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FLYGTNINGE: De 
traumatiserede 
flygtninge, der har 
fået naturterapi 
igennem Projekt 
Grow, har fået jord 
under neglende 
og mulighed for at 
bidrage. Det har før 
vist sig at have en 
gavnlig effekt på 
krigsveteraner.

HALLINGELILLE: Når trau-
matiserede fl ygtninge kom-
mer ud i naturen og laver ha-
vearbejde og andet praktisk 
arbejde, får de mulighed for 
at bringe noget af den kun-
nen i spil, de kommer med 
fra deres hjemland - uden at 
være begrænset af sproget. 

Det er ikke muligt på sam-
me måde, når man giver 
samtale-terapi, lyder det fra 
en af forskerne bag Projekt 
Grow. 

For ud over at have det for-
mål, at bringe traumatise-
rede fl ygtninge tættere på 
arbejdsmarkedet, er projekt 
Grow også et forskningspro-
jekt foretaget i samarbejde 
med København Universi-
tet og Kompetencecenter for 
Transkulturel Psykiatri, 
Region Hovedstaden.

- Mange af de udfordringer 
vi har med fl ygtninge med 
PTSD og depression er knyt-
tet op på, at de ikke føler sig 
anerkendt, at de er isolerede 
og mangler interesser. Igen-
nem Projekt Grow bliver 
der bragt noget mening ind 
i fl ygtningenes tilværelse, 
og de får mulighed for at bi-
drage og være sammen med 
nogle andre mennesker i 
hverdagen, forklarer Sigurd 
Wiingaard Uldall. 

Han er ph.d.-studerende 
i medicin ved Kompeten-
cecenter for Transkulturel 
Psykiatri Region Hovedsta-
den, og som har været til-
knyttet forskningsprojektet 
Grow. 

Flygtningene, der deltager 
i Projekt Grow, har alle haft 
store traumer og ligner den 
gruppe af fl ygtninge, som 
senere vil gå hen og få PTSD, 
oplyser han.

På Kompetencecentret ar-
bejder man med fl ygtninge, 
der allerede har udviklet 
PTSD, og som er endt som 
patienter, men ifølge Sigurd 
Wiingaard Uldall er det sær-
ligt interessante ved projekt 
Grow blandt andet, at man 
sætter ind før, de traumati-
serede fl ygtninge har fået 
diagnosen. 

Han kunne godt forestille 

sig, at undersøgelsen kun-
ne fungere som pilot til en 
behandlingsmetode for de 
fl ygtninge, der har udviklet 
PTSD. 

Det er første gang, at man 
anvender naturterapi i for-
bindelse med traumatise-
rede fl ygtninge i en dansk 
kontekst, men man har før 
gjort brug af behandlings-
metoden i forbindelse med 
danske krigsveteraner med 
positiv e� ekt. 

- Dem, der fi k behandling, 
fi k mindre »vagtsomhed«, 
det vil sige følelsen af hele 
tiden at være på stikkerne, 
forklarer Sigurd Wiingaard 
Uldall om de krigsvetera-
ner, der indgik i undersø-
gelsen, hvor metoden blandt 
andet også var at lade del-
tagerne udføre havearbej-
de, land-arbejde og gå på 
vandreture.

Han påpeger, at man skal 
være påpasselig med at 
overføre den tidligere un-
dersøgelses resultater til 
traumatiserede fl ygtnin-
ge, da der er stor forskel på 
grupperne, men at der alli-
gevel er nogle fællestræk.

- Mange af de mandlige 
fl ygtninge har været i krigs-
situationer som aktører el-
ler civile, og fl ere har haft 
belastende liv- og død-ople-
velser ligesom krigsvetera-
ner, forklarer han.

Ifølge Sigurd Wiingaard 
Uldall har 13 til 25 procent af 
de fl ygtninge, som bor i hø-
jindkomstlande PTSD.

De første data fra undersø-
gelsen bør være i hus om tre 
uger, men forskningsgrup-
pen kan først begynde at 
kigge på resultaterne i løbet 
af 2018.  egeris

Forsker: 
Naturterapi 
giver en chance 
for at bidrage 

FLYGTNINGE: En 
udsigt over marker-
ne eller synet af små 
forårslam. I Projekt 
Grow bliver natu-
ren brugt til at få 
stressniveauet ned 
hos flygtninge med 
traumer. 

Af Anna Egeris Karstoft

HALLINGELILLE: Da fl ygtnin-
gene ankom til Økolands-
byen Hallingelille tilbage i 
foråret, kunne dagen gå med 
at sove i to timer og bruge 
den resterende time til at 
sidde og kigge ud over mar-
kerne eller klappe de små 
påskelam. Og så var det nok 
for den dag. Mange af pro-
jektdeltagerne har nemlig 
traumer, og fl ere sov kun to 
timer om natten på grund 
af mareridt og fl ashback til 
ting, de har oplevet i krigen.

- Når de kom her ud kunne 
de slappe af, fordi de følte 
sig trygge, og så kunne de 
falde i søvn, forklarer Sasja 
Iza Christensen, der er pro-
jektleder i Projekt Grow - et 
projekt, der har til formål at 
bringe traumatiserede fl ygt-
ninge, der ikke har gavn af 
eksisterende tilbud, tættere 
på arbejdsmarkedet. 

