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Våld är det allvarligaste problemet i världen idag. Studier från många länder vi-
sar att våld är den vanligaste källan till det lidande som kallas psykisk sjukdom. 
Den bästa prediktorn för många psykologiska och psykiatriska problem är våld i 
barndomen. Våld utgör en stor del av arbetet för polis, psykologer, psykiatriker, 
socialarbetare, terapeuter, läkare, sjuksköterskor och andra. Av detta följer att 
en noggrann analys av de sociala sammanhang som finns när det förekommit 
våld är grundläggande för vårt arbete. 

I denna workshop presenterar Allan en responsbaserad modell som är till hjälp 
för direkta interventioner, för forskning och för kritisk analys. Han kommer att 
diskutera de funktionella relationerna mellan olika former av våld (t.ex. sexuella 
övergrepp, misshandel, rasism, kolonialism, ”familjevåld”, gängslagsmål och 
konflikter, väpnade rån etc), det alltid närvarande motståndet (the small acts of 
resistance), och den roll som sociala nätverk och institutioner har. Han kommer 
att presentera intervjumetodik, arbete med barn och ungdomar och sambandet 
mellan våld och språk.  

Workshopen är av intresse för alla som vill ta itu med våld och främja rättvisa 
sociala och mänskliga tjänster. Allan kommer att beskriva aktuella tillämpning-
ar av responsbaserad praxis inom individ- och familjeterapi, barnskyddsarbete, 
familjerätt, forskning, övergångshus och andra sammanhang. 

Deltagarna kommer att granska inspelade samtal, byta ljug och halvsanningar, 
SMS’a subtilt, öva på att intervjua, ta en tupplur och granska språkanvändning i 
olika sammanhang, såsom domstolar, professionella texter, psykologiska rap-
porter, behandlingshandböcker och nyhetsmedier . 

 

Plats: SIKT’s lokaler eller centralt i Malmö 
Datum: 5-6/3 2018. 9-16 alla dagar 
Pris: Early bird t.o.m 1 jan: 4400:- + moms. Därefter 4700:-  
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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