photo: cphsoclab.

Metodik
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Arbejde familiesensitivt

Arbejde community-baseret 

Arbejde “by proxy” med tabuer

Feltarbejdet tog udgangspunkt i den dekonstruert familie og dens 
betydning for de unges mestring af egne livsvilkår. Det stod hurtigt klart for 
alle deltagerne fra Danmark, at familiens betydning var kendt, men undervu-
rderet i deres daglige arbejde. Med fokus på fravær af familieoverhovedet 
fik deltagerne indsigt i betydningen af at vokse op i en “svag-stat”, hvor ens 
behov blev dækket af familien, netværket og gennem relationerne i det lokale 
fællesskab og ikke af det offentlige.

Som socialarbejder i en vestlig kontekst er social og psykisk intervention på 
individplan den naturlige tilgang, mens det i feltarbejdet nærmest kunne 
fremstå som en unaturlig tilgang. Det blev under feltarbejdet også klart, at 
valget af de community-baserede psykosociale interventioner ikke alene kan 
forklares med effektiv udnyttelse af begrænsede ressourcer, men at det som 
intervention havde en værdi og effekt, som vi ikke kan opnå i den individ-
baseret intervention. 

Et spørgsmål, deltagerne havde rejst, inden de kom til Libanon, var, 
hvordan man kunne arbejde med emner, der var så tabubelagte, at man 
oftest ikke kunne nærme sig dem i det daglige arbejde. Igen blev den 
eurocentriske norm, her den direkte og konfronterende tilgang, udfor-
dret af feltarbejdets fund, der ret entydigt pegede på det at arbejde “by 
proxy” (gennem stedfortræder) og indirekte med de følsomme emner, 
samt at intervention kræver tillidsfuld    relation.

De tre tematikker

Familiens enhed, The Corniche- Beirut, 2017, photo: cphsoclab.

 

Formel og 
specialiseret 
interven�on

Ikke-formelle 
interven�oner og �lbud

Uformelle �lbud

Sikkerhed og basale behov

Interventions-pyramide
Psykosocial arbejde med �ygtninge

Eksempler:

Psykiatrisk og psykologisk 
interventioner, leveret af specialister, 
hospitaler og specialinstitutioner. Oftest 
individbaseret (kan være familie 
orienteret) og afgrænset.

Regionale traumeklinikker, 
Oasis, Dignity m.f. 

Basal mentale sundhedsindsatser, udført 
af læger, sygeplejersker og personer 
(ansatte og frivillige) der er trænet i 
psykosociale indsatser. Målrettet tilbud 
der rettes imod grupper og sjældent 
enkeltpersoner.

I dansk kontekst grupper og pro-
grammer som NUSA, MindSpring, 
Frirum m.�. I ikke dansk kontekst er 
der community baseret programmer 
fra Psykosociale Referencecenter 
(Røde Kors) m.�.

Tilbud til grupper eller individ, hvor intentionen 
ikke er at være mentalt helbredende, men ind-
satsen kan forbedre grupper eller enkeltpersoners 
psykosociale velbe�ndende.  

Tilbud hvor der tilbyde sikkerhed og  
de helt basale behov for eksistens  
sikres: mad - et sikkert sted at sove - 
og evt. førsthjælp ydes somatisk og 
psykisk.

Idrætsklubber, klubtilbud, fritidstil-
bud, netværk, lektie caféer m.�.

Flygtningelejre, asylcentre 
og hospitaler.

Baseret på ”IASC psychosocial  support pyramid model”
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Arbejde familiesensitivt

Fundene fra Libanon peger på, hvor vigtig 
familien er, som det ofte blev nævnt med 
distinktionen ”stærk familieafhængighed 
kontra svag stat”. Familien udgør det 
sociale sikkerhedsnet, som vi kender fra 
vores velfærdsstat.

Tilhørsforholdet til familien er helt centralt 
for de unge. De unge definerer sig først og 
fremmest ud fra deres familie.

Distinktionen ydrestyret eller indrestyret 
kan ses som en traditionel, og lidt firkantet, 
kulturel distinktion om hhv. mellem-
østlig og vesterlandsk kulturs opdragelse af 
børn. Ikke desto mindre peger den på nogle 
overliggende samfundsmæssige diskurser, 
der afspejler normer og værdier for, hvordan 
man er positioneret som barn i en libanesisk 
kultur.

Distinktionen kan indfange noget af det, 
som mange giver udtryk for, at de generelt 
støder på i deres daglige arbejde. F. eks. 
vil en ung fra Mellemøsten ofte have en 
forventning om, at familien fastholder den 
unge på den rette vej (styret udefra), hvor-
i mod at man i en dansk kontekst vil være 
optaget af at være samtalepartner for de 
unge. Dvs. skabe rum for refleksion over 
egne handlinger og valg med henblik på, at 
opøve evne til indre styring.

Selvom de fleste vil sige, at det 
er almen viden om de samfunds- 
mæssige og kulturelle forhold, som 
vores unge flygtninge kommer fra, 
så vidner mange af deltagernes 
refleksioner om, at vi kan have en 
tendens til at undervurdere det 
kulturelle aspekt.

For at arbejde med sensitivitet for familiens 
særlige betydning er det nødvendigt at 
anerkende, forstå og respektere familiens 
betydning i den kulturelle kontekst. At det er 
et sæt af betingelser, som man nødvendigvis 
må inkorporere i sine interventioner.

Mange af deltagernes refleksioner går på, 
hvordan vi i højere grad får inddraget famil-
ierne i vores arbejde med den unge og bru-
ger dem som en aktiv part i interventionen. 
Ofte bliver vores unge omtalt, som unge der 
er ”frit svævende” qua deres tab af famili-
er, opbrud i normer/værdier og manglende 
tilhørs-
forhold til Danmark. Deres sociale position i 
familien har ofte været meget mere entydig, 
end vi kender det fra danske forhold.

