Årsrapport 2003
1.

Innledning – organisasjonen, ressurser

Reform – ressurssenter for menn ble initiert av Krise- og rådgivningtelefonen for menn
(KFM) høsten 1999. KFM har siden starten i 1979 sett udekkede hjelpebehov hos en økende
gruppe menn. Parallelt har KFM sett behov for mer ressurser og kompetanse i arbeidet med å
belyse menns livssituasjon. Resultatet av dette initiativet ble tilsagn om statlig støtte for
mannssenteret Reform – ressurssenter for menn i en 3-årig prøveperiode i årene 2002 - 2004.
Reform – ressurssenter for menn har utspring i Krise- og rådgivningstelefonen for menn.
KFM er organisatorisk atskilt fra Reform, og KFM og Reform har egne styrer. KFM er
samlokalisert med Reform, og i den daglige driften har Reform og KFM tett tilknytning.
Barne- og familiedepartementet bevilget kr. 2 mill. til drift av Reform for år 2002. Av disse
midlene har kr. 160.000 gått direkte til Krise- og rådgivningstelefonen for menn. Senteret er
lokalisert sentralt i Oslo sentrum i Dronningensgt. 34.
Personalressurser i 2003:
• Ellen Luckman har vært engasjert som kontormedarbeider fra 1. januar – 17. oktober.
• Thomas Hansen har vært engasjert som kontormedarbeider fra 1. desember.
• Per Kristian Dotterud har vært ansatt som daglig leder i hele 2003.
• Ulf Rikter-Svendsen har vært ansatt som rådgiver/behandler i hele 2003.
• I forbindelse med oppdragsforskning for Nordisk råd, har sosiolog og mannsforsker
Ole Bredesen vært engasjert fra 1. januar til 1. oktober.
Frivillig arbeid er en grunnleggende del av driften av Reform.
Frivillige med bakgrunn som vakter i Krisetelefonen for menn (KFM) som har vært
gruppeledere i Reforms mannsgrupper: Christian Dietrichson, Oddvar Hjulstad, Guttorm
Grundt, Thomas Hansen, Olaf Tvede.
Juristene Arne Berdal og Kjell T. Dahl har på frivillig basis drevet det juridiske
rådgivningstilbudet.
Reform har hatt 5 styremøter i 2003.
Reforms styremedlemmer:
• Kjell T. Dahl (styreleder)
• Jørgen Lorentzen (nestleder)
• Oddvar Hjulstad
• Arne Berdal
• Guttorm Grundt
• Rune Harald Rækken
• Gun-Bente Johansen
• Christian Dietrichson (vara)
• Thomas Hansen (vara)

Reforms fagråd har hatt 3 møter i 2003.
Reforms fagråds medlemmer:
• Knut Oftung
Likestillingssenteret, NIKK (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/Tore Follestad 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 kjønnsforskning
• Endre Førland
Incestsenteret for menn
• Pål Molin
Alternativ til vold
• Lars Christensen
Likestillingsombudet
• Bjørn Barland
Dopingtelefonen
• Ellen Catrine Lund
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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
Visjon
Reform skal fremme mannsperspektivet i arbeidet for likestilling, og øke menns bevissthet om
muligheter, valg og ansvar
2.3
Overordnet mål
Reform skal:
• bistå menn i vanskelige livssituasjoner
• være et stimulerende knutepunkt for aktiviteter rettet mot menn i ulike livsfaser
• være forum for et aktivt nettverk og stimulere til debatt
• bygge og formidle kunnskap og kompetanse om menn og menns livssituasjon
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•
•

3.

være en aktiv pådriver mot det politiske miljø, forvaltningsorganer, forskere, praktikere og
i samfunnsdebatten forøvrig
arbeide for å sikre nødvendige midler til drift og vekst av Reforms virksomhet

Målgruppe

Reform har en landsdekkende funksjon. I tråd med Reforms mål vil Reforms arbeid rette seg
mot menn allment. Av åpenbare praktiske årsaker er deler av Reforms tilbud utilgjengelige
for menn som bor fysisk fjernt fra østlandsområdet, 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
ettermiddager.

4.

