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1. Innledning, ressurser, organisasjonen 
Som en del av en 3-årig prøveperiode, ble det fra Barne- og familiedepartementet bevilget kr. 
2 mill. til drift av Reform – ressurssenter for menn for år 2002. Oslo kommune bidro 
finansielt med kr. 300.000 i forbindelse med oppstart av senteret. Senteret er lokalisert sentralt 
i Oslo sentrum i Dronningensgt. 34. 
 
Johannes Anker var engasjert som kontormedarbeider fra 1. mai – 30. september. 
Ellen Luckman ble engasjert som kontormedarbeider fra 1. september. 
Per Kristian Dotterud ble ansatt som daglig leder 1. juni. 
Ulf Rikter-Svendsen ble ansatt som rådgiver/behandler 1. september. 
I forbindelse med oppdragsforskning for Forsknings- og utdanningsdepartementet har 
sosiologene Ole Bredesen og Hanne Falck fra 1. juli vært lokalisert i Reforms lokaler.  
 
Frivillige med bakgrunn som vakter i Krisetelefonen for menn (KFM) som har vært 
gruppeledere i Reforms mannsgrupper: Christian Dietrichson, Oddvar Hjulstad  
 
Frivillige med bakgrunn som vakter i KFM som har ukentlig drevet det juridiske 
rådgivningstilbudet: Arne Berdal, Kjell T. Dahl 
 
Reform har hatt 5 styremøter i 2002. 
Reforms styres medlemmer:    
Kjell T. Dahl (styreleder) 
Jørgen Lorentzen (nestleder) 
Oddvar Hjulstad 
Arne Berdal 
Guttorm Grundt 
Harald Rune Rækken 
Per Elis Eliasson  
 
Reforms fagråd har hatt 1 møte i 2002. 
Reforms fagråds medlemmer: 
Knut Oftung   Likestillingssenteret, fagrådets leder    
Ole Bredesen    Nettverk for forskning om menn 
Ronny Bjørnar Skaar  Foreningen 2 foreldre 
Stig Rusten   Aleneforeldreforeningen 
Bjørn Blumenthal  Mannsgruppen av -88 
Thor Christiansen  Sentrum familiekontor 
Elin Vestrum   Landsforeningen for lesbiske og homofil frigjøring 
Øyvind Rongevær  Landsorganisasjonen i Norge 
Elvis Chi Nwosu  Rådet for innvandrerorganisasjoner 
Tove Smaadahl  Krisesentersekretariatet 
Olaf Tvede   Krise- og rådgivningstelefonen for menn 
Helene Aarseth  Senter for kvinne- og kjønnsforkskning 
Endre Førland   Incestsenteret for menn 
Pål Molin   Alternativ til vold 
Lars Christensen  Likestillingsombudet 
Bjørn Barland 
Ellen Catrine Lund 
 
Reform – ressurssenter har utspring i Krise- og rådgivningstelefonen for menn. 
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KFM er samlokalisert med Reform, men er organisatorisk atskilt fra Reform ved at KFM har 
eget styre og egen koordinator for driften. I forbindelse med den daglige driften har Reform 
og KFM tett tilknytning. 
 
I tillegg til akvititer for 2002 skissert nedenfor, har 2002 vært preget av å være i en 
etableringsfase. Dette har medført betydelig innsats for å tilrettelegge for daglig drift inkl. 
tekniske løsninger, administrative og driftsmessige rutiner, tilrettelegging i lokalene etc. 
 
Reform markerte åpning av senteret 4. september. Barne- og familieminister Laila Dåvøy 
foretok den offisielle åpningen.  
 
For å mer konkret uttrykke hva menn har gitt uttrykk for av behov, og for å nærmere beskrive 
det faglige innholdet i Reforms tilbud, har årsrapporten 2002 særskilt fokusert på innholdet i 
rådgivningen/telefonkonsultasjonene og enesamtaletilbudet.  
 

