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Årsrapport for Reform – ressurssenter for menn for 2006 
 

1 Innledning, organisasjon, ressurser  
 
2006 har for Reform vært preget av høy aktivitet. Sammenlignet med tidligere år da 
personalressursene har tilsvart 2 - 2,5 årsverk, har antall årsverks totalt for fast ansatte og 
engasjementer i 2006 vært omtrent 5 årsverk. I tillegg er det brukt eksternt innleide terapeuter 
til sinnemestringsarbeid og prosjekt partnerstøtte. Den økte aktiviteten har vært mulig ved 
eksternfinansiering av ulike prosjekter og tiltak, både nasjonale støttede prosjekter og 
prosjekter finansiert av EU (Reform er partnere i 3 prosjekter). Økte personalressurser har 
igjen ført til at Reform i betydelig større grad er engasjert som foredragsholdere, 
referansegruppedeltagere, etc. Større del av Reforms engasjement har i 2006 vært knyttet til 
internasjonale aktiviteter. I 2007 vil Reform ha et større nasjonalt fokus og ha et 
landsdekkende perspektiv i arbeidet. Veksten i aktiviteter i 2006 har primært vært på området 
kunnskapsutvikling, og særlig på områdene sexhandel, menn og helse, gutter og farsrollen. 
Samtidig har Reform beholdt aktiviteten på telefonkonsultasjoner, enesamtaler og juridisk 
rådgivning og økt tilbudet til menn med sinnemestringproblematikk.   
 
Reform – ressurssenter for menn ble initiert av Krise- og rådgivningstelefonen for menn 
(KFM) høsten 1999. KFM så 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.    
På bakgrunn av Statskonsults evaluering av Reform i oktober 2004, bevilget Regjeringen v. 
Barne- og familiedepartementet driftsstøtte for 2006 tilsvarende driftsstøtte de 3 årene i 
prøveperioden, kr. 2 000 000. 
 
Personalressurser i 2006: 

• Per Kristian Dotterud har vært daglig leder.   
• Ulf Rikter-Svendsen har vært rådgiver/behandler.  
• Bjørn Ekeli har vært engasjert som administrasjonskonsulent i halv stilling fra 

20.03.06 til 31.08.06, og hel tid fra 01.09.06 – 31.12.06. 
• Elin Kippe har vært fulltidsengasjert i tiltaket www.sexhandel.no og Kunnskapsbase 

om fedre i perioden 01.01.06 – 30.06.06 
• Ulla Bjørndahl har vært engasjert i halv stilling i tiltaket Sexhandel.no fra 29.05.06 ut 

året. Fra 01.09.06 har hun i tillegg vært engasjert i halv stilling for å utvikle Reforms 
nettsider og arbeid med overgrep mot gutter.    

• Thor Aarre har vært engasjert som behandler/rådgiver på deltidsbasis i hele 2006. I sitt 
arbeid har han primært drevet sinnemestringskurs, metodekurs i sinnemestring for 
fagfolk og individuelle rådgivningssamtaler.  

• Torbjørn Aas har vært engasjert som rådgiver/behandler på deltidsbasis i hele året for 
å drive sinnemestringskurs og metodekurs i sinnemestring for fagfolk.   

• Ole Bredesen har vært fra engasjert i full stilling fra 01.09.06 for å arbeide med EU-
prosjektet Gender Loops, og kartleggingsarbeid for kunnskap om gutter. Han var også 
tilknyttet Reform tidligere i 2006 i arbeidet med prosjektet ”Observant og rettferdig” 
og gjennomføring av prosjektet ”Homofobi, gutter og selvmord”.    

• Marianne Inez Lien har vært engasjert i ¾ stilling fra 01.09.06 og ut året med 
kunnskapsfokus på menn og helse og har i samarbeid med Foreningen 2 foreldre 
kvalitetssikret Prosjektet ”Sorg uten blomster” om fedres situasjon etter samlivsbrudd.  
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• Espen Arnevik har vært engasjert som gruppeleder høsten 2006 i forbindelse med 
prosjektet Partnerstøtte.  