Tiltak, aktiviteter

4.1
Innsatsområder, prioriteringer
Reform hadde offisiell åpning 4. september 2002. Også 2003 har preget av nyetablering.
Reform ønsker å være lydhør for hvilke behov som uttrykkes fra menn, og ha en åpen
tilnærming for hvordan Reforms formål, visjon og mål skal nås. Reform har i 2003 derfor
valgt å ikke angi konkrete mål og avgrensede prioriterte aktiviteter for virksomheten. I stedet
har Reform i 2003 valgt langsiktige generelle mål som ledetråd for driften. Reform vil i 2004
ha klarere konkretiseringer av mål og innhold.
Allikevel har Reform i 2003 prioritert følgende innsatsområder (styrebehandlet i mars 2003):
• Voldsforebygging
• Menn i kriser
• Farsrollen
4.1.1 Voldsforebygging
Reform har på flere nivåer satt inn innsats hva gjelder forebygging av menns utøvelse av vold:
Primærforebygging: Gjennom ulike aktiviteter og ved bruk av media, har Reform fokusert på
mannen som mulig utøver av vold. I denne sammenheng har det vært viktig å fokusere på
menns vold mot kvinner og barn, både som et samfunnsproblem og et mannsproblem. I dette
perspektivet har det vært viktig å mobilisere menn til selv å ta ansvar for egne handlinger.
Aktiviteter i samarbeid med Hvitt bånd-kampanjen og mediaoppslag etter familiedrap i januar
2003 er eksempler på primærforebyggende voldsarbeid.
Sekundærforebygging: Reform har bistått enkeltmenn i livsfaser og -situasjoner som har vært
opplevd vanskelig for den enkelte mann. Det er kjent at utøvelse av vold øker i krise og
konflikt. Innsats rettet inn mot god krisebearbeiding og konfliktløsning har virket direkte
voldsforebyggende. Enesamtaletilbudet, mannsgruppene og telefonkonsultasjoner er
eksempler på sekundærforebyggende voldsarbeid.
Tertiærforebygging: Flere av de menn som har henvendt seg til Reform har uttrykt
sinneproblematikk, og noen av disse har utøvd vold. Oppfølgingen av disse har fra Reforms
side hatt fokus på eget ansvar for voldsutøvelse, mestring av egen sinne og alternative måter å
håndtere krise og konflikt. Noen av disse mennene har blitt henvist behandling gjennom
Alternativ til vold. Reforms sinnemestringsgruppe har vært et tilbud til menn som primært har
hatt sinneproblematikk og i noen tilfeller voldsproblematikk og har således virket
tertiærforebyggende.
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4.1.2 Menn i krise
Det har for Reform i 2003 vært viktig å etablere og kvalitetssikre aktiviteter som har ivaretatt
menn i krise og menn i vanskelige situasjoner der innsats fra Reform har bidratt til å
forebygge krise. Dette innsatsområdet har sammenheng med at KFM tidligere og Reform fra
oppstarten i 2002 identifiserte at mange av rapporterte problemer var spesifikke problemer
knyttet til mannsrollen. Denne prioriteringen har også sammenheng med at det øvrige
hjelpeapparatet ofte ble opplevd som utilgjengelig for vanlige menn i livskriser. Enesamtaler,
telefonkonsultasjoner, mannsgrupper og sinnemestringsgruppe har bistått menn i slike
situasjoner. Reform har også skrevet 2 artikler i tidsskrifter om menn i krise.
4.1.3 Menn som fedre
Reform skal arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn. Særlig
innenfor familieområdet og i rollen som far, rapporterer mange menn om å ikke være
likestilte. Både i samliv og etter samlivsbrudd rapporterer mange menn at de møter motstand
mot sitt ønske om å være en deltagende far som stiller opp for barna på lik linje med mor.
Problemstillinger har både vært knyttet til juridiske rettigheter (eks. farskap,
foreldrepermisjon, omsorg/samvær, barnebidrag) og til problemer knyttet til tradisjonelle og
