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Fagkonferanse om gutter og menn
utsatt for seksuelle overgrep
Hva vet vi om seksuelle overgrep
mot gutter og menn? Hva skal til for
at utsatte gutter og menn forteller,
og hvordan bør helsevesen og
hjelpeapparat møte dem?

Torsdag 20. oktober 2016,
kl. 9.00 -16.00
Røde Kors konferansesenter, Oslo
Arrangør: Fellesskap mot seksuelle
overgrep (FMSO) og Reform ressurssenter for menn

Vel møtt
... til en viktig fagkonferanse om seksuelle overgrep mot gutter og menn.
Seksuelle overgrep mot gutter og menn er langt vanligere enn vi har trodd. Norske
forekomststudier tyder på at rundt 1 % av menn har opplevd voldtekt og mellom 5 og 10 % har
opplevd andre former for seksuelle overgrep. Det er likevel mangler i det offentlige hjelpetilbudet.
Det er også vanskelig å få overgrepsutsatte gutter og menn til å innse at de har behov for hjelp.
På fagkonferansen Ser vi gutta? ser vi i Reform, sammen med Fellesskap mot seksuelle overgrep
(FMSO) fram til å behandle et tema det er alt for lite snakk om. Du som
deltar inviteres til å bidra i diskusjoner i grupper eller plenum.
Vårt mål er å skape en klarere bevissthet om hvilke spesifikke
utfordringer gutter og menn som overgrepsutsatte står i - og
å påvirke til endring.
Are Saastad
daglig leder
Reform - ressurssenter for menn

Møteleder André Oktay Dahl er utdannet jurist og jobber nå

som seniorrådgiver i Unio med særlig ansvar for deres internasjonale
arbeid og samfunnsansvar. Dahl har tre perioder i Stortinget for
Høyre bak seg. Her jobbet han mye med barns rettigheter, minoritetsproblematikk og bekjempelse av overgrep. Han har også lang
erfaring fra kommunikasjonsbyrået Gambit. André er nestleder i
Reform og har tidligere selv stått frem som overgrepsutsatt. Han har
mottatt henholdsvis Dixi-prisen og blitt utnevnt til æreshomo under
Skeive dager for sitt arbeid.

Reform – ressurssenter for menn er landets eneste
likestillingsmiljø med hovedoppgave å jobbe med gutter,
menn og likestilling. Reform er en politisk uavhengig
stiftelse som mottar en årlig grunnbevilgning over
statsbudsjettet. Senteret kombinerer lavterskelarbeid med
kunnskapsutvikling og politisk påvirkning.

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) er
paraplyorganisasjonen til sentrene mot incest og
seksuelle overgrep, SMISO og Dixi - ressurssenter mot
voldtekt. FMSO representerer 18 sentre på landsbasis.
FMSOs hovedoppgaver er å være et bindeledd mellom
sentrene og å være deres felles talerør.

Om innlederne
og foredragene
Inger Lise Stølsvik belyser omfanget av seksuelle
overgrep mot gutter og menn, og problemstillinger
utsatte gutter og menn opplever.
Inger Lise er daglig leder ved SMISO Telemark. Hun
er blant annet utdannet jurist med master i rettsvitenskap, med lang erfaring fra arbeid med barn
og voksne i livskriser. Forfatter av ”De kaller det et
klaps, det gjør bare så veldig vondt”, om foreldres
refselsesrett gjennom historien, og ”Ær é min sak
a?”, en studie av meldeplikten til barneverntjenesten i forhold til seksuelle overgrep.

Svein Schøgren gir oss en fortelling om
oppveksten med overgrep og overlevelsesmetoder
i voksen alder da tsunamien av gamle minner traff
ham. En tapt barndom kan ikke tas tilbake - men
livet kan bli bra likevel.
Svein er styreleder i Utsattmann, er 59 år og fra
Tvedestrand i Aust-Agder. Han ble utsatt for
seksuelle overgrep fra han var 8 til 16 år, knyttet
til religiøs sammenheng. Han har journalist- og
lærerutdanning og er i dag aktiv foredragsholder
og frilansskribent.

Hedda Hakvåg presenterer kartleggingen til prosjektet «Overgrepsutsatt? Ikke jeg, nei!». Hva sier
forskningen – og hva vet vi lite om?

Omar Drammeh snakker om forebyggende arbeid
med minoritetsgutter, og kulturelle barrierer for å
søke om hjelp.

Hedda er rådgiver i Reform – ressurssenter for
menn. Hun har en mastergrad i kjønn og
interseksjonalitet og praktisk erfaring med voldsforebygging og undervisning om seksuelle overgrep. I Reform jobber hun blant annet med Stopp
kjærestevolden, Reforms eget undervisningsopplegg mot ungdom.

Omar er ansatt i IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og jobber som minoritetsrådgiver på
Kuben videregående skoles avdeling for minoritetsspråklig opplæring (MO) på Bredtvet. Avdelingen
tilbyr norskopplæring for ungdom 16-19 år, blant
annet enslige mindreårige flyktninger med kort
botid i Norge.

Billy Castillo snakker om menns mestringsstrategier etter overgrep. Samtalepartner er Inger
Lise Stølsvik.

Liese Recke fokuserer på enkelte av de strukturelle
barrierene som blokkerer for etableringen av attraktive behandlingstilbud for overgrepsutsatte menn i
rusomsorgen. Hvordan får vi endret på dette?