2. Mål 
2.1. Reforms formålsparagraf: 
Reform er organisert som en politisk uavhengig stiftelse. 

Stiftelsens formål er, med utgangspunkt i at menn og kvinner er likeverdige, å jobbe for 
likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, samt synliggjøre menn som kjønn i 
samfunnet. 

Med dette utgangspunkt skal Reform være likstillingsorientert i sitt arbeide, bistå menn 
konkret i ulike livsfaser og livssituasjoner med råd, veiledning og informasjon, bidra til å ta 
vare på og utvikle mangfoldet i menns liv, mobilisere menns ressurser til utvikling og 
aktiviteter på områder som ikke har vært særlig fremtredende i de tradisjonelle mannskulturer 
og ellers bidra til å bedre menns levekår og livskvalitet. 

Senterets arbeid skal preges av respekt for det enkelte menneskes egenverdi, der alle 
mennesker er likeverdige, og skal respekteres og behandles deretter, uavhengig av kjønn, 
alder, religion, etnisk tilhørighet, hudfarge, funksjonsdyktighet og seksuell legning. 
 
2.2. Reforms mål er todelt 

Makronivå: 
-Dokumentere og formidle kunnskap om menns livssituasjon 
-Bidra til å bedre menns levekår og livskvalitet, øke menns reelle valgmuligheter og bidra til å 
ivareta og utvikle mangfoldet i menns liv 
Mikronivå: 
-Bistå den enkelte mann som er i en vanskelig livssituasjon 

EN GRUNNLEGGENDE FORUTSETNING FOR REFORMS ARBEID ER Å 
MOBILISERE MENN TIL SELV Å TA ANSVAR FOR EGET LIV  

 

3. Målgruppe 
Reform har en landsdekkende funksjon. I tråd med Reforms mål (Se pkt over), vil Reforms 
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arbeid på makronivå rette seg mot norske menn allment.  
Av åpenbare praktiske årsaker er deler av Reforms tilbud utilgjengelige for menn som bor 
fysisk fjernt fra Oslo, eks. enesamtaler, mannsgrupper og seminarer. Derimot er Reforms 
nettsider, telefontilgjengelighet og juridiske rådgivning  mulig å bruke for menn fra andre 
kanter av landet. Dessuten er KFM tilgjengelig telefonisk på ettermiddag/kveldstid.  

4. Metode - tiltak, aktiviteter 
 
4.1. Nettsider www.reform.no 
Reforms nettsider åpnet 3. september. Nettsidene inneholder informasjon om Reform og 
Reforms tilbud foruten informasjon om øvrige samarbeidspartnere, forskningsinstitusjoner, 
tidsskrifter med mer. Det er også mulig å registrere seg for å motta Reforms månedlige 
nyhetsbrev (som er i drift fra februar – 03).  

 

”En mann ringer fra Nord-Norge. Han forteller at han jobber på oljeplattform og er 

borte hjemmefra i perioder. Sist han kom hjem lå det en lapp på kjøkkenbordet hvor 

det sto at kona hadde tatt med seg barna og dratt av sted. – Hva skal jeg gjøre?” 
 
4.2. Rådgivningstjeneste/telefonkonsultasjoner 
Reform svarer på telefonhenvendelser fra hele landet. Det er i all hovedsak menn som ringer, 
men også enkelte kvinner på vegne av en bror, partner eller sønn. I utgangspunktet har alle 
innringere mulighet til å være anonyme, men de aller fleste oppgir allikevel fullt navn. 
Samarbeidspartnere og andre innenfor det eksisterende hjelpeapparatet henvender seg også til 
Reform, da enten på vegne av enkeltklienter eller med generelle spørsmål om vår virksomhet. 
Alle som henvender seg får direkte rådgivning over telefonen ut fra sin uttalte problemstilling. 
Reforms ansatte bruker fra fem minutter og opp til en time på hver av disse samtalene. Mange 
av innringerne opplever at de får god nok rådgivning over telefonen, enten de får konkrete 
tips om hva de bør gjøre, hvor de kan henvende seg videre eller rett og slett en som lytter og 
gir innspill tilbake. 
Allikevel er det flere som velger å benytte seg av Reforms andre tilbud hvis de får tilbud om 
det, enten det da er deltagelse i mannsgrupper, juridisk rådgivning eller enesamtaler. 