kulturelt betingede kjønnsdelte mønstre. Nødvendigheten av dette innsatsområdet forsterkes
av at mange fedre etter samlivsbrudd i Levekårsundersøkelsen rapporterer å ha dårlig psykisk
helse. Men også menn i samliv har gitt uttrykk for ulike problemstillinger knyttet til
farsrollen. Et flertall av menn som henvender seg og benytter Reforms tilbud
(telefonkonsultasjoner, juridisk rådgivning, enesamtaler og mannsgruppene) har problematikk
knyttet til rollen som far. Reforms mannskonferansen i november hadde fokus på farsrollen
sett i forhold til arbeidslivet. Flere av Reforms oppslag i media har vært knyttet til farsrollen.
Reform uttalte seg i åpen høring i Stortingets familiekomite i forbindelse med
familiemeldingen.
4.2
Reforms aktiviteter i 2003
4.2.1 Nettsider www.reform.no
Reforms hjemmesider inneholder informasjon om Reform og Reforms tilbud, informasjon
generelt og linker til samarbeidspartnere og andre hjelpeinstitusjoner, forskningsinstitusjoner
og tidsskrifter. Nettsidene inneholder også en engelskspråklig side. Det sendes ut nyhetsbrev
til de som melder seg på nyhetsbrev-tjenesten på Reforms nettsider. Det er sendt ut 4
nyhetsbrev i 2003. Mange kontakter viser til at de har blitt kjent med Reform via nettsidene.
Mange henvender seg gjennom våre nettsider og stiller spørsmål og uttrykker
problemstillinger gjennom e-post.
4.2.2 Rådgivningstjeneste/ telefonkonsultasjoner
Reform er tilgjengelig over telefon i ordinær kontortid og mottar henvendelser fra hele landet.
Det er i all hovedsak menn som ringer, men vi mottar også henvendelser fra partnere, venner
og fra hjelpeapparatet på vegne av enkeltpersoner eller med generelle spørsmål om Reforms
virksomhet. I utgangspunktet sikres innringerne anonymitet gjennom å kun registrere
opplysninger som ikke kan tilbakeføres til enkeltpersoner, men allikevel oppgir de aller fleste
fullt navn. Alle som henvender seg får respons ut fra sin uttalte problemstilling. Mange av
innringerne får tilstrekkelig rådgivning i den akutte samtalen, enten de blir henvist til andre
instanser (eks. rusproblematikk, behov for materielle ytelser) eller en fullendt
støttesamtale/psykososial rådgivning. Andre velger å benytte seg Reforms ulike tilbud som
enesamtaler, mannsgrupper, juridisk rådgivning eller sinnemestringsgruppe. Telefontjenesten
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legger premisser og kartlegger hvilke som skal få et videre tilbud. Reform mottok totalt 429
telefon/e-post henvendelser i 2003.
4.2.3 Enesamtaler
Reform tilbyr individuelle psykososiale rådgivningssamtaler med Reforms
rådgiver/behandler. Samtalene fokuserer innledningsvis på kartlegging av den enkeltes
situasjon/problemområde og en avklaring av videre oppdrag: Hva ønsker vedkommende/hva
kan tilbys fra Reforms side? Samtalene fokuserer videre på vedkommendes psykososiale
situasjon. Hensikten er å bidra til økt bevisstgjøring på valg, virkninger, muligheter og
begrensninger for den enkelte mann. Ansvarliggjøring, bevisstgjøring og støtte til endring er
underliggende fokus i disse samtalene. Den gjennomgående årsaken til at menn benytter seg
av samtaletilbudet er livskriser. Eksempel på slike kriser er samlivsbrudd, problemer i samliv
eller arbeidsliv, vold- eller sinneproblematikk, seksualitet og valgsituasjoner for øvrig.
Krisene kan være akutte eller akkumulerte, eks. relatert til livsstil. Ved akutte livskriser holder
det oftest med noen få samtaler, mens der krisen er et resultat av langvarig belastning kreves
det oftest flere samtaler for å motivere til og igangsette endringsprosesser. I livskrisene er en
følelse av avmakt sentralt.
Det er menn med veldig ulik bakgrunn og varierende ressurser som kommer til enesamtaler.
