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Kære medlem
Hermed følger oktober måneds nyhedsbrev i nyt layout.
Hvis du har kommentarer til det, så send os gerne en mail.

Ny vin på gamle flasker?
Om de tre 'nye' centre
I løbet af den sidste uges tid åbnede tre Centre for
Seksuelt Misbrugte – CSM Øst i København, CSM Syd i
Odense og CSM Midt Nord i Aarhus. Virkeligheden er dog,
at det er 5 eksisterende centre for voksne med senfølger,
der har fået nye navne. I Spor har vi fulgt processen, og
vil følge den tæt fremover. For med de tre ”nye” centre
følger en hel del udfordringer.
Centrene skal dække hele landet. Men hvordan løfter de
den opgave, når ressourcerne ikke er fulgt med?
"Der er ikke fra politisk hold ønsket brugerinddragelse", lød beskeden fra embedsmændene i
Socialministeriet, da Spor gjorde opmærksom på at brugerne ikke er inddraget i centrene. Vil centrene
fortsat sikre udvikling og innovation i indsatsen for voksne med senfølger, når rammerne der er sat for
centrene er stramme? Og vil de eksisterende tilbud kunne fastholdes?
Når det sagt, er der bestemt sket forbedringer for voksne med senfølger af seksuelle overgreb! Der vil i
alle tre byer blive tilbudt gratis specialiseret psykologbehandling og der er ansat socialrådgivere, som
skal hjælpe os i kontakten med 'systemet', som ofte går i kludder. Så vi hilser centrene velkomne!
Vi glæder os til at følge med i udviklingen og vil arbejde målrettet for at brugerne får indflydelse.
Centrene bliver evalueret af Syddansk Universitet i løbet af dette og de næste to år. Og her har Spor en
vigtig rolle! For at sikre at alle de mænd og kvinder, som ikke har kunnet gøre brug af centrenes tilbud
(enten fordi de ligger for langt væk, eller fordi deres tilbud ikke har været godt nok) kommer til orde,
vil vi meget gerne have tilbagemeldinger om Jeres møde med CSM'erne. Alle henvendelser behandles
naturligvis fortroligt.
Læs mere om centrene på hjemmesiderne for CSM Øst, CSM Syd og CSM Midt Nord.

Spors foldere

Nyheder

Det er vigtigt, at vi får spredt
kendskabet til foreningen ud over
hele landet. Hvis du vil have
tilsendt vores foldere til at uddele
hos din læge, tandlæge, på dit
lokale bibliotek, jobcenter eller
andre steder, så send os en mail.

Der bliver jævnligt lagt nyheder ind på Spors
Facebookside. Det kan f.eks. være relevante foredrag,
artikler, bogudgivelser m.v.
Hvis du har noget, du gerne vil have med i nyhedsbrevet,
er du meget velkommen til at sende os en mail.

Blog
Synlighedsdagen
Så blev Synlighedsdagen vel
afholdt for i år. I samtlige byer
har der været et godt fremmøde
og stor interesse.
I Spor har vi især været spændt på, hvordan
Synlighedsdagen i Aalborg ville forløbe, da det var første
gang, arrangementet blev afholdt i Nordjylland. Det gik
over al forventning med ca. 70 fremmødte, der talte både
udsatte, pårørende, politikere, frivillige samt behandlere.
Der vil senere blive lagt referater fra arrangementerne ind
på Synlighedsdagens hjemmeside. Foreløbigt er der
publiceret to af årets oplæg og der ventes to mere. De kan
ses her.
Hvis du har deltaget i Synlighedsdagen et sted i landet,
modtager vi meget gerne respons i gæstebogen.

Årsager, sammenhænge,
skyld og andre
vanskelige sager
Meget fint skrevet af Charlotte
Meng
Christensen
fra
De
Frivilliges Hus i Aalborg.
"Vi har mange diskussioner
medarbejderne i mellem her i
De
Frivilliges
Hus.
Om
"verdens-situationen" både i
stor og lille skala.
En af de seneste diskussioner
vi har haft, er den måske evige
diskussion
om,
hvorvidt
psykiske lidelser har bestemte
årsager og i givet fald hvilke.
Diskussionen er blusset op
efter
vi
var
med
til
Synlighedsdag den 29.9, hvor
foreningen Spor afviklede et
flot program omkring senfølger
af
seksuelt
misbrug
i
barndommen."
Bloggen kan læses her.

