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Denne bog udgives i forbindelse med at SYNerGAIA bliver 20 år den 16 maj dette år – 
2019. Indholdet bygger således på mere end 20 års arbejde med teorier, udvikling og praksis, 
der omhandler en helhedsorienteret tilgang til sociale processer – med særligt fokus på 
støtte til rehabilitering af  dysfunktioner og traumer i og mellem mennesker. Vi har at gøre 
med en professionel rammesætning – tværfaglige teams, der skaber rum – for mennesker 
med traumer og eksistentielle kriser. Bogen er en akkumulation af  tværfaglighed – teoretisk, 
metodisk og konkret – i, hvad der kan medvirke til at genoprette balance. 

SYNerGAIA 
Synergaia er sammensat af  de to græske ord Synergia og Gaia. 

Synergia betyder at samarbejde om eller at medvirke til, og Gaia er navnet på jordkloden 
personificeret som gudinde. 

Navnet Synergaia bærer en helhedsforståelse, en respekt og et medansvar for alle planetens 
grundlæggende livsprocesser – som afsætter en naturlig samhørighed og bæredygtighed – 
fra det personlige over det lokale til det globale. 
Et menneske, der har et sådant helhedsorienteret perspektiv, lever lokalt forankret og som 
borger i verden – som ‘verdensborger’. 

I forbindelse med etableringen af  SYNerGAIA Rehabilitering i 1999 var det klart, at et 
tværfagligt pædagogisk rehabiliteringsarbejde ville stille store krav til traumefaglig viden, 
fleksibilitet i samarbejdet og kendskab til personlige styrker og svagheder hos medarbej-
derne. Og at den centrale nøgle til kvaliteten i arbejdet ville hænge direkte sammen med 
medarbejdernes evne til at være empatisk nærværende – deres vilje til vedvarende at arbejde 
med, at fordybe evnen til at ‘mærke sig selv’ – at kunne mærke, hvad man føler og tænker 
– og når det er relevant – sprogliggøre det i samarbejdet og i supervision. Det er store krav – 
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dengang og nu – at stille. For at sætte handling bag og gøre ovenstående realistisk, etablerede 
SYNerGAIA samme år en efteruddannelse som en toårig træningsproces. 

Alle medarbejdere i SYNerGAIA har gennem årene fulgt denne træning sammen med kol-
leger fra resten af  Skandinavien på foreløbigt femten hold. På efteruddannelserne lægger 
vi stor vægt på den del af  træningen, som omhandler medarbejderens personlige proces. 
Denne del af  undervisningen fylder omkring 50 % af  forløbet. Den anden halvdel handler 
om den fagspecifikke undervisning: traumatologi, systemteori, neurovidenskab, de mange 
intelligensers pædagogik – ja alt det resten af  nærværende bog i øvrigt handler om. 

I forbindelse med jubilæet gør vi status på flygtninge og integrationsprocesserne i Danmark 
– med særligt fokus på arbejdet med de svageste – de traumeramte. Hvad ved vi nu om, 
hvad der skal til for at fremme genopretning af  balance – og hvad ved vi om, hvad der skal 
til for at fordybe den fag-professionelle rolle? I alle social-systemiske processer er tryghed og 
tillid nøglen til balance og til regulering af  livets op- og nedture. Fra forskning ved vi, hvad 
der støtter integration og samhørighed. På mange måder er de skandinaviske velfærdssam-
fund forankret i kvaliteter, der fremmer social bæredygtighed.

Det gør sig ikke gældende på flygtninge og integrationsområdet. Hvor mange vi kan rumme 
fra fremmede lande er et stort og relevant spørgsmål – og ikke så enkelt at svare præcist på 
– og selvfølgelig er der grænser for hvor mange, hvor hurtigt. Det er til gengæld helt klart, at 
når først mennesker er her, er det mest hensigtsmæssigt med støttende rammer for helingen og 
integrationen. For de ramte menneskers skyld – og på længere sigt er det også langt det mest 
fornuftige for samfundets skyld. En forøget diversitet i befolkningssammensætningen stiller 
store krav til os alle – friktion og ‘modstand’ er en nødvendig og naturlig del af  denne proces. 
At vide dette og integrere det i hverdagen er første skridt i retning af  mere sammenhæng.

Michael Stubberup
Maj 2019
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