Sosioøkonomisk representerer de mange grupper unntatt de minst og mest ressurssterke.
Aldersspennet er stort, den yngste 20 år og den eldste 82 år. Andelen menn med ikke-norsk
bakgrunn er 18 %. Reforms rådgiver/behandler gjennomførte i 2003 totalt 297 samtaler med
69 ulike menn.
Rådgiver/behandler mottar individuell veiledning fra psykolog Marius Råkil, Alternativ til
Vold.
4.2.4 Mannsgrupper
Mannsgrupper er et av Reforms faste tilbud. Dette er samtalegrupper/utviklingsgrupper hvor
ulike sider av mannsrollen drøftes ut fra deltakernes egne erfaringer i samliv, samlivsbrudd,
farsrolle og arbeidsliv. Intensjonen med gruppene er å mobilisere menns ressurser til
bevisstgjøring og endring/forbedring i eget liv. Gruppene har bestått av 7-8 menn som treffes
ca 7 kvelder hver 14. dag i våre lokaler sammen med en frivillig engasjert og skolert
gruppeleder rekruttert fra KFM. Reform rekrutterer og skolerer løpende nye
mannsgruppeledere, menn som er opptatt av mannsrollen og er interessert i utviklingen av den
samme. Reform har i 2003 gjennomført 4 mannsgrupper med til sammen 32 deltakere.
4.2.5 Juridisk rådgivning
Reform tilbyr juridisk rådgivning 4 ettermiddager i uken fra mandager – torsdager mellom kl.
17-19. Denne tjenesten ivaretas av to jurister som begge har bakgrunn som vakter i KFM og
har andre sentrale roller i Reform. Henvendelsene dreier seg i de fleste tilfeller om
problemstillinger i forbindelse med separasjon/skilsmisse og tvister mellom foreldre rundt
samvær og omsorg. Andre problemstillinger rundt økonomi er også vanlig.
Reforms juridiske telefon mottok i 2003 i alt 130 henvendelser.
4.2.6 Sinnemestringsgruppe
Reform startet høsten 2003 en sinnemestringsgruppe for menn. Dette har vært en terapigruppe
med 6 deltakere over 10 uker for menn som ville endre sin praksis i forhold til eget sinne og
håndteringen av dette. Mennene i gruppa ble rekruttert gjennom våre ulike
samarbeidspartnere; Alternativ til vold, familievernkontorer og KFM. Gruppa ble ledet av
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Reforms rådgiver/behandler Ulf Rikter-Svendsen og gestaltterapeut/psykoterapeut Torbjørn
Aas. Bakgrunnen for tilbudet var Reforms erfaringer fra et økende antall menn som i
telefonrådgivning og enesamtaler ga uttrykk for at de ikke mestret sitt eget sinne på en
hensiktsmessig måte og at dette var blitt et negativt mønster. Ukontrollert sinne og
temperament, dårlig samvittighet for eget sinne, vold og trusler ble fort en del av dette
mønsteret. Gruppa har ikke vært et behandlingstilbud til menn med hovedproblem
voldsutøvelse, men et frivillig tilbud som skulle forbygge voldsutøvelse og egne helseplager
som stress og depresjoner.
”At jeg følte jeg ikke klarte å mestre sinnet mitt i familien. Mitt svingende humør hadde for
stor innvirkning på familiens liv, en konstant murrende uro som alltid lå på lur.”
”Jeg hadde problemer med å håndtere sinnet. Dette utviklet seg til å bli et større og større
problem, og jeg følte meg utrygg på om jeg ville klare å stoppe det før jeg eventuelt hadde
utøvd vold.”
Deltakerne hadde i varierende grad, som eksemplene ovenfor viser, en felles opplevelse av
manglende evne til kontroll og håndtering av eget sinne. Etter endt gruppeterapi ble tiltaket
evaluert. Dette er hva deltakerne selv beskrev hva de hadde fått ut av de 10 samlingene:
” Jeg er blitt mer observant på hva jeg føler i gitte situasjoner.”
” Jeg forstår at det er en mandig ting å føle seg trist. At det er godt for en mann å føle seg
trist eller sint eller redd når jeg forstår årsak/bakgrunn.”