 

”Arne ringer til Reform og spør forsiktig om vi jobber med menn som slår sin partner. 

Han har vært i kontakt med Alternativ Til Vold, men siden han bor i en av 

nabokommunene til Oslo har de ikke kunnet tilby ham hjelp. Han forteller at han ved noen 

tilfeller har slått og truet sin kone, de har vært gift i ti år og har en sønn på ni. Nå går de i 

familieterapi, og han tror det kommer til å ende med at de flytter fra hverandre. Allikevel 

vil han gjøre noe med sitt voldsproblem, dette forekom også i hans tidligere ekteskap og 

han ser at det er et uheldig mønster hos ham. 

Han virker motivert for forandring og vi gjør en avtale om å treffes til en første samtale 

for å kartlegge og finne ut om vi kan tilby hjelp. 

Han kommer til den første samtalen, tydelig nervøs og setter seg forsiktig ytterst på 

stolen; – Jo, du må jo ikke tro at jeg er en notorisk voldsmann, for det er jeg ikke! – Hva 

mener du med en notorisk voldsmann? – Jo, altså……en som slår og bruker vold hele 

tiden. Det er nok andre som er mye verre enn meg. 

Det viser seg etter noen samtaler at Arne riktignok har slått sin kone fire ganger i løpet av 

ti år. Han truer derimot ganske ofte med å ta livet av henne, han slo sin forrige kone 

oftere og han ble selv slått og mishandlet som barn, mange ganger veldig grovt.” 
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Antall henvendelser: 
I løpet av perioden fra 4.september til og med 31.desember 2002 har Reform hatt 99 
henvendelser, 70 henvendelser til sin rådgivningstjeneste og 29 henvendelser direkte til sin 
juridiske telefontjeneste. Henvendelser fra samarbeidspartnere og andre er ikke medregnet 
her. 
Av de totalt 70 henvendelsene til rådgivningstjenesten har 53 henvendt seg via telefon og 15 
via e-post. 2 har henvendt seg ved personlig oppmøte. 
61 av henvendelsene er fra menn og 9 er fra kvinner. 
11 av henvendelsene er fra personer med fremmedkulturell bakgrunn. 

 
Problematikk: 
De som har henvendt seg oppgir følgende grunner til at de har tatt kontakt med Reform; 
problemer som relateres til samlivsbrudd (25), relasjonsproblemer i samliv (14), 
samværstvister om barn (13), vold og aggresjon (9), arbeidslivsrelatert (3) og andre typer 
problemstillinger som ensomhet, seksuelle problemer, overgrepsproblematikk eller akutte 
livskriser (13). 

    
”En kvinne ringer til Reform. Hun lurer på om vi tar i mot par til samtaler, da hun og 

kjæresten har et problem med hans sjalusi. Har begge vært gift tidligere og har barn hver 

for seg. De har nå vært kjærester bortimot et år og hun vil gjerne at de skal flytte sammen. 

Men han er sykelig sjalu og de får mange konflikter på grunn av dette. Så hun er i tvil. 

 – Vi tar ikke imot par her, men kan du ikke be kjæresten din om å ringe hit, særlig hvis 

han også synes det er problematisk? – Han synes jo det, men han vil ikke snakke med 

noen om det, blir bare sur og holder seg borte fra meg. – Men kan du ikke spørre han om 

jeg kan få ringe til han da, bare for å forklare litt mer om Reform og hva vi driver med? 