Pædagogens kontakt til familien kan ses som 
en måde, i konkret forstand, at “grounde” 
den unge i sit oprindelige tilhørsforhold og 

værdigrundlag.

Kontakten giver os også muligheden for at 
blive klar på, hvordan vi kan lægge os i
forlængelse af autoriteter, som de kender 
dem, selvom det nødvendigvis må blive i en 
dansk udgave. Hvordan holder vi stadig fast 
i dele af deres position i familien, så der er 
noget genkendeligt og forståeligt for dem i 
vores interventioner.

Når deltagerne anerkendte familiens rolle 
som et paradigme i deres arbejde, så 
oplevede deltagerne også, at distinktionen 
“svag stat - stærk familieafhængighed” kan 
have andre betydninger for deres arbejde.

Som når socialarbejderen som repræsentant 
for staten udgiver sig for at være hjælpende 
og omsorgsgivende m.v., så sætter man den 
unge, barnet, familien i en uvant position.

Det er mine forældre, der gør mig til den, 
jeg er, det er ikke min religion, ikke at jeg 
er palæstinenser eller er fra Damaskus. 
Det er deres værdier, jeg har lært, og 
som gør mig til mig.  

Mohamed, syrisk-palstinænser, 18 år

Arbejde familie sensitivt



12

Arbejde community-baseret

Community tilgangen bygger på at 
mobilisere ressourcerne i civilsamfundet. I 
et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv 
hvor familien står som en stærk enhed, og 
staten er svag  giver community tilgangen 
god mening. 

I det libanesiske community-arbejde bliver 
det meget tydeligt, at de unge bliver positio- 
neret anderledes, end flere af os sikkert er 
vant til. Deres empowerment-tænkning var 
meget eksplicit. De unge bliver set og posi-
tioneret som subjekter, der kan tage ansvar 
for deres egne liv ved at være partnere i 
deres egne livsprojekter.

De fleste af os kender til en anerkendende 
tilgang og inddragelse i det sociale arbejde. 
Men det libanesiske community-arbejde 
udmærkede sig ved at have stort fokus på 
aktiviteter og konkret handlen. Det kan 
selvfølgelig ses i lyset af nødvendigheden af 
at overleve i et libanesisk samfund, hvor den 
offentlige økonomiske støtte er lav og ofte 
meget vilkårlig. Uden at det kan give belæg 
for at konkludere, at hvis ressourcerne var 
tilstrækkelige, ville man kopiere den nor-
diske velfærdsmodel og gribe til den individ-
ualiseret behandlingstilgang.
Deres udgangspunkt og primære fokus var 
på at bygge videre på de færdigheder, de 
unge allerede havde, og lære dem nye. Flere
 

 af deltagerne gav udtryk for, 
at de kunne miste orienterin-
gen og hsndleevnen - i en 
dansk kontekst med langsom-
melige beslutningsprocesser, 
meget bureaukrati, mange aktører, mange 
møder osv.

I forhold til dette efterlader undersøgelsen 
om de libanesiske forhold et pragmatisk 
indtryk af ”at få tingene til at ske, da de 
ikke på samme måde er begrænset af oven-
stående forhold og systemets strukturer på 
trods af færre ressourcer.”.

Deres store fokus på basale kompetencer og 
konkretheden i interventionen skabte
mange refleksioner og udsagn om, at vi - i en 
dansk kontekst - indimellem kan miste fokus 
og måske skulle navigere mere efter basale 
kompetencer.

Forberedelsen til et fremtidigt job blev flere 
gange brugt som eksempel.  Processen kan 
blive for abstrakt og uigennemskuelig. Den 
unge kan have svært ved at forstå processen 
og man kan miste dem, i den til tider lange 
forberedelse på, at blive et veluddannet og 
”voksent” menneske i det danske samfund.

Feltarbejdet viste, at de unge ikke kun blev 
set som unge, der har behov for hjælp, men 
også som unge der er i stand til at tilføre 

fællesskabet noget ved at være hjælpere 
for andre unge. Altså en form for hjælp til 
selvhjælp, hvor man kan hjælpe sig selv ved 
at hjælpe andre.

Community-tilgangen understregede også, 
at interventionen rummer en inkluderende 
tilgang. Det er en intervention i sig selv
at blive en del af et fællesskab og have en 
betydningsfuld funktion i fællesskabet. I 
modsætning til den eksklusion og marginali- 
sering der kan forekomme ved at blive taget 
ud af sine vante sammenhænge. Flere af de 
unge kunne opleve sig selv om aktivister i en 
bevægelse, som også havde et højere formål
– et fælles tredje - at forandre forholdene for 
flygtninge og skabe fredelig sameksistens 
blandt forskellige befolkningsgrupper.

Det var også tydeligt for mange, at der er et 
meget stærkt demokratisk ideal i det libane-
siske arbejde – nemlig at give den enkelte 
en stemme. Men det var også tæt forbundet 
med at blive ansvarliggjort, dvs. det handler 
ikke bare om at få en stemme. Der følger et 
ansvar med.

Vi definerer et community som en social organisering, der 
har en vis grad af sammenhæng motiveret af politiske, økono-
miske og religiøse mål og bestemte værdier. Dette kan tage form 
af nærmiljø, fællesskaber, i en økologisk forstand, der omfat-
ter sproglige, sociale og materielle processer. Community’et er, 
således set, den praksis, der organiserer en sammenhæng.
                                                   Peter Berliner, 2004.