 
Frivillig arbeid er en grunnleggende del av driften av Reform. Juristene Arne Berdal, Kjell T. 
Dahl og Morten Engesbak har på frivillig basis drevet det juridiske rådgivningstilbudet basert 
på telefonkonsultasjoner. 
 
Til drift av mannstelefonen har 15 telefonvakter på frivillig basis tatt vakter i 2006.  
 
Reforms styre 
Reforms styre har i 2006 hatt 7 styremøter på følgende datoer: 01.02, 07.03, 02.05, 13.06, 
29.08, 10.10 og 05.12.  
 
Reforms styremedlemmer i 2006: 

• Jørgen Lorentzen (styreleder) 
• Kari Stefansen (nestleder) 
• Arne Berdal 
• Kristin Mile   
• Audun Lysbakken  
• Ulf Rikter-Svendsen (ansatterepresentant)  
• Lars Tøsse (representant fra de frivillige) 
• Oddvar Hjulstad (ekstern vararepresentant) 
• Thor Aarre (vararepresentant for ansatterepresentant) 
• Øyvind Otterstad (vararepresentant fra de frivillige) 

 
Styreleder og daglig leder har i 2006 hatt 2 dialogmøter med Barne- og 
likestillingsdepartementet.  
 
2 Mål 
2.1  Formålsparagraf  
Reforms formålsparagraf er vedtektsfestet i stiftelsesmøte 30. januar 2002: 
 
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 likestillingsorientert 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. 
 
Overordnede styringssignaler fra senest vedtatt på styremøte 13.04.05:  
 
2.2 Grunnverdier  
Grunnverdiene er de essensielle forutsetninger virksomheten i Reform er tuftet på. De er 
langsiktige, gir etiske referanser og skal reflekteres gjennom all virksomhet i organisasjonen. 
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• Likestilling 
• Kunnskap og erfaring 
• Innovasjon 
• Mangfold 
• Mot vold 
• Ansvarliggjøring 
 
2.3 Visjon 
Som et ressurssenter for menn skal Reform være en nytenkende og kunnskapsbasert 
organisasjon med følgende visjon: 
 
• Et likestilt og mangfoldig samfunn, der makt og omsorg deles uavhengig av kjønn 
 
2.4 Mål 
Hovedmål for virksomheten er at Reform skal: 
 
• Formidle kunnskap om menns situasjon og fremme et mannsperspektiv 
• Støtte aktiviteter som fremmer utvikling, engasjement og bevissthet omkring 

mannsrollen 
• Bistå den enkelte mann i livsfaser og situasjoner som oppleves problematiske 
 

3 Reforms faste tilbud 
 
3.1 Rådgivningstjeneste/ telefonkonsultasjoner 
Reform har i 2006 mottatt 589 henvendelser totalt – 478 henvendelser til Reforms 
rådgivningstjeneste/mannstelefonen og 111 til Reforms juridiske rådgivningstelefon. 
Innholdet i konsultasjonene er tildels kartlegging fulgt opp av videreformidling til interne 
tilbud eller eksterne instanser, og dels støttesamtaler over telefonen.       
 
3.2 Enesamtaler  
Antall enesamtaler i 2006 er 276. Enesamtaler er korttidsintervensjoner med mellom 1-6 
samtaler i Reforms lokaler. Hovedmålgruppen er menn i akutte eller akkumulerte livskriser. 
Fokus i samtalene er et nå-perspektiv der det legges vekt på å hente fram ressurser for 
strategier for endring og mestring. Etter kartlegging og ved løpende behovsvurdering, 
henvises brukerne ofte til andre instanser. 
 
