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ved Tytte Hetmar, Rashmi Singla og Gyda Seibæk  

 

På en flot forårsdag i Psykolog Foreningens lokaler i Valby blev der holdt stiftende general forsamling. I maj 1994 blev 

SIP stiftet med deltagelse af ca., 15-20 psykologer. Der blev dannet en bestyrelse, godkendt vedtægter og det hele blev 
fejret med frugt og sodavand…. ingen champagne!! 

 

Nu afdøde Lotte Almaz blev den første forkvinde for Selskabet Interkulturel Psykologi, ære være hendes minde, 

efterfulgt af Enlisa Khanna, Tatiana Jessen, Gyda Bøge Seibæk og Berta Vishnivetz.  

 

Historisk Rids  

 1988:  Dannelse af Tværkulturelle Børnepsykologigruppe SIPs forhistorie begynder med dannelse af den 

Tværkulturelle Børnepsykologigruppe i sommer 1988. Møderne holdes på Dansk Psykolog Forening med 

deltagelse af nu afdøde psykolog Lotte Almaz og Rashmi Singla. De opretter et forum for at diskutere de 

mange spørgsmål relaterede til feltet. Medlemmerne var foruden stifterne: Nina Glejtrup, Margrethe Ølgård og 

Grethe Holten. Den uformelle gruppe holdt 4-6 møder om året og trak flere bl.a. Tytte Hetmar og Birthe 

Nielsen der blev medstiftere.  

 1992: Drøftelser om SIPs formål og vedtægter  

Undervejs var der løbende drøftelser og delte meninger om en mere formel organisering. Det var psykolog 

Birthe Nielsens der anskaffede vedtægter om lignede organisationer fra England og fik oplysninger om de 

strukturelle og økonomiske rammer for dannelse af faglige selskaber under Dansk Psykolog Forening.  

 1993: Beslutning om at stifte SIP. Møderne var præget af diskussioner om struktur, vedtægter og formål. Den 

første adresseliste fra december 1993 viser 15 medlemmer, hvoraf 2 har etnisk minoritetsbaggrund og ud af de 

15 var der (kun) en enkelt mand.  

 1994: Stiftende generalforsamling:  I maj 1994 blev SIP formelt stiftet som et demokratisk selskab under 

Dansk Psykolog Forening med deltagelse af ca. 15 personer, hvor Lotte Almaz blev den første formand.  

 1995: Første seminar i SIPS regi: Ændringer i social praksis forårsaget af migration  

 1996: Seminar: Psykologen i det interkulturelle behandlingsarbejde. SIP holdt et heldagskursus med 

internationale oplægsholdere: Lennox Thomas fra London og Sunil Loona fra Oslo med titlen: Psykologen i 

Interkulturelt Behandlingsarbejde, hvor emner som magtforhold, overføring og modoverføring.  

 1997: Etablering af interessegruppe Interkulturel psykoterapi  

 1999: SIP holder seminar med fokus på Interkulturel kommunikation  

 2001: Offentlig Høring ”Etniske minoriteter og psykologisk praksis” I 2001 arrangerede daværende formand 

Tatiana Jessen en høring i samarbejde med formand Johanne Bratbo, Dansk Psykolog Forening. Charles 

Westin fra Stockholm var foredragsholder. Også i 2001 oprettes Publikationsgruppen. Et initiativ af en gruppe 
medlemmers interesse for at formidle viden og erfaringer indenfor det interkulturelle felt og gruppen 

besluttede sig for at formidle viden om de temaer som gruppen har ekspertviden om.  

 2003: SIPs første udgivelse: Jessen & Khanna (red.) Veje til mangfoldighed-  interkulturel forståelse, 

behandling og udredning af etniske minoriteter. Det lykkedes for SIP at udgive en række af de 

undervisningsoplæg som en artikelsamlingen. Denne bestod af bidrag fra oplægsholdere der havde undervist i 

SIP’s kurser mellem 1996-2001. Bogen blevet udgivet af Frydenlund Grafisk.  

 2004: SIPs 10-års jubilæum blev fejret med et festligt og fagligt arrangement  

 