Arbejde community-baseret
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Arbejde “by proxy” 
med tabuer 

Det blev tydeligt, at man i de libanesiske 
kontekster ikke har tillid til staten, da den 
ikke bliver set som en støtte. Det er hos 
familien/netværket, at tilhørsforholdet og 
tilliden ligger.

Det medfører et stort dilemma, da tabuerne 
omkring stofmisbrug, mentale udfordring-
er, seksualitet m.v. er knyttet til normerne 
i samfundet og dermed infiltrerer familien, 
samtidig med at familien anses som den 
primære støtte.

Tabuet omkring stofmisbrug var udtalt i 
gruppernes refleksioner. Erkendelsen af et 
eventuelt stofmisbrug var ikke kun et for- 
hold for den enkelte unge, men blev omtalt 
som et stigma for hele familien Det blev 
også adresseret som et af de største proble- 
mer side om side med traumer.

Tabuerne medvirker til fænomenet det 
”dobbelte bogholderi” i betydningen af at 
have en fortælling/sandhed udadtil og en 
anden indadtil. Feltarbejdet peger på, at 
det kalder på en ”forsigtig” og ”indirekte” 
tilgang, hvor relationerne frem for handling i 
første omgang er vigtig.

Værdighed er en central værdi der er af stor 
betydning,  og skaber en kulturel diskurs der 
er afgørende i arbejdet med de unge. Det 

bliver ofte nævnt, at vores til tider store iver 
efter at være transparente og interesseret i 
den åbne samtale kolliderer med den værdi. 
Vi kan blive alt for direkte og konfronteren- 
de.

Det blev også bekræftet, at terapeutisk 
intervention ofte er svær at få etableret, 
da det ”psykiske” aspekt kulturelt set er 
et meget personligt forhold, som man ikke 
bare involverer andre i. Vi er tilbage ved 
værdien værdighed. Derfor ligger det ikke 
ligefor, at konsultere en psykolog - og slet 
ikke en psykiater -  selvom muligheden var til 
stede.

Fundene fra de libanesiske praksisser peger 
på nødvendigheden af at arbejde indirekte 
gennem de personer, som den unge har de 
mest tillidsfulde relationer til  (familie/net-
værk).

Den edukative tilgang som intervention, 
der ofte blev gjort brug af i community-              

tilgangen, rummer også det indirekte i 
formen. Den er med til at fastholde de
unges værdighed, da de stadig kan holde en 
afstand, idet emnet og undervisningen ikke 
bliver personlig. I gruppe-sammenhæng kan 
særlige problemstillinger være genstand 
for fælles refleksioner, som et fælles tredje, 
der stadig fastholder den indirekte form og 
muligheden for at tale om sig selv i 
3. person.

Deltagernes fund stiller centrale spørgsmål 
til traume- og stofmisbrugsbehandling.
Hvordan arbejder man med en stedfor- 
træder ved sådanne opgaver? Dvs. hvordan 
skaber man en metode, der opererer med, 
at feltet er tabuiseret?

Der blev reflekteret over at etablere 
aktiviteter, som bringer fokus væk fra et 
stofmisbrug, skaber et ”frirum” og erstat-
ter stoffernes funktion, frem for direkte at 
adressere stofmisbruget. Herved peges der 
på, at stofmisbruget bliver sekundært og 
meningsfulde aktiviteter i dagligdagen det 
primære. Frem for den direkte tilgang, som 
ofte benyttes i misbrugsbehandling, hvor 
fokus er på afhængighed.

En anden form for ”indirektehed”, som 
deltagerne bed mærke i, var vigtigheden af 
at se ordentlig og godt ud. Det indre kaos 
der kunne spejle sig i at føle man så “godt 
ud”. 
Frisørsaloner var derfor obligatorisk alle de 
steder, deltagerne besøgte. 

Gruppearbejde, Seidon 2017, photo: cphsoclab.

Arbejde “by proxy” med tabuer
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Bussma Youth Center
Bussma Youth Center i Saida er et konkret ek-
sempel på, hvordan DPNA omsætter sin viden 
om psykosocial intervention.

Centeret er bygget op omkring en række 
læringsrum, hvor der undervises i engelsk, 
foto, kropspleje, mobil-apps m.v. Derudover er 
der bordtennis og bordfoldbold, danserum og 
andre fritidstilbud i huset.

Huset er normeret med en fast stab bestående 
af en centerkoordinator og en assistent, en 
lærer-assistent, en fast projekt-evaluator og to 
psykologer. Samt to TAP’ere der klarer bog-
holderi og sekretariatsfunktionen.

Psykologerne er klinisk uddannede og arbejder 
direkte eller indirekte med de unge. Det er 
oftest det indirekte arbejde, der lykkes. Ud fra 
tabu-teorien er det medarbejderne med 
relationer, der snakker med de unge super-
viseret af psykologen.

Centeret har en klar behandlingsstrategi, der 
bygger på en ramme og metodedel udviklet 
af Mercy Corps.

“Profound Stress and Attunement” (PSA) 
er et neurologisk funderet program, der 
adresserer virkningerne af langvarig stress 
hos unge i alderen 12-19 år. 

Gennem sin holistiske communitybaserede til-
gang arbejdes der med dissociation, styrkelse 
af de unges resiliens og empati som særlige 
fokusområder.

Aktiviteterne varetages af 15 “trænere”, der 
alle er unge og selv er brugere af centeret. 
De 15 trænere har alle libanesisk, syrisk eller 
palæstinensisk baggrund og er mellem 15 og 
30 år. Trænerne har særlige færdigheder inden 
for et interessefelt – f.eks. Bilal på 17 der er en 
dygtig danser og performer. Han underviser i 
breakdance og traditionel dans.