3.3 Mannstelefonen 
Fra 01.01.06 er det inngått et samarbeid med Krise- og rådgivningstelefonen for menn 
gjennom etablering av Mannstelefonen. Dette samarbeidet har ført til at Mannstelefonen 
inngår som et av Reforms tilbud. Formålet med Mannstelefonen er å sikre et landsdekkende, 
gratis og synlig telefontilbud til menn i form av så vel rådgivning som bistand i akutte kriser. 
Tidligere Krise- og rådgivningstelefonens frivillige vakter har fortsatt sitt engasjement i 
Mannstelefonen. Gjennom tettere samarbeid mellom frivillig engasjement og Reforms 
profesjonelle virksomhet er det et mål å sikre å kvalitetssikre driften, fremme tilgjengelighet 
og gjennom markedsføring og bedre synliggjøre tjenesten. En annen konsekvens av 
samarbeidet mellom Reform og KFM, er at Mannstelefonen inngår i Reforms budsjett og 
regnskap. 
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Åpningstiden har vært fra kl. 17.00 – 20.00 mandag - fredag. De fleste samtalene som 
besvares av Mannstelefonen har omhandlet samlivsbrudd og mannens forhold til egne barn 
etter samlivsbrudd.  
 
Den prosentmessig fordelingen av temaene for samtalene: 
 
Egen psyke 30 % 
Samliv 27 % 
Barn 13 % 
Vold 7 % 
Seksualitet 5 % 
Økonomi 5 % 
Jobb 4 % 
Rus 2 % 
Bolig 1 % 
Suicidal 1 % 
Andre 5 % 
 
I løpet av 2006 ble det avholdt 7 fagmøter i Mannstelefonen. Innholdet i fagmøtene har i 
hovedsak vært faglig oppdatering av vaktene om lovendringer og annen viktig relevant 
informasjon, markedsføring av tjenesten samt fremtidig styrking av Mannstelefonens profil.  
 
Driftsmidler til Mannstelefonen ble bevilget av Oslo kommune og Barne- og 
likestillingsdepartementet som en del av grunnfinansieringen av Reform.  
 
3.4 Juridisk rådgivning 
Det har i 2006 vært 111 henvendelser totalt til Reforms juridiske rådgivningstelefon. 
Telefontjenesten er betjent mandager til og med torsdager mellom kl. 17 og 19. Tjenesten 
utføres av 3 frivillig engasjerte advokater. 
 
3.5 Sinnemestringsgrupper 
Aktivitetene innen sinnemestring i 2006 har vært konsentrert om to hovedområder: 
metodekurs og sinnemestringskurs. 
 
Metodekursene har blitt arrangert for å trene personer med relevant terapeutisk bakgrunn i 
metode og program som anvendes ved sinnemestringskurs ved Reform. I alt har 63 personer 
deltatt ved kursene som har vært arrangert våren 2006 i Oslo (3 kurs), Stavanger, Bergen, 
Trondheim og Tromsø. Totalt var det 59 påmeldte på metodekurs, hvorav 55 fullførte. 
 
Våren 2006 ble det gjennomført 3 kurs i sinnemestring i Oslo. Høsten 2006 har det vært 
gjennomført ytterligere 4 kurs. Barne, ungdom- og familiedirektoratet (BUFdir) har støttet 
Reform med kr. 116.000 for gjennomføring av kurs i høsten 2006 og vinteren 2007. På 
sinnemestringskurs var det 55 påmeldte, hvorav 51 fullførte.  
 
For å sikre ytterligere spredning av kompetanse inviterte Reform terapeuter med relevant 
bakgrunn til å delta som hospitanter på kursene i høst. Vi fikk søknader fra 12 personer med 
relevant terapeutisk erfaring. Av disse ble 4 personer tatt ut til å delta sammen med Reforms 
egne erfarne terapeuter. Disse har deltatt på kursene høsten 2006.   
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Videre ble det gjennomført ett videregående kurs i sinnemestring med 6 påmeldte, hvorav 4 
fullførte. Dette var menn som har deltatt på grunnkurset og som har sett behov for ytterligere 
å styrke egenutvikling på dette feltet.    
 
Reform har høsten 2006 også holdt et foredrag på Norsk Gestaltinstitutts jubileumskonferanse 
om hvordan vi gjennomfører sinnemestringskurs. Foredragets tittel var ”Menn og vold”. 
 