Skal lære at være i verden 
Nu er projektet snart forbi 
efter seks måneder, og i dag 
er der mange af deltagerne, 
der slet ikke hviler sig i lø-

bet af en dag, selvom de er i 
økolandsbyen i fem timer ad 
gangen. 

- Vi har brugt naturen til 
at få stressniveauet ned. I 
starten behøvede de ikke 
at forholde sig til hinan-
den eller til aktiviteter. Det 
handlede egentlig bare om 
at være i verden på et helt 
eksistentielt plan, forklarer 
Sasja Iza Christensen, der er 
uddannet psykoterapeut og 
traumeterapeut. Med tiden 
begyndte de 19 deltagere at 
være sammen i en gruppe, 
hvor de fortalte hinanden, 
hvordan de havde det - og 
senere fi k fl ygtningene også 
kontakt til beboerne i lands-
byen og begyndte at dyre 
hver deres nyttehave.

- På den måde får de en op-
levelse af at kunne bidrage. 
Når de kommer med kar-
tofl er til nogle af beboerne i 
Hallingelille, oplever de, at 
der er nogen, der sætter pris 
på det de gør, og det opbyg-
ger værdighed og tryghed, 
hvilket alle mennesker har 
brug for, forklarer projekt-
lederen, der håber at få nok 
fondsmidler til at kunne 
gentage projektet næste år. 

To ud af tre klar til praktik
I projektets afsluttende fase 
kan fl ygtningene nu melde 
sig på værksteder i løbet af 
de fem timer - to til fi re dage 
om ugen - hvor de er i Hal-
lingelille. Her kan de for ek-
sempel vælge mellem at lave 
kunsthåndværk, reparere 
elektronik eller lave mad. 

- Jeg oplever virkelig, at 
der er sket noget, siger pro-
jektlederen, der vurderer, at 

to tredjedele af deltagerne er 
klar til at komme i praktik, 
når projektet slutter om tre 
uger. 

- Vi har været ude på virk-
somhedsbesøg, forklarer 
hun og fortæller, at mange af 
deltagerne ikke kunne over-
skue at tage o� entlig trans-
port, og derfor blev hentet 
og bragt i en minibus, når de 
skulle til Hallingelille ved 
projektets start. Det gør de 
stadigvæk, men fl ere ville 
kunne klare turen selv i dag.

Kan spejle sig i landsbyen
Det er ikke tilfældigt, at Pro-
jekt Grow blev forankret i 
netop Økolandsbyen Hal-
lingelille. For ud over at de 
to initiativtagere selv bor i 
Økosamfundet Hallingelille 
er der mange fordele ved ste-
det for netop denne gruppe, 
hvis man spørger Sasja Iza 
Christensen, der havde ar-
bejdet med fl ygtninge inden 
hun fi k idéen til projektet.
- Det gik op for mig, at fl ygt-
ningene bare skulle her-
ud. Vi er et fællesskab, der 
tænker bæredygtigt - ikke 
kun i det grønne, men også 
i det sociale, forklarer hun, 
og uddyber, at tankegangen 
er, at være inkluderende og 
byde sårbare mennesker 
velkommen. Derudover er 
mange af projektdeltagere 
selv vokset op i en lille lands-
by, og kan derfor spejle sig i 
kulturen i Økosamfundet 
Hallingelille, hvor der bor 
under 100 beboere, og hvor 
man for eksempel kan invi-
tere naboerne til samskuds-
gilde eller gå rundt og hilse 
på ved at banke på på folks 

døre.  
Mange af fl ygtningene 

havde aldrig været inde i et 
dansk hjem, inden de kom 
herud, forklarer Sasja Iza 
Christensen, der synes det 
kunne være enormt inte-
ressant at starte lignende 
projekter op andre steder i 
landet. 

Behandler traumer hos 
� ygtninge med natur

Torsdag holdt deltagerne i Projekt Grow høstmarked og åbent hus i Økosamfundet Hallingelille, hvor der blandt andet blev solgt plantestik-
linge, kunsthåndværk lavet af gummidæk og korianderfrø, som � ygtningene havde lavet på deres værksteder.  Foto: Jens Wollesen

FAKTA

 Projekt Grow er et 
projekt, der blandt 
andet har til formål at 
bringe traumatisere-
de � ygtninge tættere 
på arbejdsmarkedet. 

 Projektet er gennem-
ført af den socialøko-
nomiske virksomhed 
Nye Rødder i samar-
bejde med Køben-
havn Universitet, 
Kompetencecenter 
for Transkulturel 
Psykiatri Region Ho-
vedstaden, Økosam-
fundet Hallingelille 
samt fem sjællandske 
kommuner. 

 De deltagende kom-
muner er Næstved, 
Lejre, Sorø, Holbæk 
og Ringsted

 Projektet er støttet 
økonomisk af Det 
Obelske Familiefond 
og 15. Juni Fonden

»  Mange af de udfor-
dringer vi har med 
fl ygtninge med PTSD og 
depression er knyttet op 
på, at de ikke føler sig 
anerkendt, at de er iso-
lerede og mangler inte-
resser. Igennem Projekt 
Grow bliver der bragt 
noget mening ind i 
fl ygtningenes tilværelse, 
og de får mulighed for 
at bidrage og være sam-
men med nogle andre 
mennesker i hverdagen. 

Sigurd Wiingaard Uldall, 
ph.d.-studerende i medicin


