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A "harmadik" szerepe a pszichés
trauma kialakulásában
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A

konferencia

témája

előzetes

munkák alapján formálódott:

mühelya családon

és a közösségen belüli traumatizációs folyamatok
szernélyközi dinamikajára
nevezetesen,

irányítja a figyelmet,

a "harmadik"

ségére, szerepére

(személy)

a traumatizációs

kialakulásában és fenntartásában.

felelőshelyzetek

A "harmadik"

az, akinek tudatos vagy nem tudatos, csendes
vagy aktív részvétele, hozzájárulása nélkül nem
ismétlődhetnének

meg a családon belüli, illetve a

közösségeken belüli traumák a traumatizált és a
traumát okozó személyek között.
A nemzetközi kenferenciára
külfóldi

szakemberek

meghívott hazai és
a

családon

belüli

(szexuális, fizikai és lelki) erőszakkal, valamint a
családtagok,

illetve

nagyobb

közösségek

tagjainak szerepével foglalkoznak.
A

konferenciával

fel

szeretnénk

figyelmet arra, hogy a felelősség

hívni

a

a családon

és a közösségeken belüli erőszak kialakulásában
és fenntartásában több ember között oszlik meg.
Szempontokat

kínálunk

továbbá az erőszakos

cselekedetek csökkentésének

lehetőségéhez.

A

konferencia

interdiszciplináris.

Több

tudomány - pszichoanalízis, szociálpszichológia,
szociológia,

irodalom,

filozófia

és jog

eszköztárának felhasználásával kívánja
"harmadik"
kulásának
a

felelősség

szerepét

a

folyamatában.
kérdése

traumák
Ezzel

kerül

feltárni a
kialanemcsak

tágabb

függésbe, hanem a segítségnyújtás

össze-

eszközeinek

alkalmazása is hatékonyabbá válhat.
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