3.6 Nettsider www.reform.no 
Reforms nettsted inneholder informasjon om Reform og virksomhetens tilbud, informasjon 
generelt og linker til samarbeidspartnere og aktuelle hjelpeinstitusjoner, 
forskningsinstitusjoner og tidsskrifter. Nettstedet publiserer jevnlig artikler og nyheter rettet 
mot menn. Nettstedet har videre åpnet for interaktivitet med brukerne gjennom muligheter for 
å kommentere hver enkelt artikkel. Kommentarene publiseres direkte på nettstedet men 
redaksjonen siler bort evt. useriøst stoff. Nettstedet inneholder engelskspråklig materiale. 
 
www.reform.no Statistikk for perioden 01.01.06 – 31.12.06  

Totalt antall besøk over en viss varighet på 
www.reform.no    

15 160   

  Total sidevisninger  56 557   

  Total treff  297 529   

  

  Gjennomsnittelig besøk pr dag over en viss varighet 
www.reform.no  

41   

  Gjennomsnittelig sidevisninger pr. dag 155   

  Gjennomsnittelig treff pr. dag  815   

 
4 Innsatsområder  
 

4.1 www.sexhandel.no 
www.sexhandel.no ble lansert 16.januar og har per 01.12.06 596 innlegg på forumet. Det er til 
sammen registret 124 brukere av forumet, der 81 av de registrerte brukerne har skrevet 
innlegg. Pr. 01.12.06 har det til sammen vært 23 868 treff på nettsiden med et månedlig 
gjennomsnitt på 1989 treff. 
 
Nettsidene blir daglig oppdatert med nyheter, både når det gjelder ny kunnskap og nye 
oppslag i media. Det har også blitt samlet inn artikler til sidene der det per 01.12.06 ligger 6 
artikler. I tillegg har 7 andre sagt ja til å skrive artikler. Reform har vært aktive i 
prostitusjonsdebatten i media, både ved intervjuer og ved egne debattinnlegg. I tillegg har 
prosjektmedarbeideren på www.sexhandel.no deltatt på en rekke konferanser, seminarer, 
debatter, samt holdt foredrag hos Natteravnene i forbindelse med kampanjen ”Stopp 
menneskehandel”. www.sexhandel.no har også fått en rekke forespørsler om faktainformasjon 
om prostitusjon og menneskehandel fra ulike aktører både i Norge og i utlandet.  
 
I arbeidet med å markedsføre sexhandel.no har Reform hatt tre annonser i tre ulike 
tidsskrifter: Vi Menn, Albertine og Politiforum. Visittkortet til sexhandel.no har blitt sendt ut i 
9000 eksemplarer til en rekke hjelpetiltak, frivillige organisasjoner, direktorater, etater, 
samtlige departementer, samtlige bibliotek i Oslo, i forsvaret, samtlige sosialtjenestekontor i 
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Oslo, helestasjoner, politidistrikt, utdanningsinstitusjoner, tidsskrifter og media. I tillegg har 
det i august vært reklame for sexhandel.no på taxiskjermer hos Oslo taxi og Christiania Taxi.  
 
Det har blitt opprettet en ressursgruppe for sexhandel.no. Denne gruppen består av daglig 
leder på Reform, prosjektmedarbeideren på sexhandel.no, Astrid Renland (PION), Unni Kiil 
(ROSA), Trond Christensen (BLD), Bjørn Olav Pettersen (Politidirektoratet), Arild Johan 
Myrberg (Sosial- og helsedirektoratet), May-Len Skilbrei (Fafo) og Arne Randers-Pehrson. 
Gruppen har hatt fire møter i 2006. 
 
Antall treff på sidene (som leser seg gjennom flere sider på www.sexhandel.no):  
 

Sessions Graph  5 000 Sessions 

1/2006 
 

4 432 
2/2006 

 
2 494 

3/2006 
 

1 910 
4/2006 

 
1 541 

5/2006 
 

1 520 
6/2006 

 
1 472 

7/2006 
 

1 474 
8/2006 

 
1 412 

9/2006 
 

1 942 
10/2006 

 
2 107 

11/2006 
 

3 553 
12/2006 

 
2 453 

  Total: 26 310 

 4.2 Menn og omsorg 

4.2.1 Kunnskapsbase om fedre 
Reform har i 2006 utarbeidet en kunnskapsoversikt med fokus på fedre. Basen ligger 
tilgjengelig på Reforms nettsider, og vil danne base for en publikasjon om fedre i Norge som 
er planlagt publisert i 2007. 
 