” Har fått bedre forståelse for at jeg ikke er alene mei sinnet mitt, det hjelper å fortelle andre
hva jeg føler og tenker om sinne, finne felles løsninger.”
Erfaringene fra arbeidet i sinnemestringsgruppen har vært entydig positive, både sett fra
deltakernes og terapeutenes side. Gruppedynamikken som redskap i arbeidet med
sinnemestring er viktig, bl.a. i forhold til egen erkjennelse av problem og ansvar. Det å jobbe
med sinnemestring i gruppe noe vi ønsker å videreutvikle. Reform viderefører derfor dette
gruppeterapitilbudet i 2004.
4.2.7 Pappatilbudet
Reform startet i august et tilbud til hjemmeværende fedre i Oslo-området med små barn (inn
til 4 år). Tilbudet ble inspirert av og initiert etter modell fra ”Fars Legestue” i København og
lignende tiltak i Sverige. Intensjonen var å kunne tilby en arena for aktivitet og fellesskap, og
erfaringsutveksling, bevisstgjøring rundt farsrollen og dens betydning.
Hver torsdag mellom klokken 10 og 13 var Reforms lokaler tilgjengelige for fedre og sine
små barn, og gitt mulighet til å treffe andre fedre og barn i samme situasjon. Tilbudet ble
utover høsten sporadisk besøkt av enkelte menn med barn, såpass sporadisk at vi ved
årsskiftet inn til videre valgte å legge ned tiltaket. Tilbudet ble primært markedsført gjennom
brosjyremateriell og direkte kontakt med helsestasjoner i Oslo og Akershus.
I ettertid har vi med lokale helsestasjoner Oslo konkludert med at dette er et tiltak som for å
lykkes trolig må forankres lokalt. Reform har ikke ressurser til å være tilstede på den enkelte
helsestasjon for å direkte rekruttere fedre til aktiviteten, eller annen direkte oppsøkende
markedsføring, noe som trolig vil være en forutsetning for et slikt tilbud. Allikevel er vi i
løpende kontakt med bydel Gamle Oslo og Familiens Hus, Nes kommune med sikte på å
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utvikle pappagrupper som en del av fødselsforberedende tilbud til blivende fedre som et
fellesprosjekt.
4.2.8 Temakvelder
Reform har i 2003 arrangert 3 temakvelder. 2 av temakveldene har vært basert på åpne
drøftinger med tanke på hva menn er opptatt av og drøfting av innhold og organisering av
temakvelder eller andre lignende tiltak En av temakveldene satte fokus på hvordan menn blir
framstilt i reklame.
4.2.9 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 er kostnaden lavere
enn ordinære satser. Denne tjenesten skiller seg fra Reforms enesamtaletilbud ved at det er
psykoterapeutiske samtaler. Terapien foregår i Reforms lokaler
4.2.10 Samarbeid med Hvitt Bånd – kampanjen
I 2003 tok Reform over administrasjonen av Hvitt bånd – kampanjen.
Aktiviteter i 2003:
• Deltagelse på Nordisk-baltisk ministerkonferanse i Tallin, Estland i februar.
• Var med i arrangement av endagers-kurs for politibetjenter i Estland (februar) og
Latvia (november) om menns vold. seminar i Baltikum (v. Jørgen Lorentzen,
styreleder Hvitt bånd, styremedlem Reform).
• Stand på Karl Johansgate lørdag 22. november
• Markering på Mannskonferansen 24. november
• Forberedelse til mannsmesse januar -04
4.2.11 Samarbeid m. Krise- og rådgivningstelefonen for menn
Som beskrevet over, er tilknytning mellom KFM og Reform omfattende:
• Reforms styre er oppnevnt av KFM’s årsmøte (en rolle som Reforms fagråd vil få fra
2004)
• 4 av styremedlemmene har bakgrunn som vakter i KFM
• Vakter fra KFM har vært gruppeledere i Reforms mannsgrupper
• Tidligere 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,
• Reforms ansatte har vært foredragsholdere KFM’s fagmøter
• Reform har i 2003 ivaretatt koordinatoroppgaven for KFM
• Ansatte ved Reform har tatt noen vakter for KFM
• Gestaltterapeuten tilknyttet Reform er også vakt ved KFM
