Program

Synlighedsdagen

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Seksuelle overgreb og omsorgssvigt i opvæksten sætter sine spor. Følgerne er fysiske, psykiske, følelsesmæssige og sociale problemer, der gør livet svært.

14.30 Velkomst og åbningstale
Ved Povl Kylling Petersen, formand for Social- og
Sundhedsudvalg, og Jutta Carstensen, daglig leder af
Aabenraa Selvhjælp.

Der er stort set ikke noget kendskab til senfølger i
Danmark. Synlighedsdagen sætter derfor hvert år
fokus på forskellige temaer knyttet til konsekvenserne
af seksuelle overgreb i barndommen.

15.00 Senfølger og tilknytning til arbejdsmarkedet
Ved Lise Christiansen CSM Syd - Frivilligsektion.
Case/personhistorie med fokus på de senfølger som
kan vanskeliggøre ungdomslivets krav til uddannelse
og det efterfølgende arbejdsliv.

Indslag på Synlighedsdagen spænder vidt. På dagen er
der altid oplægsholdere, der fortæller noget af deres
egen historie, og professionelle der belyser emnet ud
fra deres faglige viden.

15.30 Pause med kaffe og kage

Synlighedsdage over hele landet oplyser om senfølger:

16.00 Et personligt oplæg
Ved Lonnie Liv Henriksen, forfatter og foredragsholder.
6 år gammel erfarer Lonnie, at livet har en grim
side. Lonnie fortæller om sin vej ud af livet som
incestoverlever og ind i livet som aktiv medborger.
Derudover giver hun et foreløbigt indblik i et arbejdsmarkedsprojekt i Vejen kommune.
17.20 Pause
17.30 Opsummering og afrunding
Ved dagens konferencier, Marianne Timmermann.
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Om senfølger af seksuelle overgreb

TILKNYTNING TIL
ARBEJDSMARKEDET
Temamøde

Tirsdag den 3. oktober 2017
Kl. 14.30 – 18.00
UC Syd
Campusalle 20
6200 Aabenraa

Arrangement er gratis og åbent for alle over 18 år.

www.synlighedsdagen.dk

Arrangør

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Synlighedsdagen i Aabenraa er arrangeret af Aabenraa
Selvhjælp i samarbejde med Landsforeningen Spor.

Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske, fysiske og sociale problemer, der viser sig senere i livet.
Vanskelighederne gør voksenlivet svært, herunder at
fungere på arbejdsmarkedet efter samfundets forventninger og krav.

Vil du støtte Landsforeningens arbejde for bedre vilkår
for senfølgeramte voksne, kan du donere et beløb eller
melde dig ind som medlem eller støttemedlem på:
www.landsforeningen-spor.dk.

Her kan du finde hjælp

Hvis du selv eller en du kender har været udsat for
seksuelle overgreb som barn, er der hjælp at hente
på landets centre for seksuelt misbrugte og deres
pårørende. Fagpersoner kan ligeledes henvende sig for
rådgivning: www.csm-syd.dk. Se hele listen på www.
senfølger.info
Aabenraa Selvhjælp
Støttecenter for seksuelt misbrugte.
Vi tilbyder rådgivning til voksne med senfølger efter
seksuelle overgreb i barndommen samt rådgivning til
pårørende.
Mandag - torsdag kl. 10.00 – 14.00.
Tirsdag kl. 10.00 til 18.00.
Ring telefon: 74 63 15 86.
www.aabenraa-selvhjaelp.dk

det sætter sine spor...
B is id d e r e

Professor Ask Elklit, Syddansk Universitet:
”Spørgsmålet til Danmarks befolkning og det politiske
system er derfor, om man er villig til samfundsmæssigt at investere i en adækvat behandling og rådgivning af voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen.
Med en investering i højt specialiseret behandling og
rådgivning for mennesker med senfølger vil vi som
samfund få adgang til værdifulde ressourcer og få
givet mennesker, der har været udsat for kriminelle
overgreb i barndommen, en værdig plads i livet.
Målgruppen vil få reduceret sine senfølger og dermed
få større livskvalitet og overskud til at magte et
arbejde og stifte en omsorgsfuld familie, og dermed
forebygge i forhold til næste generation. Samfundet
vil kunne reducere udgifterne til både overførselsindkomster og udgifter i både den primære og sekundære
sundhedssektor.”
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