4.2.2 EU prosjekt – Equal partners 
Reform har i 2006 vært norsk partner i et internasjonalt prosjekt finansiert med midler fra EU. 
Prosjektet heter Equal partners – reconsidering the role of the fathers in the reconciliation of 
work and family life. Prosjektet har vært ledet av Research centre for gender equality KEHTI 
(Hellas). Øvrige partnere kommer fra Portugal, Kypros og Polen. Prosjektet har i 2006 
gjennomført en rekke bevisstgjøringskonferanser i de involverte land (utenom Norge), og 
gjennomført en studie om menns holdninger og utarbeidelse av undervisningsmateriell. 
Prosjektet ble sluttføret i desember 2006 med en større europeisk konferanse i Athen der 
resultatene ble presentert.  
 
4.2.3 EU prosjekt – FOCUS 
Reform har deltatt i den nasjonale referansegruppen til prosjektet Fostering Caring 
Masculinities i regi av LDO. Prosjektet er et EU-prosjekt med internasjonale partnere fra 
Norge, Slovenia, Spania, Island og Tyskland. Prosjektet tar sikte på å utarbeide guidelines for 
bedrifter som vil tilrettelegge bedre for fedres kombinasjon av arbeidsliv og familieliv i en 
omsorgskontekst. Den nasjonale referansegruppen har hatt 6 møter. Prosjektresultater ble lagt 
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frem og drøftet på en konferanse i Girona (Spania) i oktober. Se prosjektets hjemmesider 
www.caringmasculinities.org  

4.2.4 Prosjekt - Tilbud til fedre i familier som opplever psykiske vansker i forbindelse 
med graviditet og/eller fødsel (partnerstøtteprosjektet) 

Reform – ressurssenter for menn fikk i 2006 støtte kr. 90 000 fra Barne-, ungdoms-, og 
familiedirektoratet (BUFdir) til gjennomføringen av partnerstøtteprosjektet. Midlene ble 
tildelt for å gjennomføre et gruppetilbud til fedre i ovennevnte familier samt å utarbeide 
metodemateriale. Prosjektet ble satt i gang høsten 2006 med en gruppe på ti fedre rekruttert 
gjennom eksisterende behandlingsapparat (Aline poliklinikk og Nic Waals institutt). 
Prosessen har blitt dokumentert underveis og det skal i 2007 lage et informasjons- og 
temahefte som vil distribueres til relevante tjenester innenfor helsesektoren. Det har vært 
tilknyttet en ressursgruppe bestående av fagpersoner innenfor feltet. Prosjektet vil avsluttes i 
mars 2007. 
 

4.3 Forebygging av vold 
4.3.1 12 tiltak mot vold 
Reform utarbeidet i 2005 et notat om forebygging av vold i nære relasjoner. Notatet ble 
utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet og oversendt det samme i juni 
2006. Notatet forespeiler mulige tiltak på 3 hovedområder; bedre behandling til flere, 
holdningsarbeid gjennom konkrete punktinnsatser og en offensiv satsning på kunnskap. 
Forslaget ligger p.t. til behandling i Justisdepartementet.  
 
4.3.2 Mannsprosjektet mot vold i nære relasjoner 
Reform innledet i 2006 et samarbeid med Amnesty Norge og Kikkut kommunikasjonsbyrå 
om å gjennomføre en kampanje rettet mot menn. Tema er vold mot kvinner i nære relasjoner 
og seksualisert vold mot kvinner. Det ble etablert en arbeidsgruppe for prosjektet som i 2006 
har hatt 10 møter. Kampanjen vil lanseres våren 2007. 
 
4.3.3 Working with perpetrators in Europe  
Reform deltar som partner i dette 2-årige EU-støttede Daphne-prosjektet (2006 – 2008). 
Organisasjonen Dissens i Berlin leder prosjektet med partnere fra Norge, Latvia, Irland, 
Frankrike, Spania og Østerrike. Prosjektet har som hovedmål å lage en oversikt over 
behandlingstiltak som rettes mot mannlige utøvere av vold i nære relasjoner. Reform har 
ansvar for å kartlegge behandlingstilbud i de nordiske landene og Estland. Det ble i 2006 
gjennomført 2 møter med partnerne, i Berlin i juni og i Barcelona i november.  

