Generalforsamling og temamøde
Onsdag den 29. marts 2017 kl. 17.00-21.00 i Struenseegade 35, st. (indgang fra gaden)
Socialpolitisk forening sætter fokus på magtanvendelse og magtmisbrug
Temamøde forud for den årlige generalforsamling
Socialpolitisk Forening Hovedstaden vil låne de udsatte grupper en stemme. Vi vil skabe et rum for at
lade andre tale, og denne onsdag i marts skal det handle om magtanvendelse og magtmisbrug.
Psykiatri
Konkret er det en udfordring at balancere mellem magtanvendelse på den ene side og
omsorgspligten på den anden side – for hvornår svigter vi vores ansvar som offentligt ansatte med
ansvar for socialt udsatte?
Den grundlovssikrede personlige frihed er ukrænkelig, og derfor kræver det klar lovhjemmel at lave
indgreb i den, og det er der i serviceloven, hvis det er absolut nødvendigt for at beskytte liv og
legeme. Det er magtanvendelse, når en borger ikke vil deltage af sin egen frie vilje. Den personlige
friheds ukrænkelighed og det deraf følgende strenge hjemmelskrav er nødvendigt i et demokratisk
samfund, men i praksis medfører reglernes indretning at de – måske - overtrædes. Og det er et
problem ikke alene for demokratiet, men i særdeleshed for den eller de borgere, hvis frihed krænkes.
Asylpolitik
Når magt er en politisk faktor, er det en anden gren af begrebet, vi har med at gøre. At bruge magt er
at opnå sine mål imod andres vilje og interesser. At bruge magt er at man udnytter sin egen
overlegenhed - politisk, økonomisk, ejendomsmæssigt – til at fremme sin egen dagsorden.
Det er et udtryk for politisk magtmisbrug, når Integrationsministeren hænger en enkelt
flygtningefamilie ud offentligt og beskylder dem for at være griske, utaknemmelige og ødelæggende.
Deres muligheder for at tage til genmæle er minimale, og ministeren udnytter situationen til – af
indenrigspolitiske årsager - at profilere sig selv som en person, der ikke tolererer udlændinge, hvis de
har brug for hjælp.
Begrebet magt kan altså også problematiseres i relation til den måde, vi behandler asylansøgere og
flygtninge på i Danmark. Der er ikke en jævnbyrdig relation, og derfor har vi et særligt ansvar for at
sikre ordentlige forhold og en værdig behandling af vores medmennesker.
Program:
Kl. 17-17.30:

Nanna Mørch, socialpolitisk konsulent i FOA: Nye tilbud i psykiatrien – et
medarbejderperspektiv
Kl. 17.30-18: Ole Riisgaard, direktør i SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed: Magtanvendelse
i psykiatrien – et brugerperspektiv
Kl. 18-18.30: Asrin Mesbah, formand for JuraRådgivningen: Magtmisbrug i asylpolitik – hvad stiller
vi op mod det?
Kl. 18.30-19: Vi spiser og summer efter oplæggene
Kl. 19-20:
Vi debatterer
Herefter starter den årlige generalforsamling, som varer til kl. 21.
Generalforsamling: Dagsorden
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 22. marts på mailadressen mgha@foa.dk, jf.
vedtægternes § 7, stk. 3.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent

Formandens beretning
Yggdrasilkomiteens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab for 2016
Præsentation af bestyrelsens forslag til budget for 2017
Valghandlinger:
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 4, stk. 1
b. Valg til Yggdrasilkomiteen.
c. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen: En vision for Socialpolitisk Forening Hovedstaden 2017. Der nedsættes en
arbejdsgruppe blandt medlemmerne af Socialpolitisk Forening Hovedstaden, som kan gøre drømme til
virkelighed. Der skal arbejdes på at skaffe flere medlemmer, og at gøre det (endnu mere) interessant at
være medlem. Gruppen får en kontaktperson i bestyrelsen.
8. Øvrige indkomne forslag
9. Eventuelt
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