 – Jo det kan jeg gjøre. 

Litt senere ringer hun tilbake og gir meg et telefonnummer og sier at han har sagt det er 

greit hvis jeg ringer. Jeg ringer ham opp og snakker litt om Reform og hva vi gjør i 

enesamtalene våre. Jeg får inntrykk av at han blir litt nysgjerrig, og vi blir enige om at 

han kan fundere noen dager på om han kunne ha noen nytte av å komme til oss før vi 

legger på. 

Tre dager senere ringer han igjen.  - Du, jeg tenkte litt på det vi snakket om. Jeg blir så 

jævlig sjalu og ser at det ødelegger mye. Kan jeg komme ned og ta en prat?” 

 
4.3. Enesamtaler 
Reform har videre et tilbud til menn om enesamtaler. Denne tjenesten ivaretas p.t. av Reforms 
rådgiver/behandler. Tilbudet retter seg til menn som er i en såpass krisepreget situasjon at de 
både kan og vil nyttiggjøre seg samtaler over tid. 
Dette er inntil videre et gratis samtaletilbud med individuelle samtaler som stimulerer den 
enkelte mann til eget endringsarbeid og ansvarliggjøring i egen situasjon og samtidig gir 
muligheter for følelsesmessig og kognitiv bearbeiding. 
Samtalene foregår kontinuerlig over en kortere eller lengre periode, alt etter problematikk og 
oppdrag. Samtalene fokuserer på følgende; innledningsvis en kartlegging av problemområde 
og avklaring av oppdrag/forventninger, videre en balansering av empatisk kommunikasjon og 
ansvarliggjøring. Samtalene er ikke av psykoterapeutisk karakter, men har innslag av både 
rådgivning, krisebehandling og terapi. De fokuserer på den enkeltes psykososiale situasjon. 
Man kan så langt si at det er samtaler med både bevisstgjørende, ansvarliggjørende og en viss 
terapeutisk effekt. Samtalene gir mennene en mulighet til følelsesmessig bearbeiding av den 
situasjonen de står oppe i og det som skal til for å komme videre. De fleste av disse mennene 
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har ingen andre de snakker med om slike ting. Det betyr ikke nødvendigvis at de ikke har en 
partner, venner eller slektninger. Men det er symptomatisk at de ikke bruker sitt nettverk til å 
snakke om personlige ting. 
 
Reforms rådgiver/behandler mottar individuell veiledning fra psykolog Marius Råkil, 
Alternativ til Vold. 
 

 
”Eivind ringer oss en dag. Han er 38 år og arbeider med personalsaker i en stor offentlig 

etat. Han er også aktivt engasjert i en fagforening. Han bor sammen med kone og to små 

barn i en liten studentleilighet da kona er student. Han sier at han nå trenger hjelp, vet 

ikke hva han skal gjøre. Han forklarer at han har ansvaret for økonomien i familien og at 

det nå er helt krise. Han våger ikke å åpne regningene som kommer i posten, putter de 

bare i en bærepose han tar med seg på jobb. Der har han nå en hel pose full. Kona har 

sagt at han nå må ta tak i situasjonen ellers vil hun ikke ha noe mer med han å gjøre. De 

går til familierådgivning på et offentlig familievernkontor men han får ikke situasjonen 

under kontroll. Vi avtaler en første samtale. 

I løpet av denne samtalen viser det seg at Eivind har en omfattende unnvikelsesadferd som 

strategi, og har hatt det i mange år. Han lyver og omgår sannheten for de minste ting. – 

Det er ikke mange som kjenner meg slik jeg egentlig er. – Hva med din kone, kjenner hun 

hele deg? – Nei det gjør hun nok ikke. Vi har vært sammen i tolv år og det er ikke alt jeg 

forteller henne. Du spurte i telefonen om jeg bruker narkotika. Det stemmer at jeg ikke 

gjør det, men det er noe annet……………jeg surfer på internett og har på en måte mistet 

kontrollen. – Hva er det du er inne på? – Mest porno, men ikke sånt som koster så mye 

penger. Jeg sitter oppe nesten hver natt, til fire eller fem. 

