Udviklingshuset Brain&Body

”Indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet”

Baggårdsseminar
& Workshop
SEMINAR: Som kan give praktikere i
hverdagen ny inspiration til arbejdet
med indvandrerkvinder

O
 mskæringer, trusler, social og

Seminaret henvender sig til professionelle, som vil have ny
viden om nogle indvandrerkvinders særdeles tabubelagte
udfordringer. Vi taler om de indvandrerkvinder, som har
været igennem utallige beskæftigelses- og helbredsrettede
forløb, hvor alt har været prøvet - uden succes.

K
 aren West mener, at “Det udløser

Hvad er det så egentlig, der er på spil for kvinderne?

seksuel kontrol præger nogle
indvandrerkvinders liv – også i
Danmark.
identitetstraumer”. Og spørgs
målet er, hvor langt indvandrer
kvinderne er fra frigørelse og
medbestemmelse i forhold til at
komme ind på arbejdsmarkedet?

O
 plever du, som sagsbehandler,

WORKSHOP: Få ny tilgang til dit arbejde
med indvandrerkvinder, og undgå
udbrændthed i dit arbejde med kvinder
der har diffuse smerter, ængstelighed og
skrøbelig motivation
På efterfølgende workshop diskuterer du med ligestillede
fagpersoner og får sparring af specialisterne. Du kan med
udgangspunkt i ny viden og indsigt, vælge en ny tilgang
i dit daglige arbejde, få egne og andres ideer med hjem og
bære ny viden med tilbage til dit bagland.

Dato på vej – Kontakt os for mere
information. Vi kommer gerne ud i
Jobcentre og afholder temadag.

at du trænger til ny inspiration til
at arbejde med udvikling af indvandrerkvinders erhvervsevne.

 P as på dig selv! Psykologen giver

dig indsigt i at spotte indvandrer
kvindernes reelle udfordringer
og værktøjer til at imødekomme
dem. Men stiller også skarpt på
selvafgrænsning og hvordan
du bevarer din motivation, som
borgerens vigtige vikarierende
håb, uden at brænde ud.

KLIK
HER

Tilmelding via
brainandbody.dk
Faktura fremsendes. kr. 1.450,-
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Mød 3 markante personer,

der hver især har kontroversielle bud på, hvorfor nogle indvandrer
kvinder har så svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.
Karen West var aktiv i Rødstrømpebevægelsen
og medforfatter til første udgave fra 1975 af
“Kvinde, Kend Din Krop”.
Qua sine oplevelser som jordemoder med de første
indvandrerkvinder, stiftede hun i samarbejde med
muslimske kvinder, Q Freedom i 2009, som arbejdede for at få begrebet
Social Kontrol sat på dagsordenen og få politikere og samfundet gjort
opmærksom på visse muslimske kvinders manglende selvbestemmelse.
Senere ændrede netværket navn til Tværetnisk Kvindenetværk, som eksisterede frem til 2015.I 2016 udgave hun sammen med Thomas Vilhelm
bogen “Frihedsfeministen” om sit politiske netværksarbejde. I dag er
Karen West aktiv debattør. Hun sidder i Rådet for Demokratisk Dannelse
under Undervisningsministeriet. Hun har for nylig været medstifter af
foreningen “Bevar Danske Kvinders Ligestilling”, som vil arbejde for, at
både nydanskere og gammeldanskere får undervisning i ligestilling,
herunder seksuel selvbestemmelse og frigørelse.

Anette Friis er uddannet Psykolog,
Socialrådgiver og Kunstterapeut.
Anette arbejder som praktiserende psykolog i Tåstrup
og har, via sit tidligere arbejde i Psykiatrifonden, stor
erfaring med at formidle praksisnære værktøjer til
sagsbehandlere i kommuner.

Anette Friis vil komme ind på spørgsmål som; Hvordan kan man forstå
et identitetstraume? og hvordan kan der arbejdes med selvrefleksivitet
og selvafgrænsning? Hvordan kan du som sagsbehandler identificere
og forstå hvad der er på spil? Der vil indgå forskellige modeller, der kan
bruges i din vurdering af hvilke tiltag, der vil være hensigtsmæssige for
at igangsætte en udvikling.

Bettina Belmadani. Master i voksen
pædagogik og kropsterapeut.
Bettina har gennem en lang årrække arbejdet hos
førende aktører og i sit eget firma, med helt unikke
metoder til at afklare og udvikle indvandrerkvinders
kompetencer. Bettina fortæller hvad et identitetstraume gør ved kroppen og hvordan hun arbejder med diffuse (psykosomatiske) smerter. Hør
om metoden; ”Empowerment indefra” og hvordan det kobles sammen
med at arbejde målrettet mod en helt unik progression ud fra arbejdsmarkedsindikatorerne.

Program
9.00

A nkomst, kaffe og brød

9.15

 elkommen v. Direktør
V
A nnette Schandorph

9.45	
Oplæg og dialog v/ Karen
West. Jordemoder, debattør
og frihedsfeminist. ”Indvandrerkvinders tabubelagte
udfordringer”
11.30	
Oplæg v/ Psykolog og
Socialrådgiver Anette Friis.
”Forstå og identificer identitetstraumer”
12.20	
Frokost
13.15	
Fortsat oplæg v/ Anette
Friis. Fokus på sagsbehand
lerens arbejde med målgruppen. ”Hvordan du be
varer din tro på borgeren og
sætter dine egne grænser”
14.15	
Oplæg v/Bettina Belmadani.
Kropsterapeut. ”Empowerment indefra” Arbejdet med
“diffuse smerter” og brug
af arbejdsmarkedsindi
katorerne.
14.45	
Workshop ”Ny tilgang og
viden med hjem”
15.45	
Opsamling, evaluering og
tak for i dag

Der vil være indlagte p
 auser
og lidt øvelser for krop og
sjæl undervejs
KLIK og
tilmeld dig
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