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- De skal vide, at der er kvinderettigheder, at der er et andet syn på børneopdragelse her, og at tingene fungerer anderledes,
siger Hanan El-Chal, der har ledet kurset Mindspring i Lindholm

Hanna Kaied på 23 år drømmer om at blive sygeplejerske. Hun er den eneste i gruppen uden børn,
men har været med for at lære.
Foto: Anders Knudsen

Hanan El-Chal har boet i Danmark, siden hun var ni år. Hun arbejder som tolk og er i øjeblikket i
gang med en uddannelse til socialrådgiver.
Foto: Anders Knudsen

Projektet Mindspring har igennem ni uger hjulpet flygtningekvinder til at forstå det danske samfund

Kvinder har lært om opdragelse
NYKØBING Når familier

flygter til Danmark
fra et land som Syrien, får
de hurtigt kontakt til en
sprogskole. Her kan de lære sproget, ligesom de lærer om dansk lovgivning, så
de er forberedte på at kunne bestå en statsborgerskabstest.
Men de lærer ikke at
håndtere de traumer, som
mange har med sig i den
sparsomme bagage.
De lærer heller ikke,
hvordan man opdrager
børn i Danmark, eller hvilke rettigheder kvinder har
her i landet. Hvad gør man,
hvis man er stresset over de
mange forandringer? Og
fjerner kommunen ens
børn, hvis man skælder
dem ud?
Det er til gengæld spørgsmål, som ni kvinder har fået besvaret og diskuteret
igennem et ni uger langt
kursus i Lindholm.
Mindspring, hedder kurset, der har været ledet af
Trine Schächter Rasmussen fra Lindholm Indefra
og Hanan El-Chal, der bor
i området.
Mænd skal hjælpe til
Det har krævet en uddannelse igennem Dansk
Flygtningehjælp for at kunne lede kurset, og de to har
nøje udvalgt de ni kvinder
efter at have været forbi på
hjemmebesøg.
- Det er kvinder, der har
brug for at komme ud. De
skal vide, at der er kvinderettigheder, at der er et an-

De ni kvinder har talt særligt
meget om børneopdragelse,
men også om traumer og
stress.
Foto: Anders Knudsen

det syn på børneopdragelse
her, og at tingene fungerer
anderledes. Der er meget,
de ikke får lov til at vide
noget om, fordi man har en
idé om, at de skal være afhængige af manden, siger
Hanan El-Chal.
Det er ting, de ikke undervises i på sprogskolen.
De har brug for et trygt
sted at tale om svære ting,
og de har brug for hjælp til
at få gang i samtalen.
Men når der så åbnes for
posen, er to timer sjældent
nok, siger Trine Schächter

Rasmussen med et smil.
Arbejde har aldrig været
en del af kvindernes bekymringer, men det er det
nu. Her har det været en
fordel, at kvinderne er fra
forskellige generationer.
De yngre kan sige, at deres mænd altså hjælper til
derhjemme, for ellers ville
det aldrig kunne gå. Og så
kan de ældre kvinder rynke
panden og sige “Hvad, skal
mænd hjælpe til?” forklarer
Hanan El-Chal.
Rawan Alabbar er 22 år
og har boet i Danmark i tre

år. Hun stammer fra Syrien
og går normalt på sprogskole, men holder i øjeblikket barsel med sin lille søn
Adam på syv måneder.
- Min største udfordring
ved at komme hertil er, at
jeg skal finde et job. I Syrien har kvinder ikke arbejdet, men her skal vi både
passe et job og vores børn
og hjem, forklarer hun.
Hanna Kaied på 23 år har
været i Danmark i to år,
men er stærk til dansk og
har også været i praktik i
Netto i et halvt år. Hendes

store drøm er at kunne uddanne sig til sygeplejerske.
- På kurset har vi fået en
masse god information om,
hvad vi kan gøre her i Danmark. Jeg har særligt haft
glæde af at lære om stress,
forklarer hun.
Børn på lejrskole
Hun har haft stor glæde af
at kunne spørge Trine
Schächter Rasmussen om
de stramninger, der løbende er lavet på udlændingeområdet.
- Jeg bekymrer mig me-

get, men på kurset lærer vi
ikke at tænke for meget på
det. Vi har også lært om
børneopdragelse,
siger
hun.
Og børneopdragelse er et
emne, der har fyldt meget
på kurset.
Her har det været gavnligt at have flere generationer med omkring bordet,
siger Trine Schächter Rasmussen.
- Nogle af kvinderne har
voksne eller ældre børn,
der er opdraget i Danmark,
og de har delt ud af deres
erfaringer til de yngre. For
eksempel kan nogle have
svært ved at sende deres
børn på lejrskole. Men så
siger de ældre kvinder, at
man jo kan ringe til børnene og høre, hvordan det
går.
- De fortæller, hvordan
det kunne lade sig gøre, så
de havde sig selv med i processen. Det har nok været
lidt af en øjenåbner for
nogle af deltagerne, siger
hun.
Mindspring-kurset for
forældre er nu slut, men
Lindholm Indefra undersøger muligheden for at lave
en lignende gruppe for
mænd.
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