Eivind blir litt nysgjerrig da jeg lurer på om disse tingene kanskje henger sammen, og om 

han i så fall er villig til å undersøke det i videre samtaler med meg. – Jeg må få gjort noe 

med dette nå, det går jo ikke an å ha det sånn.”  

 
Antall: 
Av de totalt 70 henvendelser til Reform har 24 menn i 2002 benyttet seg av tilbud om 
enesamtaler. Pr.311202 har 15 menn avsluttet (1 etter 1 samtale, 8 etter 2 samtaler, 4 etter 3 
samtaler, 1 etter 4 samtaler og 1 etter 7 samtaler) og 9 menn er fortsatt i samtaletilbudet 

 
Problematikk: 
De mennene som benytter seg av enesamtaletilbudet er menn som opplever sin nåværende 
situasjon som krisepreget i den forstand at de ikke lenger vet hvordan de skal takle den 
situasjonen de står oppe i. Det kan være volds- og aggresjonsproblematikk, samlivsproblemer 
uttrykt i sjalusi eller seksuelle problemer, utmattelse/håpløshet i samværstvister eller 
ensomhet. Erfaringene hittil viser at mange menn i slike situasjoner i stor grad eksternaliserer 
problemet, det vil si at de legger årsakene til problemet de står oppe i på personer/systemer 
utenfor dem selv og deres egen kontroll. Maktesløshet og avmaktsfølelse er gjennomgående 
for mange av disse mennenes opplevelse av det de står oppe i. De kjemper ofte febrilsk for å 
gjenopprette en slags kontroll over situasjonen, men ofte på en måte som bare forverrer 
situasjonen. 
Samtalene hjelper mennene til å få en oversikt over hva som er eget ansvar og hvilke egne 
ressurser de kan bruke til å forbedre sin psykososiale situasjon. 
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”Tommy ringer til Reform og forteller at han nylig har fått vite at han skal bli far. Han er 

bare 23 år og er ikke lenger sammen med jenta som er gravid. Han gråter i telefonen og 

vet ikke hva han skal gjøre. Vi avtaler en time og han kommer som avtalt. Det viser seg at 

Tommy har vært sammen med en jente i noen måneder. De kranglet mye i sommer og hun 

gjorde det slutt samtidig som hun fortalte at hun var gravid. Hun er helt bestemt på at hun 

vil ha barnet. Han fikk nok sjokk og har ikke kunnet foreta seg noe fornuftig etter dette og 

ikke hatt noe kontakt med jenta. Går bare og tenker på hvordan det vil bli å bli far til en 

som han ikke kan få være med å oppdra. Vi snakker en del om hans forventninger til det å 

bli far, hvilke erfaringer han selv har fra sin egen far og hvilke rettigheter og plikter en 

far har. Han sier også at han egentlig håper de skal bli sammen igjen, men at han 

samtidig er stolt og at hun søren ikke skal få skalte og valte med han. Så han er ganske 

bestemt på at han ikke vil gi henne noen ny sjanse hvis det skulle bli aktuelt. 

Etter to samtaler avslutter vi. Han har selv nå tatt initiativ til å treffe henne for å drøfte 

hvordan de skal ordne det best mulig for barnets del.”  