Bussma-centeret har en åben-dør-politik, det 
vil sige, alle i den rigtige alder (10-20 år) kan 

komme i centeret som brugere. Familiemed-
lemmer, venner, skolelærere, læger og 
socialarbejdere i andre NGO’er henviser til 
centeret.

Centeret tilbyder 10 læringsmoduler pr. år, og 
i hvert modul er der plads til 200 elever, så pr. 
år er 2000 potentielle brugere i kontakt med 
centeret. De unge tilbydes derudover fritidsak-
tiviteter og særlige events som teaterforestill-
inger, flash mobs, sport og community-
arbejde, som adresserer miljø- og fredsarbejde.

                Bussma 
er også et 
tilbud til 
børn og 
unge fra 
Ain al-Hil-
weh-le-
jren, der 
jævnligt er 
udsat for 

regulære kampe mellem stridende palæstinen-
siske fraktioner oftest med dødeligt udfald.

der har altid være noget inden 
i mig som jeg ikke har kunnet 

udtrykke før.men i bussma kan jeg 
nu udtrykke mine følelser.

ung i bussma projektet 

Unge frivillige fra Bussma, Seidon 2017, photo: cphsoclab.

Bussma Youth Center

Ain al-Hilweh, Reuters 2016.
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DEL 3
Perspektivering
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Selvom der i Danmark er sket en betydelig 
opbremsning af antallet af flygtninge, der 
kommer til landet som asylansøgere, er der 
forsat en betydelig indvandring  af børn 
og unge, der kommer til landet som min-
dreårige, uledsagede og familiesammen-
førte.

Diskursen er en barsk og populistisk tone om 
islamisering, dårlig integration og et skrø- 
beligt samfund, der ikke har ressourcer til
at optage flygtninge i det antal, som landet 
oplevede i 2014 og 2015.

Uanset hvor i det politiske landskab vi posi-
tionerer os selv, har vi som socialarbejdere 
et ansvar for at modvirke, at paradigmets 
profetier ikke opfyldes. Det kan vi gøre ved 
forsat at opkvalificere vores arbejde og sikre 
bedst og mest mulig indsats med de ressou-
rcer, vi har til rådighed. Ligesom vi hele tiden 
skal have for øje og tage hensyn til, hvad der 
er bedst for vores nye borgere

De fund, der er gjort under feltarbejdet i 
Libanon, vil kunne bidrage med viden om 
tilgangen og metoder, der bliver brugt i 
nærområderne. 

Ved at være “på stedet” kan man få adgang 
til empiri, der er renset for manglende kul-
turindsigt, eurocentrisk tænkning, den dan-

ske flygtningediskurs og 
euro-politiske dagsordner.
 
Uden at være blind for at 
Libanon har sin egen his-
torie, politiske dagsorden 
og velfærdsmodeller, så vil 
projektets empiri
kunne pege i retning af, 
hvilke tilgange der kan og 
bør tænkes ind i indsatser 
i forhold til børn og unge 
med flygtningebaggrund i 
eksil.

Projektet vil ikke udgive 
sig for at udvikle ny evidens til arbejdet med 
børn og unge med flygtningebaggrund. Men 
vil prøve at sætte fund og deltagernes re-
fleksioner ind i en mere innovativ ramme, så 
det i den danske kontekst kan give nye veje 
og muligheder for handlinger i arbejdet med 
børn og unge med flygtningebaggrund.

Institutionelle logikker

En af de oplevelser, som deltagerne fik 
under deres feltarbejde, var den energi, der 
var i de indsatser, som vores partner- NGO’er 
præsenterede. Luften sitrede og var elek-
trisk af engagementet, energi og følelser. 
Der var et udtalt ønske om at bringe den 

Perspektivering

energi med hjem i sit eget arbejde og de 
institutionelle rammer, man arbejder i.

Feltarbejdet gav ikke mulighed for en dybere 
undersøgelse af, hvor energien kom fra, 
men der var ikke tvivl hos deltagerne om, 
at et afgørende element var, at man havde 
målgruppen med som partnere i de projek-
ter, der kørte. Ved at positionere “brugere” 
i medarbejdergruppen sikrer man sig, at der 
er andre drivkræfter end løn og fag i medar- 
bejdergruppen. 

Non-professionelle i medarbejdergruppen 
giver mulighed for et mere naturligt opgør 
med de institutionelle logikker, der udvikler 

Perspektivering

Den danske gruppe og frivillige fra DPNA, Saidon 2017. Foto: cphsoclab.
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sig i subjekt-objekt drevne relationer. Som 
f.eks. når den ansatte forsvarer oprethold-
elsen af en regel eller metode med: “Det er 
et vigtigt pædagogisk rum for mig”. 

Så kan det være godt, at have en bruger der 
kan perspektivere, hvem institutionen er 
bygget for,  personale eller brugere.

Psykosociale indsatser

Udtrykket “psykosocialt” refererer til det 
dynamiske forhold mellem en persons 
psykologiske sociale dimension, hvor den 
ene påvirker den anden. 

Den psykologiske dimension omfatter 
interne, følelsesmæssige og tankeprocesser, 
følelser og reaktioner. Den sociale dimen-
sion omfatter relationer, familie- og fæl-
lesskabsnettet, sociale værdier og kulturel 
praksis. Psykosocial støtte henviser til de 
handlinger, der behandler både de psykiske 
og sociale behov hos enkeltpersoner, famili-
er og samfund.

I praksis er der en bred vifte af tilgange og 
aktiviteter, der beskrives som “psykosocial
 støtte”. Dette kan være forvirrende og frus- 
trerende, især når brug og definitioner kan 
variere både mellem og inden for organisa- 
tioner og på tværs af discipliner.

