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Allan Wade har varit hos oss regelbundet sedan 1998. Hans "response-based 
practice" har påverkat människor över hela världen i deras sätt att möta och tala 
med människor som utsatts för våld, tortyr, sexuella övergrepp etc. Hans grund-
läggande idé är att människor inte kan låta bli att göra motstånd och att när vi i 
samtal fokuserar på detta och det som faktiskt hände - inklusive motståndet - så 
uppstår en berättelse som gör människor till hjältar snarare än offer. 

Hur människor gör motstånd mot våld och återhämtar sig efteråt hänger i 
mycket hög grad samman med de sociala responser - hur professionella och an-
höriga och vänner svarar an och reagerar på övergreppet eller våldet – som den 
utsatte förväntar sig och erhåller. Risken för PTSD är mer kopplad till kvalitén i 
de sociala responserna än till graden av våld. 

I denna 2-dagars workshop kommer Allan att fördjupa det han arbetat med, 
forskat på och pratat om  de senaste 25 åren. Han kommer denna gång mer spe-
cifikt att arbeta med att lära oss hur vi ska svara an när vi möter människor som 
utsatts för våld och övergrepp och hur använda dessa idéer och tekni-
ker praktiskt i det sammanhang där du möter dessa människor.  

Den här workshopen är intressant för alla människor som arbetar med männi-
skor vare sig det är sjukvårdspersonal, poliser, åklagare, barnskyddsarbetare 
och familjearbetare, organisationskonsulter, psykoterapeuter, kvinnojourer, 
flyktingmottagning etc... 

Plats: SIKT Bergsgatan 20, Malmö 
Datum: 26-27/9 2016. 9-16 alla dagar 
Pris: Early bird t.o.m 1 juni: 3900:- + moms. Därefter 4400:-  
Anmälan: på www.sikt.nu (där du också kan finna länkar till filmer och svens-
ka artiklar av honom) Du kan också ringa eller maila. 
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