 
4.4 Gutter  
4.4.1 Pilotprosjektet Observant og Rettferdig 
Pilotprosjektet har som målsetning å utvikle en video- og likestillingsmetodikk for 
barnehagene. Prosjektet har i 2006 blitt gjennomført i samarbeid med barnehageeieren 
Kanvas og barnehagene Myrer og Bjerkealleen. Reform har hatt et overordnet ansvar for 
utformingen og ledelse av pilotprosjektet. Utover planleggingsarbeidet har det i prosjektet 
blitt gjennomført oppstartsseminar med personalet i de to barnehagene. Det er gjennomført 36 
utviklings- og analysemøter avdelingsvis i løpet av 2006. I løpet av første del av 2007 vil 
Reform utarbeide en erfaringsrapport fra Pilotprosjektet. Pilotprosjektet har støtte fra: 
Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2005: kr. 65 000. Fra Kanvas sentralt i 2005: kr. 
46 500. Kunnskapsdepartementet bevilget i 2006 kr. 58 200 for å utarbeidelse av 
erfaringsrapport. 
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4.4.2 Gender Loops 

Reform har vært partner i Leonardoprosjektet Gender Loops (2006 – 2008). Fokus i prosjektet 
er barnehagepersonalets kompetanse i kjønn og likestillingsspørsmål. Prosjektet har som 
målsetning å gi et grunnlag for forbedring av partnerlandenes utdanning på dette området. De 
norske partnerne i prosjektet er Reform og Høgskolen i Oslo. Utover dette er organisasjoner 
fra Litauen, Spania, Tyrkia og Tyskland partnere i prosjektet. Prosjektet blir ledet av den 
tyske organisasjonen Dissens i samarbeid med Den katolske høgskolen i Berlin. Reform har 
deltatt på prosjektets første partnermøte, organisert og gjennomført det første møtet med den 
nasjonale ressursgruppen. Reform har presentert prosjektet på Kunnskapsdepartementets 
nasjonale konferanse for likestilling i barnehagene.  
I forhold til øvrige arbeidsmål i prosjektet har Reform påbegynt arbeidet med å utarbeide en 
oversikt over rammebetingelser for likestillingsarbeid i sektoren, samt påbegynt arbeid med å 
kartlegge likestillingsarbeid som foregår i barnehagene nasjonalt. Fra EU-programmet 
Leonardo er Reform støttet med 63 030 Euro for deltakelse i prosjektet. Av Reforms 
egenfinansieringskrav på 21 011 Euro bidrar Kunnskapsdepartementet med 10 500 Euro. 

4.4.3 Ressurssenter for gutter 

På sikt ønsker Reform også å være et ressurssenter for gutter. Reform har i 2006 påbegynt et 
grunnarbeid på temaområdet gutter og utdanning. Motivasjonen for grunnarbeidet er både å 
kunne bidra til kunnskapsutvikling på feltet og å være en pådriver for praktisk 
likestillingsarbeid. Grunnlagsarbeidet har hatt som fokus å lage en oversikt over aktiviteter og 
ressurser nasjonalt og etablere kontakt til ressurspersoner. Reform har en veilederrolle i 
prosjektet ”Gutter i Finnmark” i regi av Fylkesmannen i Finnmark. Reform bidro med 
åpningsforelesningen til oppstaren i prosjektet i Alta 4. oktober og prosjektmøte med 
Utdanningsdirektoratet 6. desember. Reform holdt også foredrag på Universitetet i Oslo for 
kurset – ”Spesialpedagogikk 1000” i november 2006.   
 

4.4.4 Homofobi, gutter og selvmord  

Reform fikk for året 2004 fra Stiftelsen Helse og rehabilitering støtte til forprosjektet 
”Homofobi, gutter og selvmord”. Forprosjektrapporten ble ferdig utarbeidet i juni 2006. 
Hovedbidraget i rapporten er å løfte fram homomobbing som fenomen som ikke utelukkende 
rammer homofile. Homomobbing kan være en faktor som øker faren for selvmordsadferd 
blant gutter allment.  

