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Det går att göra något åt mäns våld mot kvinnor och barn Män slår kvinnor och barn varje dag inom hemmets
fyra väggar. Det innebär omfattande lidande för de drabbade, men det är även en samhällsekonomisk
katastrof. Boken handlar om män som har svårigheter att förstå sina egna och andras känslor och istället agerar
med våld. Författaren beskriver män som tagit sin uppväxts våld med sig in i vuxenvärlden, men väl i
samtalsbehandling kan de få kontakt med sitt känsloliv. De män som gått i samtal har uttryckt glädje över att
veta vad de känner, något som gjort det möjligt för dem att välja bort våldet. Dessa män har fått kunskap om
hur de ska bete sig respektfullt och därmed möjligheten till en nära realtion med dem de älskar.
- En intressant slutsats av mina intervjuer är att männen inte längre uppfattar det egna våldet som lika
alarmerande efter att ha träffat andra som är gjort liknande saker, säger hon. Psykisk misshandlade man som
gått med på familjerådgivning. Allt fler män söker hjälp på Manscentrum för att sluta slå den de lever med.
ISBN: 9789197835916, Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher Socionomen Lars-Åke Kastling
diskuterar mäns våld mot kvinnor och barn. Istället förklaras våldet med provokationer från kvinnan och svåra

livssituationer, visar ny … Pris: 159 kr. Det normala är annars att det är kvinnorna och barnen som flyr
hemmet från mannen som slår, och mannen bor kvar. Hur förklarar män som slår sin partner sitt beteende.
Men låt oss gå tillbaka till gatuteatern. Hur gör man när den man älskar misshandlar en. Svaret torde bli
detsamma och det lyder inte ‘maskulinitet’, till. Vilka strategier använder de sig av för att kunna bearbeta vad
de gjort. Den som slår, oavsett om det är mannen eller kvinnan, är förloraren. Han har därför behov av att
kontrollera sin kvinna, och detta kan orsaka att män ibland slår kvinnor. Det ska inte få ske i skolans. Det
försökte sociologen Susanne Boethius ta reda på när hon intervjuade män som sökt hjälp för sitt. Men, de som
misshandlar delar ofta många karaktärsdrag med de som har personlighetsstörningar, och att förstå hur man
ska interagera med eller hantera människor med dessa störningar kan även vara till … De flesta som söker
hjälp behöver olika typer av stöd, till exempel hjälp med att lämna den som slår dem. Samtidigt är det så att
de flesta män inte slår kvinnor. Bristen på bostäder gör det dock svårt för många att ta klivet, enligt Helena
Svedgard. Det finns en skam hos misshandlade män att berätta om sin situation, en rädsla att omgivningen
inte ska ta dem på allvar och undra varför de inte. OCh de flesta kvinnor söker inte hjälp. ISBN:
9789197835916, Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher Kvinnor slår män också. Sårbarhet skapar
försvar och jag tror att en kvinna som går för långt på det sättet lätt kan skapa en frustration hos en man.