The Inter-Agency Stranding Committe’s 
(IASC) retningslinjer har bidraget til at byg-
ge bro over kløften og opbygge en fælles 

forståelse mellem mental sundhed og psyko-
sociale tilgange.

IASC beskriver mental sundhed og psykoso- 
cial støtte som “enhver form for lokal eller 
ekstern støtte, der har til formål at beskytte 
eller fremme psykosocialt velvære og / eller 
forebygge eller behandle psykisk lidelse”.
(PS Centeret – Participants Book. 2010.)

Psykosocial støtte kan være både forebyg- 
gende og helbredende. Den er forebyggen- 
de, når den mindsker risikoen for at udvikle 
psykiske problemer. Den er helbredende, når 
den hjælper individer og lokalsamfund med 
at overvinde og beskæftige sig med psyko-
sociale problemer, der måtte være opstået 
ud fra traumer og stresspåvirkninger. Disse 
to aspekter af psykosocial støtte bidrager 
til opbygningen af modstandsdygtighed i 
forhold til at blive påvirket af nye kriser eller 
andre udfordrende livsforhold.
 (PS Centeret - Trainer’s handbook, 2009.)

Under feltarbejdet blev deltagerne genta- 
gende gange præsenteret for psykosociale 
indsatser i form af nøje planlagte og mål-
rettede aktiviteter. Aktiviteter der udefra 
kunne se ud som fritidsaktiviteter, men 
som alle havde forventede output m.h.t. 
til at forandre deltagernes livssituation. De 
psyko- sociale indsatser var alle meget inden 
for den ramme, som ligger i det at arbejde 
familiesensitivt, at arbejde communitybaser-
et og at arbejde med særligt udfordrende 
områder, som er kulturelt tabubelagte.

Man kan sige at arbejde inden for ram- 
merne af de temaer, feltarbejdet peger på, 
altid vil kræve, at man tilrettelægger og 
strukturerer det som psykosocial indsats, 
det være sig forbyggende eller helbredende.

Familieperspektivet

Unge som ”frit svævende” qua deres tab 
af familier, traumer og manglende tilhørs-
forhold til Danmark er et ”godt” billede på, 
hvad vi ofte står med. Vi er, i integrationen 
af de unge, optaget af, at tænke ”frem”, 
lære det danske sprog, skabe danske rela-
tioner, osv.
Det er en ny tilgang, at lære deres familie at 
kende i en direkte kontakt, for at sikre den 
bedste intervention. Kontakten til famil-
ien kan, i denne optik, ses som en konkret 
måde, at forbinde dem til deres kulturelle 
”kompas” (normer og værdier).

Det er deres kompas, og ikke vores, som 
nødvendigvis fra start må være mest ret- 
ningsgivende, hvis man skal sikre, at der 
tages udgangspunkt i noget bestående, 
som næsten altid er en nødvendighed for en 

Forældrskab, The Corniche, Beirut 2017. Foto: cphsoclab.
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succesfuld intervention. Dvs. undgå at skabe 
et stort gab mellem deres position hjemme-
fra og den position, som vi tildeler dem. Et 
eksempel på, at et sådan gab kan skabes, 
ligger i forventningen om, at de skal kunne 
tale om deres følelser og deltage i ”traditio-
nel” traumeterapi. Det ligger for langt væk 
fra det de kender hjemmefra og deres egen 
forståelse af dem selv, og positionerer dem 
lidt firkantet sagt som danske unge.

Selvom vi kan være oversættere af vores 
egen kultur og praksis, skaber det ikke 
nødvendigvis en mulighed for dem til at 
træde ind i en given intervention. Normer og 
værdier, man følger, er funderet i levet liv 
og ikke i en oversættelse. Men ved at koble 
os på deres kulturelle normer og værdier 
og bygge videre derfra – deres nærmeste 
udviklingszone – er der mulighed for skridt 
for skridt at bygge bro over gabet.

Kontakten til familien giver os en mulighed 
for at kvalificere vores intervention, da vores 
kendskab til normer og værdier i familien 
bliver større.

Community-perspektivet

Community-tilgangen er ikke et ukendt 
fænomen i Danmark. Community-psykolo-
giske metoder er et anerkendt perspektiv 
inden for psykologien, der har fællesskabet 
som interventionsform.
Community-tilgangen er et modsvar til, når 
unge bliver frarøvet muligheden for gensvar, 

medbestemmelse og bliver marginaliseret/
ekskluderet, som det f.eks. kan forekom-
me ved en psykiatrisk indlæggelse, hvor 
man bliver givet en diagnose (stigma) eller i 
forbindelse med andre praksisser, hvor unge 
blive objektgjort og taget ud af deres vante 
sammenhænge.

Community-tilgangen er mere ”økologisk”, 
da den arbejder med, at interventionen sker 
i de vante sammenhænge. . Det er også et 
opgør med ”apparatfejls-modellen” – man 
skal fikses og så tilbage til fællesskabet igen 
– til fordel
for en relationel tænkning. Der arbejdes med 
inklusion. Gennem kendskabet til hinanden 
udvides normer og værdier i communitiet i 
forsøget på, at skabe meningsfulde position-
er for alle. 

I stedet for at positionere dem som ”trauma- 

tiserede, ”flygtninge”, osv., forsøges det at 
undgå sådanne kategorier i interventionen 
for at møde unge, hvor de er, og som ”Mo-
hamed”, ”Abdulrahman” og ”Ramy”.