I denne samtalen mellom en veileder og en utsatt
berøres spørsmål som; hva trengte du, hva var det
som hjalp, hva gjorde at du fikk tillit og hva fikk deg
til å komme igjen? Hvordan ville du helst bli møtt?
Kreative løsninger langs veien, hva betydde de?

Ulla Bjørndahl snakker om gutter som selger sex,
om usynlighet, grenser, lyst og skam.
Ulla er sosiolog og har jobbet som spesialkonsulent ved avdeling for utvikling og kompetanse på
Pro Sentret siden 2007. Siden 2011 har hun hatt
ansvaret for Pro Sentrets opplæringsprogram om
selvbestemt seksualitet, forebygging av voldtekt og
unge som selger eller bytter seksuelle tjenester.

Jarle er 47 år og fra Søgne i Vest Agder. Jarle
er daglig leder hos Utsattmann og ble utsatt for
seksuelle overgrep i oppveksten. Utsattmann er et
nettverk av menn, utsatt for seksuelle overgrep i
oppveksten.

Nina Bahar og Susanne Demou Øvergaard deler
erfaring fra Skeiv Verdens arbeid med lhbtiq
personer med migrantbakgrunn. Hvordan møter vi
lhbtiq personer med innvandrerbakgrunn på best
mulig måte? Hvordan formes vår kontakt med
lhbtiq minoriteter av egen kommunikasjonsstil og
forventinger? Hvordan håndterer vi særlig sårbare
grupper med sammensatte utfordringer?
Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon
for lesbiske, homofile, bifile, intersex, trans- og
queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn.
Bjørn Aasmoe drøfter strategier for å snakke med
gutter og menn som har vært utsatt for seksuelle
overgrep, basert på SMISO Troms’ erfaringer med
samtaler og forebyggende arbeid i skolene.
Bjørn er fagkonsulent ved SMISO Troms. Bjørn jobber mye med menn utsatt for seksuelle overgrep,
samt forebygging i grunnskolen, idretten og ellers
i samfunnet. Han er sterkt engasjert i temaet overgrep mot gutter og menn, og hvorfor det er så viktig
å snakke om dette.

Grafisk utforming:
Torkil Kvernberg Saastad

Jarle Holseter setter fokus på brukerperspektivet,
basert på Utsattmanns erfaringer. Hva opplever
utsatte menn at hjelper dem å bearbeide overgrepserfaringene? Hva kan gjøres annerledes og hva
slags oppfølging og tilbud mangler?

Liese er utdannet psykolog og har i en årrekke
arbeidet på rusfeltet i Danmark og i Norge. For
tiden er hun ansatt som fagansvarlig for videreutdanningen i rusproblematikk på VID Vitenskapelig
Høgskole i Oslo.

Program
8.30

Registrering og kaffe

12.30

Underholdning: Musikk ved Abdoulie
Jallow

9.00

Velkommen v/ Fabian Stang, referansegruppa til prosjektet «Overgrepsutsatt?
Ikke jeg, nei!»

12.45

Foredrag, Del III:
MASKULINITET SOM
STYRKE OG SVAKHET

9.10

Åpning v/ statssekretær Ove Vanebo,
Justis- og beredskapsdepartementet

9.30

Foredrag, Del I:
Å SETTE OVERGREPSUTSATTE
GUTTER OG MENN PÅ AGENDAEN
«Hvorfor trykker vi ikke på katastrofealarmen?»
Om seksuelle overgrep mot gutter og
menn, og hjelpetilbudet.
Inger Lise Stølsvik, SMISO Telemark

Menns mestringsstrategier etter
overgrep
Billy Castillo i samtale med Inger Lise
Stølsvik, SMISO Telemark
Gutter som selger sex – om usynlighet,
grenser, lyst og skam.
Ulla Bjørndahl, Pro Sentret.
13.30

Parallelle workshoper
Workshop 1 – Hvorfor og hvordan
snakke med gutter om seksuelle
overgrep?
Bjørn Aasmoe, SMISO Troms

Hva er viktig for utsatte menn i møte
med hjelpeapparatet?
Svein Schøgren, Utsatt mann
10.20

Pause

Workshop 2 - Hva hjelper utsatte menn,
og hva mangler i hjelpeapparatet?
Jarle Holseter, Utsattmann

10.35

Foredrag, Del II:
MANGE ULIKE MENN MED ULIKE BEHOV?

Workshop 3 - Hvordan fremme interkulturell forståelse i hjelpeapparatet?
Nina Bahar og Susanne Demou
Øvergaard, Skeiv Verden

Forebyggende arbeid med minoritetsgutter: kulturelle barrierer for å søke om
hjelp.
Omar Drammeh, IMDi og Kuben vgs.
Hva sier forskningen – og
hva vet vi lite om?
Presentasjon av kartleggingen til prosjektet «Overgrepsutsatt? Ikke jeg, nei!»
Hedda Hakvåg, rådgiver, Reform –
ressurssenter for menn
Hvordan møter rusbehandlingen og
rusomsorgen rusavhengige menn med
overgrepserfaringer i bagasjen?
Liese Recke, førstelektor og psykolog,
VID vitenskapelige høgskole
11.45

15.00

Pause

15.15

Debatt: Hva er de politiske oppgavene
videre?
Debatt med stortingspolitikerne Hege H.
Liadal (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H) og
byråd for eldre, helse og sosiale tjenester
i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).
Ledet av konferansier André Oktay Dahl.

15.45

Oppsummering og avslutning

Lunsj

Velkommen! For spørsmål om konferansen ta kontakt med rådgiver
Hedda Hakvåg på hedda@reform.no.