• Fra 01.12.03 er styreleder i KFM blitt engasjert som Reforms kontormedarbeider. Han
har på dagtid tatt telefoner ringt inn på KFM’s telefon på dagtid.
4.2.12 Seminarer/konferanser/deltagelse på større arrangementer.
Reform arrangerte i november Mannskonferanse med fokus på menn som fedre og
arbeidstakere - ”Menn som fedre…menn i arbeid…men?” Innledere var psykolog Magne
Raundalen, konserndirektør Truls Frogner, forskerne Trond Buland og Helene Aarseth. 70
personer deltok på konferansen.
I samarbeid med Mannskomiteen av -88, arrangerte Reform 2 seminarer i Reforms lokaler.
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På det ene møtet, presenterte forfatter Ketil Rolness sin bok ”Sex, løgn og videotape” med
etterfølgende diskusjon. På det andre møtet presenterte forfatter Lars Ramslie sin bok ”Fatso”
med etterfølgende diskusjon.
Reform var aktiv deltager og hadde stand på Mannsmessen -03.
Daglig leder var konferansier på Barne- og familiedepartementets 2-dagerskonferanse på
Gardermoen i november – ”Menn i barnehager”.
4.2.13 Undervisningsoppdrag, foredrag, deltagelse på høringer, annet
Reform hatt følgende undervisningsoppdrag:
• Kriposkonferanse (fokus på menn som er utsatt for vold)
• Larkollen Ungdomspsykiatriske behandlingshjem (menn og voldsutøvelse)
• Krise- og rådgivningstelefonen for menn (2 temakvelder)
• Grønland helsestasjon
(generell informasjon)
• Sarpsborg familievernkontor (generell informasjon)
• Bygdøy/Frogner sosialsenter (generell informasjon)
• Bogerud sosialsenter
(generell informasjon)
Reform deltok også i Stortingets familiekomites høringer i forbindelse med Regjeringens
familiemelding.
Daglig leder i Reform har i 2003 vært styremedlem i Likestillingssenterets styre.
4.2.14 Søknader om finansiell støtte til ulike prosjekter
Reform har alene og sammen med andre søkt følgende søknader om prosjektmidler:
• 5 søknader til Helse- og rehabilitering (innvilget kr. 125.000 til forskningsprosjekt om
gutter og selvmord.)
• 2 søknader til Justisdepartementet
• 1 søknad til Oslo kommunes frivillighetsmidler (innvilget kr. 10.000 til drift av
mannsgrupper)
• 1 søknad til Reklame for alvor
• 1 søknad til Nordisk filmfond
• 1 søknad til Fond for lyd og bilde
• 1 søknad til BUFA (innvilget kr. 35.000 til Hvitt Bånd-kampanjen)
4.2.15 Kontakter med pressen
Reforms kontakt med pressen har til dels hatt den hensikt å profilere og gjøre Reform kjent
for allmennheten generelt, men også å opplyse mulige brukere av Reform. Profilering i
pressen har også hatt det formål å ha en samfunnsmessig innflytelse ved å påvirke
beslutningtakere, forskere og praktikere foruten holdningsarbeid mot opinionen generelt.
Reform har hatt omfattende antall pressekontakter i 2003, både i tv, radio, aviser og
tidsskrifter.
Utover de mange henvendelsene initiert av pressen selv, har Reform sendt ut 3
pressemeldinger i 2003; en melding om det kjønnsdelte arbeidslivet, en om
mannskonferansen, og en på bakgrunn av uttalelser i en sportsending på TV2. I 2003 har
Reform skrevet 3 artikler/kronikker. En av disse ble tatt inn i et tidsskrift.
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4.2.16 Initial prosjektutvikling
I tillegg til rapporterte aktivitet skissert overfor, har Reform i 2003 vært deltagende i utvikling
av flere ulike prosjekter, både interne og i samarbeid med andre organisasjoner. Flere av disse
prosjektene er under utvikling men er ikke igangsatt i 2003. Eksempler på slike tiltak som vil
bli operasjonalisert først i 2004 er ”Fedre hjelper fedre” i regi av Nanna Maries hjem og tiltak
rettet mot samværsfedre i regi av Aker Menighet.