Det er for lite kunnskap om homomobbing for å kunne gjøre kvalifiserte vurderinger av 
fenomenets konsekvenser, som eks. selvmord. I den oversikten som rapporten bidrar til, 
framstår homomobbing som en sentral dimensjon i unge gutters kamp om verdighet og status 
seg i mellom. Slik sett vurderes homomobbing som viktig for å forstå unge gutters helse og 
velvære. Hovedkonklusjonen i rapporten er derfor å peke på behovet for mer forskning og 
kunnskap om fenomenet. Med mer kunnskap om homomobbing av gutter, vil vi bedre kunne 
forstå seksuell trakassering av jenter og bidra til bedre kunnskap om det overordnede 
problemområdet mobbing. I tillegg problematiserer forprosjektrapporten selvmord som mulig 
konsekvens av maskulinitetskrise. 
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4.1 Menn og helse 
I samarbeid med øvrige deltagere i det norske og nordiske nettverket for menns helse 
arrangerte Reform Nordisk konferanse - ”Menns sunnhet og helse i et likestillingsperspektiv”    
10-11.03.06.  
 
Reform har vært rådgivere i Kreftforeningens 3-årige kampanje med fokus på menn og kreft 
og Kreftforeningens aksjonsuke Menn og kreft i uke 46. Reform har forelest på 
Kreftforeningens fagmøte i mai og har deltatt på flere dialogmøter i 2006. Reform har også 
bistått Kreftforeningen i mediesaker som omhandler mannsspesifikke problemstillinger vedr. 
livsstil, helseforståelser og praksis. 
 
Ett månedsverk er brukt som fagkonsulent på prosjektet ”Sorg uten Blomster” etter oppdrag 
fra Foreningen 2 foreldre. Reform har bidratt til utvikling av spørreskjema, metodebruk, 
analyser og rapportskriving. ”Sorg uten blomster” har fokus på menns (helse-)situasjon etter 
samlivsbrudd.  
 
Reform har tatt initiativ til og etablert samarbeid med Grete Roede a/s om å sette i gang 
vektreduksjonskurs for mannlige sjåfører i Oslo Sporveier. Formålet er å utvikle et 
pilotprosjekt for å bedre mat- og mosjonsvanene til mannlige ansatte innenfor 
transportnæringer. Tilbud om kurs ligger nå til behandling på ledernivå i Oslo Sporveier.  
 
Reform har i 2006 startet utarbeidelse av Reforms kunnskapsbank om menns helse i Norge.  
 
Reform har sekretariatsfunksjonen for Nordisk nettverk for menns helse. Reform samarbeider 
med professor Asgeir Helgason ved Universitetet i Stockholm for utarbeidelsen av 
forestående konferanse i april 2008 om menn og helse ved Karolinska Institutet, Universitetet 
i Stockholm. Konferansen er et samarbeid mellom Reform, Nordisk Institutt for kvinne- og 
kjønnsforskning, Nordisk nettverk for menns helse, Karolinska Institutet i Stockholm og 
Dansk Selskap for Mænds Helse. Reform har sekretariatet for konferansen.  
 
Reform har i 2006 etablert kontakt med Diabetesforbundet, Kreftforeningen og 
Landforeningen for hjerte- og lungesyke for å lage felles strategi for å nå flere menn med 
helseinformasjon. Interesseorganisasjonene skal annonsere på nettstedet til Reform. Videre 
samarbeid er under planlegging. 
 
Reform har inngått samarbeid med European Men`s Health Forum om internasjonal 
kunnskapsutvikling og formidling om menn og helse. Reform er invitert til å ha en 
representant i ledergruppen i EMHF i 2007. Aktivitetene til Reform skal legges ut på 
nettstedet til organisasjonen (www.emhf.org) i januar 2007. Reform deltok på European 
Men`s Health Forum’s ledermøte i Brüssel 25. og 26. november.  
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5 Formidling  
Reform har holdt innlegget Men’s reconciliation of work and family life – The Nordic 
experience om farsrollen og omsorg på 8 store konferanser i regi av prosjektet Equal Partners 
- Athen 23.januar, Lisboa 23.-24. mars, Kypros 8. mai, Thessaloniki 30.juni, Heraklion 3. juli, 
Patra 5.juli, Warzawa 7.juli og Athen 10.-12.desember. 
 