Men en central pointe er, at det ikke blot 
handler om at give de unge en stemme – 
f.eks. som i ”hvad har du lyst til?” –  for med 
en stemme følger et ansvar. Dvs. det er vig-
tigt, at man hjælper den unge til at tale med 
en kvalificeret stemme (realistisk) eller i dial-
ogen positionerer den unge med et ansvar.
Det var vi især vidne til i Libanon. Man gør 
brug af de erfaringer, man har, og arbejder 
ud fra dem. De fleste af os kender til at give 
de unge en stemme, men uden at de påtager 
sig et egentligt ansvar.
En community-psykologisk model set ud fra 
en dansk kontekst handler især om, hvordan 
man fra systemets side kan være med til at 
mobilisere ressourcer i civilsamfundet og 

bruge dem i en kombi-
nation med systemets 
ressourcer.

Udover det tidligere 
beskrevne tænker 
man også i hurtig-
ere reaktionstid i 
forhold til at handle, 
da man ikke først 
skal sørge for tid hos             
psykologen, booke 
møde hos socialråd-
giveren osv. Især i 
sager hvor der er brug 

Bussma Youth Center, Saidon, 2017. foto: cphsoclab.
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for ”damage control”.

Perspektivet peger også tilbage på den 
familieorienteret tilgang, da community’et 
kan forstås som etableringen af en ”familie” 
bestående af den unges netværk af profes- 
sionelle og private aktører.

“By proxy”-perspektivet

Som det fremgik af refleksionerne fra Liba-
non, er svaret med denne gruppe af unge 

meget ofte ikke terapeutisk intervention 
i traditionel forstand, når det f.eks. kom-
mer til tabuiserede emner som traumer og 
stofmisbrug.

Man kan komme til at gøre unge ”til ofre” 
ved kun at se dem som traumatiserede og 
insistere på traumebehandling i traditionel 
forstand. Men man kan også ”ansvarlig-
gøre” de unge for meget, ved ikke at insis-
tere;  ”når tiden er den rette, kommer de 
selv”. En jargon i traditionel misbrugsbehan-

dling lyder således; ”de skal nå bunden, før 
de kommer frem til en erkendelse af deres 
misbrug”. Men hvad hvis de aldrig når bund-
en? En tur på Istedgade vil bekræfte, at der 
er nogen, som ikke når dertil.

Der ligger en position imellem, hvor man 
insisterer på dialogen. Refleksioner fra Liba- 
non peger mod, at dialogen bør foregår 
mere indirekte. Det stiller nødvendigvis 
nogle andre krav til fagpersonale, herunder 
psykologer. En repositionering af psykol-
ogen til at arbejde mere indirekte og ter-
apeutisk intervenere gennem andre, f.eks 
gennem de personer, som den unge har de 
mest tillidsfulde  relationer til (”familie”).

En anden tilgang er at vende tilbage til en 
”rådgivende position”, dvs. bruge den
edukative måde til at skabe fælles refer-
encerammer for grupper af unge. Det vil så 
være muligt for dem at drøfte det sammen 
og bruge hinanden aktivt i de drøftelser. 
Eller i sådanne sessioner tale om et fælles 
tredje – eksternaliserende – f.eks. om én 
man kender, der er traumatiseret.

Det handler således ikke om at bryde tabuet
- selvom det, over tid, formentlig vil være 
et mål i sig selv - men mere om at finde veje 
uden at kollidere med tabuet hele tiden, for 
derigennem at skabe rum og mulighed for 
intervention frem for at vente.

The Corniche, Beirut 2017, foto: cphsoclab.
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Projektets forslag til handlinger

Design

I projektets beskrivelse af handlinger 
vil designbegrebet være gennemgående. 
Social design er bl.a. kendetegnet ved at være 
drevet af brugernes oplevelser. Den sociale 
designer vil ofte på antropologisk vis komme 
ud i felten, der ud hvor brugerne er, og bruger 
observationer, interagerer, og vil “go native” 
for at forstå brugernes oplevelser, deres ud-
fordringer, deres problemer i dagligdagen eller 
i en specifik kontekst.

Præcis som deltagerne gjorde under felt-
arbejdet i Libanon.

Socialt design er designdrevet innovation, 
der beskriver en dynamisk proces, hvor nye 
løsninger/indsatser formes til brugeren, 
sammen med brugeren og til gavn for 
brugeren i brugerens omgivelser.

Handlinger ud fra familieperspektivet

En vigtig forudsætning for kvalificeret ind-
dragelse af familien er, at man inden har 
skaffet sig grundig viden om familien og den 
enkelte families unikke kultur og struktur.

Den eneste måde at få den viden på er ved at 
spørge. Det kan være ved at interviewe den 
unge og den unges familie. Da der vil være 
forskellige medarbejderkompetencer, bør 

systematikken og fagligheden sikres gennem 
udarbejdelsen af en interviewguide/ et dia-
logværktøj, der medtager det interkulturelle 
aspekt i en sådan undersøgelse.

En sådan kortlægning af den enkeltes unik-
ke familiekultur vil, uanset om familien er 
kontaktbar eller ikke, kunne indgå som vig-
tig viden, når der skal designes tilbud til den 
enkelte unge.

Handlinger ud fra community-
perspektivet

På den korte bane handler det om at designe 
en række tilbud til de unge, der inddrager dem 
og giver dem en anden rolle end at være en 
ung flygtning.

I lighed med Bussma Youth Center bør det 
sikres, at der i alle aktiviteter deltager børn/ 
unge med og uden flygtningebaggrund.

Et gennemgående tema var at inddrage 
læringsforløb, og her bør man igen inddrage 

barnet/den unges community. Det kunne ske 
gennem oprettelse af særlige hold, som kunne 
frekventeres af børn/unge med og uden flygt-
ningebaggrund. 

