Fra: Mathias Vallentin Wehde [mailto:mawh@redcross.dk]
Sendt: 29. maj 2018 10:41
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Emne: Guide til flygtningeforældre
Kære Birgitte,
Jeg henvender mig til jer i Integrationsrådet Ringsted, da vi i Røde Kors gennem de sidste 2 år med støtte fra
Egmont Fonden og sammen med norske Senter for Krisepsykologi (Atle Dyregrov og Magne Raundalen) og den
norske asyloperatør HERO, har arbejdet på at udvikle og teste et materiale til flygtningeforældre. Kort fortalt er
det et hjælp-til-selvhjælpsredskab, der sætter flygtningeforældre i stand til at forstå og handle på deres børns
reaktioner på flugt. Gennem Integrationsrådet og hermed kendskab til hvad der rør sig på integrationsområdet i
kommunen, kunne denne guide muligvis være interessant for jer i Integrationsrådet og i jeres netværk blandt
undervisere, sundhedspersonale, socialrådgivere, integrationsinitiativer m.fl. og ikke mindst blandt
flygtningeforældre. Nedenfor følger lidt kort info om materialet som jeg håber, I har mulighed for at kigge på.
Guiden er et værktøj, der indeholder information, råd og vejledning til flygtningeforældre i at håndtere
traumatiske og voldsomme oplevelser, der ofte kan være svære for familien og børnene at tale om. Guiden
foreligger både som et hæfte og i app-form, og der er udviklet et understøttende e-learning forløb til undervisere
og praktikere, som skal introducere den til forældre. Guiden foreligger på dansk og norsk, og på de 7 dominerende
flygtningesprog: arabisk, engelsk, farsi, kurdisk sorani, russisk, somali og tigrinja.
Guiden har været testet i asylcentre i Danmark og Norge, og har sideløbende vundet udbredelse i
integrationsfasen flere steder, ligesom den har været anvendt i flygtningelejre i Grækenland. Afledt af gode
resultater og efterspørgsel har vi nu revideret guiden, så den er mere generelt målrettet flygtninge uanset om de
er i transit, i asylfasen eller i integrationsfasen.
Guide og app er helt gratis og kan downloades her: https://www.rodekors.dk/det-goer-vi/roede-kors-asyl/videnog-eksperter/laering-og-vejledninger
Da de nye versioner netop er kommet retur fra trykkeriet, er vi i gang med en opsøgende dialog med en lang
række aktører på flygtningeområdet for at skabe opmærksomhed om, at guiden er klar, og at den gratis kan
downloades og bestilles.
Hæfterne kan bestilles i fysiske eksemplarer på alle tilgængelige sprog og i rimelig store portioner ved mail til
parentguide@redcross.dk, og app’en ligger frit tilgængelig på både App Store og Google Play – søg på ’Parent
Guide’.
Jeg håber, at I kan finde tid til at se på værktøjet, og vurdere om den kan være et godt og anvendeligt redskab
hos jer. Hvis I kender til steder og personer, der kunne have gavn af guiden, app osv. må I meget gerne
videresende denne mail.
På forhånd mange tak.
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