 
4.4. Mannsgrupper 
Det ble i september startet opp 2 mannsgrupper hver med 7 deltagere ved oppstart.  
Gruppene hadde et visst frafall underveis. Dette førte til at den ene gruppen kun hadde 4 
gruppemøter og ikke 7 møter som planlagt. 
Mannsgruppenes innhold er i stor grad preget at deltagernes egne ønsker vedr. temaer og 
fokus, men kan både være et forum for refleksjon over menns situasjon allment og mer 
personlige problemer og utfordringer.  
I forbindelse med oppstart av gruppene, annonserte Reform i flere lokale og riksdekkende 
aviser. I forbindelse med oppstart av grupper i 2003, inviterte Reform særskilt mannlige 
medlemmer i Foreningen 2 Foreldre som bor i østlandsområdet. Sammen med artikkel i 
Aftenposten fra den ene mannsgruppen medio desember, førte dette i desember til stor pågang 
for deltagelse på mannsgrupper med oppstart primo januar -03.       
 
4.5. Juridisk rådgivning 
Fra medio september har Reform tilbudt telefonisk juridisk rådgivningstjeneste hver onsdag 
mellom kl. 17 – 20. Denne tjenesten har vært betjent av en advokat og en advokatfullmektig 
som begge har bakgrunn som vakter fra KFM. Dessuten sitter begge i Reforms styre. 
I løpet av høsten var tjeneste tilgjengelig 12 onsdager med til sammen 29 innringere. 
Mange problemstillinger er i forbindelse med separasjon/skilsmisse og tvister mellom foreldre 
ved samlivsbrudd. Mange innringere har uttrykt å være misfornøyd med den advokaten de har 
fra før. Erfaringen hittil med denne tjenesten, tilsier at det er behov for en lavterskel juridisk 
tjeneste. Reform har derfor evaluert et behov for utvidelse av denne fra år 2003.  
 
 
 
4.6. Krisetelefonen 
Som beskrevet over, er det tett tilknytning mellom KFM og Reform: 

• Reforms styre oppnevnes av KFM’s årsmøte. 
• 4 av styremedlemmene har bakgrunn som vakter i KFM 
• Vakter fra KFM har vært gruppeledere i Reforms mannsgrupper 
• Vakter fra KFM har tatt vakter i Reforms juridiske rådgivningstjeneste 
• KFM og Reform har deltatt på respektive fagmøter/seminarer/arrangementer 
• Reform har tilbudt veiledning til KFM’s vakter 
• Fra 2003 skal Reform overta koordinatoroppgaven for KFM 
• Ansatte ved Reform har tatt noen vakter for KFM 
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• Gestaltterapeuten tilknyttet Reform er også vakt ved KFM 
 
 
 
 
 
4.7. Seminarer/arrangementer 
 
Åpning 4. september 
Foruten å foreta den offisielle åpningen, skulle åpningen markere at Reform fra denne datoen 
var tilgjengelig og et reelt tilbud til menn. Av denne årsak ble mange (potensielle) 
samarbeidspartnere inviterte til åpningen. 65 gjester deltok på åpningen. Det ble også sendt ut 
pressemeldinger som medførte betydelig interesse fra pressen. Foruten offisiell åpning ved 
Barne- og familieminister Laila Dåvøy, var det fra talerstolen mange hilsninger og 
lykkeønskninger fra ulike hold.     
 
”Erfaringsseminar - menns psykososiale situasjon etter samlivsbrudd” 28.november  
Reform arrangerte halvdagsseminar med fokus på fedres sitasjon etter samlivsbrudd. 
Innledere var leder Rune Rækken fra Foreningen 2 foreldre, psykolog Reidar Selbekk fra 
Østensjø familiekontor og Psykolog Are Løkke med sine ulike perspektiver på fedres 
situasjon etter samlivsbrudd. Deltagerne på seminaret hadde ulik bakgrunn og representerte 
ulike organisasjoner som har kontakt med fedre. Deltagelse fra fedre som selv har opplevd 
samlivsbrudd bidro til seminarets innhold. 
 