Selvom det kunne være nærliggende, nem-
mere og sikkert også praktisk muligt at ind-
bygge det i eksisterende tilbud, skal man være 
opmærksom på de faldgruber, der kan ligge i 
det. Erfaringen er, at det nemt bliver tilpasset 
eksisterende tilbud, og designet dermed fjern-
er sig fra brugeren, og det mister den effekt 
og energi, som indsatsen er født med.

Det anbefales fra projektgruppens side, 
at aktører på området går sammen om 
at udvikle et dialog værktøj, der system-
atisk - med en interkulturel tilgang - sikrer 
inddragelse af  familieaspektet i arbejdet 
med de unge.

Projektet vil opfordre aktører og delta-
gerne til i deres organisationer, at skabe 
pilotprojekter hvor de unge får kom-
petencer til at hjælpe andre børn/unge 
med samme baggrund som dem selv. Det 
kunne være gennem uddannelse i at 
udføre psykosociale indsatser. 

Det anbefales, at disse indsatser planlæg-
ges, så de kan ske i en samskabelse med 
lokale communities, sådan at den sociale 
kapital, der ligger i community-tilgangen, 
udnyttes.

Det anbefales, at der ligesom i Bussma, 
er sociale aktiviteter i tilknytning til 
læringsforløbene, så der kan ske en net-
værksdannelse ud over læringsforløb og 
aktiviteter.

Projektets forslag til handlinger
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Handlinger ud fra 
“by proxy- perspektivet”

Ud over den indirekte tilgang der ligger i  det 
community baseret, så bør enhver forans-
taltning/institution, der skal arbejde med de 
unge fra denne målgruppe, udarbejde en 
politik og strategi for, hvordan man støtter 
børn, unge og familier, der ikke vil/kan 
modtage den direkte behandling.

Som nævnt tidligere under perspektiverin- 
gen, kan edukative metoder også tænkes ind 
i indsatser omkring forskellige problem-
stillinger. Her ligger der betydelige erfaring- 
er fra behandlingsområder, som bør samles 
ind og bruges i et designforløb.
 
Der mangler viden på dette område. 
Der kan være en formodning om, at der er 

viden på det social-psykiatriske område, som 
kunne styrke det som en metode. Hvis der 
findes en viden inden for området, skal der 
arbejdes på at få trukket den ud og bruge 
den i designet af “by proxy”-modeller.

Øvrige anbefalinger

Hos deltagerne var der et udtalt ønske om 
og udtalt behov for, at der blev dannet net- 
værk på tværs af kommuner, organisationer 
og institutioner.

I netværkstanken lå der også muligheden for 
at udveksle viden og kompetencer i forhold 
til partnere uden for Danmark, som f.eks. 

Projektet mener, at kommuner sammen 
med med NGO’er, lokale foreninger og 
frivillige skal opbygge og drifte indsats-
er lige som Bussma Youth Center (læs: 
samskabe). Tilbud der bør omfatte enhver 
ung, der kan profitere af de muligheder, 
der ligger i et sådant center. 
Hvor der er hurtig, nem og ubureaukratisk 
adgang til aktiviteter.

DPNA i Libanon.

Der er ønske om, at der blev arbejdet med 
udveksling af personaler og unge, institu-
tioner og lande imellem. 

Projektet anbefaler alle indsatser, institu-
tioner m.v., der arbejder med målgruppen, 
at udarbejde en handle-guide til, hvordan 
man vil arbejde med unge, der ikke kan 
nås med direkte behandling og afviser 
behandling på grund af tabubelagte prob-
lemstillinger.

Der skal samtidigt udarbejdes et etisk  ko-
deks der muliggør inddragelse af personer 
med nære relationer til den unge.

Projektet anbefaler, at der arbejdes på at 
få et fælles forum, f.eks. IT baseret, for 
at sikre en let adgang til udveksling af 
viden. Der bør også arbejdes på, at man 
kunne samles for at vidensdele og måske 
iværksætte fælles projekter.

Projektet opfordrer aktører til at 
undersøge og evt. arbejde for muligheden 
af mere udveksling mellem de unges 
“hjemstavn” og danske institutioner. 

Undervisning på LAU. Beirut 2017, foto: cphsoclab.



22

Appendix

Shatila Camp 
Permanent midlertidighed

“I kan ikke slå os ihjel /  Vi er en del af 
jer selv”. Tom Lundens omkvæd i Fris-
taden Christianias slagsang ville have 
været en passende udgangshymne, da 
projektgruppen afsluttede sit besøg i 
Shatila Camp og blev sendt hjem med 
ordene: 

”Vores fortsatte eksistens er en 
protest imod de forhold, vi har 

her i lejren, og svigtet af det
 palæstinensiske folk”.

Ahed Bhar, vores guide og repræsentant fra 
den mini-NGO, vi besøgte i Shatila, havde 
med en monoton og livløs stemme, mellem 
de utallige cigaretter der blev tændt med 
hinanden, gennem 90 minutter leveret det 
ene hjerteskærende og mavepustende fak-
tum efter det andet fra livet i Shatila. 

Men da vi nærmede os det politiske og 
fundamentale ved Shatila, blev der tændt 
en glød og et liv i hans øjne, der efterlod 
lidt håb om, at der i Shatila findes kræfter, 
der modvirker den håbløshed, der ellers 

prægede lejren.

Rundturen i Shatila startede på en jordbelagt 
P-plads omgivet af husmursrester, udbrænd-
te biler og huse. 

Vi blev hurtig ført forbi et forsøg på infras-
truktur i form af en række affaldscontainere, 
hvor der var store bunker af affald omkring 
– det syntes lidt ærgerligt, da selve contain-
erne stort set var tomme.