Høringskonference
Høringskonference om skadevirkninger af prostitution
afholdes i Fællessalen på Christiansborg, onsdag d. 6.
november 2013 fra 9.00 - 16.00. Konferencen arrangeres
af LivaRehab - Center for behandling og rehabilitering af
kvinder.
Programmet samt oplysning om tilmelding og betaling kan
ses her.
Spor ønsker LivaRehab held og lykke med høringskonferencen og deltager naturligvis. Vi bakker op om en
specialiserede indsats for kvinder og mænd med
prostitutionserfaring og bidrager gerne med viden om
prostitutionen som en senfølge af seksuelle overgreb,
f.eks. når prostitution er gentagelsesadfærd for at mestre
barndommens overgreb.

Medierne
Det har været interessant at
bemærke, at sidste måneds
mediefokus
på
senfølger
stoppede fuldstændigt. Dette på
trods af, at der blev udsendt
presse-meddelelser
om
afholdelse
af
Synlighedsdage
landet over.
Dog har der været en smule
opmærksomhed omkring de tre
regionale
behandlingscentre
i
forbindelse med, at centrene
afholdt åbningsreceptioner.
Medlemmer af Spor har i den
forbindelse
deltaget
i
Nyhedstimen på DR2 samt givet
interview til Jyllands Posten.

Café-møder
Næste cafémøde i København afholdes torsdag d. 10.10.
Emne: En kvinde vil fortælle om sine erfaringer med gruppeterapi i det tidligere Støttecenter mod
incest.
Café møderne afholdes kl. 19-21 på:
Café Cadeau
H. C. Ørstedsvej 28C
1879 Frederiksberg
Datoerne for sæsonen er:
Tirsdag d. 12.11.
Onsdag d. 11.12.
Torsdag d. 09.01.2014
Tirsdag d. 11.02.
Onsdag d. 12.03.
Torsdag d. 10.04.
Møderne er for alle, der er interesseret i forskellige problematikker omkring senfølger af seksuelle
overgreb. Der bliver holdt et oplæg og derefter er der spørgsmål, debat og snak. Vi arbejder for, at det
med tiden bliver muligt at afholde lignende møder flere steder i landet men pt. er det desværre ikke
muligt.
Café Cadeau er en non-profit café med frivillig arbejdskraft. Vi har en samarbejdsaftale med caféen,
der går ud på, at de stiller gratis lokale til rådighed for vores møder og til gengæld køber vi drikkevarer
o.a. i caféen under møderne. Priserne er meget rimelige. Vi sidder for os selv i et aflukket lokale bagest
i caféen.

HUSK...
Foredrag med
Lars J. Sørensen
DFTI – Dansk Familie
Terapuetisk Institut –
afholder foredrag ved
psykolog
og
forfatter
Lars J. Sørensen. Titlen
på foredraget er: 'Skam,
selvet
og
menneskelighed'
Skam er ikke blot at opleve sig lukket ude af
flokken, men også at føle sig lukket ude af det
menneskelige fællesskab. Skam kan imidlertid
overvindes gennem tillid og tilknytning.
Torsdag den 14. november, kl. 19-21
Psykiatrisk Hospital, Skovagervej 2 i
Aarhus (Auditoriet)
Entré: kr. 150,Læs mere om indhold og tilmelding her.

at meddele os det, hvis du skifter
mailadresse, så du kan blive ved med at få
tilsendt vores nyhedsbreve o.a.

www.landsforeningen-spor.dk
www.synlighedsdagen.dk
Spor på Facebook
medlem@landsforeningen-spor.dk
kontakt@landsforeningen-spor.dk

Risskov,

På siden kan der også læses om workshop om
skam, der afholdes d. 15. november.

De bedste hilsner
Spor – Landsforeningen
for voksne med senfølger
af seksuelle overgreb