” Fedre og sønner” 12.desember, seminar i samarbeid med nettverk – forskning om 
menn 
I samarbeid med Nettverk for forskning om menn, arrangerte Reform seminar med 
utgangspunkt i doktorgradsavhandlingen i sosialantropologi av Bjarne Vanderskog. Hans 
studie er foretatt i New Zealand, og har tatt utgangspunkt i et feltstudie om fedres forhold til 
sine barn. Oppslutningen til seminaret var fordoblet sammenlignet med tidligere seminarer 
som Nettverk for forskning om menn tidligere har arrangert.      
 
4.8. Terapitilbud 
Reform har inngått avtale med Gestaltterapeut Torbjørn Aas der han en dag i uken er 
tilgjengelig for menn henvist fra Reform. For menn henvist fra Reform vil kostnaden være 
noe lavere enn ordinære satser. Denne tjenesten skiller seg fra Reforms enesamtaletilbud ved 
at det er psykoterapeutiske samtaler. Terapien foregår i Reforms lokaler 
 
 
 
4.9. Kurs – Retorikk for menn 
I samarbeid med Arild Brock, sosiolog med tilleggsutdanning i psykoterapi, har Reform gitt et 
tilbud om kurs i retorikk for menn. Primærintensjonen med kurset er gjennom å styrke menn 
på de sider av retorikken menn tradisjonelt er svake på og generelt å bedre retoriske 
ferdigheter, hjelpe menn til bedre å kommunisere med sine omgivelser. 
Første kurs hadde oppstart i november. 2 menn møtte på kurset, for få til å fortsette. Reform 
ser behov for et kurs som dette, og markedsfører kurset på sine nettsider.   
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4.10. Eksterne seminarer/studietur/arrangementer som Reform har deltatt på: 
• Studietur Stockholm, Mannsjouren, Mannscentrum 
• ”Selv i de beste familier” – seminar i regi av Kompetansesenteret for voldsofferarbeid 
• ”Kjønnssosialisering i det offentlige rom” – seminar i regi av Nordisk ministerråd o.a. 
• ”God kommunikasjon” - seminar i samfunnskommunikasjon v. Apeland Consulting  
• ”Menns vold mot kvinner” – bokutgivelse 
• ”Verneplikt for kvinner?” – seminar i regi av Likestillingssenteret og 

Likestillingsombudet 
 
 
 
4.11. Kontakt med samarbeidspartnere, samfunnskontakt 
Reform har avhold møter med ulike aktører som har interesse for fagområdet. Møtene har til 
dels hatt som funksjon å presentere og profilere Reform, til dels for å bli informert om øvrige 
aktiviteter i feltet, til dels for å etablere en samarbeidsrelasjon, og til dels ideutveksling med 
tanke på mulige fremtidige prosjekter.  
 
Følgende instanser har Reform hatt samarbeidsmøter med i 2002: 
Pro-senteret  
ATV  
Follo psykoterapi 
Incestsenteret for menn 
Likestillingsombudet 
Likestillingssenteret 
Kirkens SOS 
Kilden 
”Mangfold i arbeidslivet” 
Flyktning- og innvandreretaten, Oslo kommune 
KRUT 
Gamle Aker menighet 
”Med pappa på laget” 
Vestfoldklinikken 
Utdannings- og forskningsdepartementet v. likestillingsseksjonen 
Barne- og familiedepartementet v. likestillingsseksjonen 
Justisdepartementet  
Japanske ambassade i Oslo/japanske parlamentarikere 
 
4.12. Kontakter med pressen 
Reforms kontakt med pressen har til dels hatt den hensikt å profilere og gjøre Reform kjent 
for allmennheten generelt, men viktigst har det vært å informere mulige brukere av Reforms 
tjenester om Reforms tilbud.  
Media-/presseoppslag: 
Dagsnytt 
Norgesglasset 
Nyheter tv2 
Nyheter NRK1 
Nettsider VG 
Familia 
Tidsskriftet 2 Foreldre 
Aftenposten x 2  
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”Sånn er livet” P2 
 
 
 

5. Oppsummering. 
 
 
 
 
 
 