Inde i lejren blev vi i de snævre gader mødt 
med overraskelse og glade smil.  ”Welcome 
to Shatila” lød det konstant, og selv den 
gamle mand med sin kalashnikov på skødet 
nikkede venligt til den noget blege gruppe 
danskere i ”det-er-alt-for- varmt-i-Beirut-out-
fittet”.

Første stop var Shatilas eneste moské, 
som under Shatila-Sabra-massakren i 1982 
var nødhospital for sårede og døde. Ahed 

fortæller, at langt de fleste ofre fra mas-
sakren er begravet under moskéen, og 
selvom der er meget divergerende 
oplysninger om dødstallet, oplyser Ahed, 
at der ligger flere tusinde begravet under 
gulvet i moskéen, bl.a. hans egen far.

Herefter går turen til den mørke del af Shati-
la, dér hvor beboerne aldrig ser 
dagslys. Shatila Camp er et ca. 1 km2 stort 
areal, hvor der konstant er tilflyttere, der 
bygger bolig. Da man ikke kan udvide, er 
der kun en løsning, og det er at bygge i 
højden. Det har skabt en labyrint af små 
snævre gyder, ofte er ”gaden” mindre end 
75 cm i bredden. Lige så snart de er over 2 
meter, skal man forvente at møde scootere 
og være klar til at smelte sammen med 
husmuren, når 8-10. årige knægte kommer 

fræsende på 
den alt for 
store 
scooter 
og mest af 
alt ligner 
noget, der 
er klippet 
ud af Oliver 
Twist – var 
det ikke for 
den nutidige 
scooter – og 
sikkert på 
vej til 
arbejde.

Appendix Shatila Camp
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Problemerne med infrastrukturen er både 
på Aheds dagsorden, og synlig når man 
bevæger sig rundt i Shatila. Strøm hentes fra 
master, naboen og familiemedlemmer flere 
husblokke væk. Det udløser et spindelvæv af 
hængende ledninger, som danne en endeløs 
pergola effekt hen over de snævre stræder. 

Vand er en anden nødvendighed og en 
mangelvare. Ahed fortæller at Shatila har 
en af verdens dyreste vandhaner, 17 mill. 
Danske kr. er der gået til  et UNRWA projekt, 
som har givet en vandhane i Shatila og en i       

Burj al-Barajneh lejr. Begge steder venter 
man dog stadig på der kommer vand ud af 
hanen, fra det ambitiøse, men korrup-
tionspræget havvandsprojekt. 

Mens man venter på vandhanen løber, 
finder man sine egne løsninger. Vandslanger 
bliver bundet op i den elektriske pergola og 
dødstallet er oppe på 7, talt her i den se-
neste periode.  Efter den oplysning ser man 
lidt bekymret ned på de pytter der kommer 
fra den elektriske pergola og vi alle sopper 
rundt i -  man overbeviser sig selv om, at 
gummisålen nok skal sørge for man ikke 
bliver nummer 8 på den liste.

Rundturen slutter samme sted, og efter 
en solidaritets-krammer med Ahed, fyldes 
bussen og et lidt tavst selskab kører hjem. 
Den skal lige sluges den her. Ahed spørgsmål 
”hvad vil I så sige til jeres regering når I kom-
mer hjem” og ”hvorfor har I glemt os”, vil 
runge ubesvaret i de flestes hoveder de 
næste mange dage. 

Shatila rummer 
et sted mellem 
20.000 og 40.000 
palæstinensiske og 
syriske flygtninge. 
Ingen ved præcis 
hvor mange, men 
krigen i Syrien har 
betydet en vold-
som tilflytning.

Under feltarbejdet fik deltagerne mulighed 
for at besøge Shatila Camp, et boligområde 
beliggende centralt i Beirut, som er opstået 
i 1949 som flygtningelejr for palæstinensiske 
flygtninge.

Feltarbejdet havde ikke som mål at gennem- 
føre ”elendighedsforskning” på de forhold fly-
gtninge lever under i Syrien, men mere at resil-
iensforske. Når man tog sig tid til et besøg, var 
det mere for at få det med ”nærområderne” 
ind under huden. At se og mærke hvad det er 
for en opgave, vi som europæere forventer, 
at nærområderne løfter samt mærke, hvad 
midlertidighed kan gøre ved mennesker.  Så 
vi besøgte denne lejr af permanent midlerti-
dighed, som en lakmustest på den løsning der 
fra flere sider peges på som en løsningsmodel, 
af flygtningekrisen Europa. Lejre hvor flygt-
ninge venter til der er fred og de kan vende 
hjem. I Shatila har de ventet siden 1949.

Når besøget i Shatila får en særlig plads her 
i håndbogen, er det, fordi det efterlod et 
meget kraftigt indtryk hos deltagerne at 
opleve de levevilkår, der er i Shatila og dermed 
enhver flygtningelejr, hvor man opbevarer 
mennesker midlertidigt. Midlertidighed er et 
gennemgående tema for de nye borgere, som 
alle fra projektet arbejder med. Midlertidighed 
kan være nødvendigt og logisk uden at være 
et problem. Men når det ikke giver mening og 
f.eks. er tidsubestemt, bliver menneskets habi-
tus afgørende for den sociale mobilitet. Netop 
manglen på perspektiv og handlemulighed 
slog de fleste deltagere, og forhåbentlig vil 
deltagerne reflektere over netop dette, når de 
medvirker til at parkere folk i midlertidighed 
hjemme i deres egen praksis. 

Sh
at

ila
 C

am
p.

 B
ei

ru
t 2

01
7,

 : 
cp

hs
oc

la
b.

Sh
at

ila
 C

am
p.

 B
ei

ru
t 2

01
7,

 : 
cp

hs
oc

la
b.