5. Likestillingssituasjonen i Reform, jfr. likestillingslovens aktivitets- og
redegjørelsesplikt
•

•
•
•

Reforms administrasjon har i 2003 bestått av 2 fast heltidsansatte menn henholdsvis
som daglig leder og rådgiver/behandler. I tillegg har en mann vært engasjert som
mannsforsker fram til 1. oktober. En kvinnelig kontormedarbeider har vært engasjert i
perioden 1. januar – 17. oktober. En mannlig kontormedarbeider har vært engasjert i
desember måned. Ingen stillinger har blitt utlyst i 2003.
Av Reforms 7 styremedlemmer ble er 6 menn og 1 kvinne (som ble valgt inn i
Reforms styre i mars -03).
I Reforms fagråd er 13 medlemmer menn og 4 kvinner.
Av Reforms frivillige engasjerte i mannsgrupper i 2003 (5 personer) og juridiske
rådgivningstjeneste (2 personer) er alle menn.

Grunnleggende i Reforms virksomhet er at menn selv skal mobiliseres, bevisst- og
ansvarliggjøres. Det er både faglige og ideologiske grunner som tilsier behov for menn i de
fleste posisjoner i Reforms virksomhet.
Hjemmelen som legges til grunn for en overvekt av mannlige engasjerte i Reforms ulike
funksjoner er likestillingsloven § 3: ”I særlige tilfeller er indirekte forskjellsbehandling likevel
tillatt dersom handlingen har et saklig formål uavhengig av kjønn, og det middel som er valgt
er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet.”

6.

Økonomi, regnskap, budsjett

Stiftelsen har i 2003 hatt et underskudd på kroner 22.870,- og egenkapitalen pr. 31.12.03 er
kr. 510.703,Etter styrets oppfatning gir stiftelsens resultatregnskap og balanse, samt de tilhørende noter,
fyldestgjørende informasjon om stiftelsens drift og stilling ved årsskiftet. Forutsetning om
fortsatt drift i 2004 er til stede, og årsregnskapet for 2003 er satt opp under denne
forutsetning.
Det har ikke vært ulykker i stiftelsen. Sykefraværet har vært på 0,9 %. Arbeidsmiljøet anses å
være tilfredsstillende.
Etter styrets oppfatning driver stiftelsen ikke med aktiviteter som forurenser det ytre miljø.
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for
bedømmelsen av stiftelsen.
I henhold til budsjett, har Reform ikke store avvik fra budsjett 2003 (se vedlegg).
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7.

Statistikk 2003

Henvendelser
429
Ant.henv.totalt
299
Ant. henv.Reform
130
Ant.henv.Jur.Rådg.
(faller bort fra videre statistikk)
Kjønn
35
Kvinne
264
Mann
Ikke norsk
39
bakgrunn
Kontaktform
Ringt selv
E-post
Oppmøte
Hjelpeinst.
Annen person

221
28
5
7
38

Henvist fra
Fam.rådg.
Pårør./venn
KFM
Tidl.besøk
Politi
Legevakt
Nettsider
Media
Sos.senter
ATV
Krisesenter
Annet
Ikke oppgitt

20
10
61
14
3
8
34
16
11
9
21
45
13

Problematikk
Relasjon nåforhold
Skilsmisse/sep.
Aggr./vold
Misbruk/rus
Overgrep
Samværtvist
Seksualitet
Arb.livsrelatert
Gen.konflikt
Annet (psykisk,
økonomi med mer)

Tiltak
Enesamtaler
Mannsgrupper
Sinnemestringsgruppe
Totalt

Antall menn
69
32
6
107

78
76
59
14
7
55
17
10
3
58

Tiltak foreslått
Enesamtale
Mannsgruppe
Jur.rådgivning

105
8
45

Avslut./henv.videre

141
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Oslo 16.02.04

Styret i Reform – ressurssenter for menn

……………………..
Kjell T. Dahl
Styreleder

……………………….
Jørgen Lorentzen
Nestleder

…..………………….
Oddvar Hjulstad

…………………….
Rune Harald Rækken

……………………….
Guttorm Grundt

………………………
Arne Berdal

................................
Gun-Bente Johansen

.................................
Per Kristian Dotterud
Daglig leder
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