
                                                                           

Om våld i nära relationer 

 
22-23 september 2016 i Stockholm 

Marelds konsultnätverk har bjudit in Justine van Lawick, psykolog och psykoterapeut, 

verksam vid Lorentzhuis institut i Haarlem, Holland. Justine arbetar med terapi, handledning 

och utbildning, speciellt inriktad på våld i nära relationer samt svåra vårdnadskonflikter och 

separationer. Hon har skrivit flera artiklar i ämnet (en hittar ni på www.mareld.se) och är 

författare till boken ”Våld i nära relationer” (Studentlitteratur 2013). 

22/9. Utifrån erfarenhet, forskning och olika metoder visar Justine upp den kunskap om våld i 
nära relationer som hon tillsammans med sina kollegor arbetat fram. Med Justines hjälp 
kommer vi rikta blicken mot våldsamma, eskalerande konflikter med fokus på samspelet i 
dessa relationer. Vi kommer att utforska vilka föreställningar och språk som styr och i vissa 
fall begränsar oss professionella när vi rör oss i detta spänningsfält. Genom dialog, filmklipp 
och övningar får vi möjlighet att utforska hur man kan förstå och finna konstruktiva vägar att 
bemöta familjer som lever i våld, utifrån ett systemiskt perspektiv.   

23/9 Denna dag ligger fokus på uppslitande vårdnadskonflikter/separationer. Justine har 
utvecklat arbetet med denna målgrupp med speciella metoder och förhållningssätt.  
Vårdnads- och umgängeskonflikter tenderar att öka samtidigt som vi vet alltmer om barnens 
utsatthet av att leva i detta spänningsfält som innebär starka negativa följder för dem. Justine 
kommer visa hur de i Holland nått framgång med hjälp av nätverket runt dessa familjer med 
metoder som handlar om gå från monolog till dialog samt med kunskaper om våldets 
mönster och mekanismer. Frågan vi vill väcka med denna dag är: Vad kan vi ta med oss in i 
vår svenska kontext, hur kan vi gå från ord till nya handlingar?  

22 september 9-16 
23 september 9-16 

 
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm 

T-bana: Rådhuset. Fem minuters promenad från Centralstationen 

  
Pris per dag: 800:- exklusive moms. Förmiddagskaffe. 

Anmälan via formulär på www.mareld.se 

Justine kommer under dessa dagar att bjuda på annorlunda och konkreta sätt att bemöta 

dessa utmaningar. Det innebär också att Justine utmanar delar av våra egna professionella 

och personliga vanor och föreställningar inom området. Samtidigt som hon inte presenterar 

sanningar utan på ett inspirerande sätt uppmuntrar till kreativitet och delat ansvar.  

 

Ytterligare information www.mareld.se eller via info@mareld.se 
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