Foredrag i Den norske kreftforening 31.mai om menn og helse. 
 
Innlegg om gruppetilbud til fedre med fødselsdeprimerte partnere på seminaret Psykoterapi 
med menn i Dansk psykologforening, København 15.juni (Men’s Health Week). 
 
Ledelse av internasjonal workshop i regi av the Center for Equality Advancement, Vilnius 15. 
november om farsrollen i lys av arbeidsliv og familieliv i tilknytning til konferansen Modern 
Men in Europe 2 (EU-prosjekt). Workshopdeltakere (35 stk) fra sentral- og øst Europa og 
sentral Asia. 
 
Innlegg på KS-konferanse 23.08.06 med KS’s internasjonale kontakter – ”Mens participation 
to promote gender equality - a win-win situation”.    
 
Får far lov? I samarbeid med Universitetet i Oslo gjennom Humanistisk prosjektsemester har 
5 studenter ved UiO utarbeidet rapporten ”Får far lov?” med fokus på 
likestillings/farsperspektivet i Barneloven. Rapporten ble lagt fram på seminar på Reform 
med flere eksterne deltagere. Rapporten fikk omfattende mediaoppmerksomhet.    
 
Reform bidro med åpningsforelesningen til oppstarten av ”Gutter i Finnmark”i Alta 04.10.06. 
 
Reform holdt foredrag på Universitetet i Oslo for kurset – ”Spesialpedagogikk 1000” i 
november.   
 
Foredrag hos Natteravnene i forbindelse med kampanjen ”Stopp menneskehandel” i 
november.  
 
Reform har høsten 2006 holdt et foredrag på Norsk Gestaltinstitutts jubileumskonferanse om 
hvordan vi gjennomfører sinnemestringskurs. Foredragets tittel var ”Menn og vold”. 
 
Reform har i omfattende og økende grad blitt brukt som informant både i dagspresse, 
ukepresse, tidskrifter, radio og tv.  
 

6 Arrangementer, seminarer, konferanser 
Likestillingskonferansen på Lillestrøm 9.-10.2. Med fokus på kjønn er målet et likestilt 
samfunn. 

 
Medarrangør av konferansen Menns helse i et likestillingsperspektiv i Oslo 10.-11.3. 
 
Konferanse Oslopolitiet om vold i nære relasjoner 30.05.06 
Utdeling av Sanitetsforeningens ”gullris” for den mest familievennlige arbeidsplass i februar.  
 
Likestillings-og diskrimineringsombudets åpningsseminar i februar.   
 
Konferansen Fostering Caring Masculinities i Girona 20.-22.10 (EU-prosjekt). 
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Men and gender equality. EU-konferanse om menn og likestilling i Helsinki 05.-06.10.06 på 
oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Familiepolitisk konferanse på Åland, 
Nordisk ministerråd 23.-24.11.06. Rapport fra konferansen er utarbeidet.  
 
Reform arrangerte seminar om mannsgrupper 03.05.06. Mannsgruppen i Løten innledet til 
debatt.  
 
Reform deltok på European Men`s Health Forum’s ledermøte i Brüssel 25. og 26. november.  
 
LO-konferanse om menneskehandel i september.  
 
Prostitusjonskonferanse i Bergen 2.-3. november.  
 
Trafficking-seminar i regi av Europabevegelsen 27. november.   
 

7 Faglige ressursgrupper/styreverv  
Reform sitter i referansegruppen som ble opprettet i 2006 i forbindelse med  
spørreundersøkelsen ”Likestilling og livskvalitet 2007”, i regi av Arbeidsforskningsinstituttet. 
 
Reform har deltatt i programkomitèen for konferansen Med fokus på kjønn er målet et likestilt 
samfunn i regi av Nordisk Ministerråd/Barne- og likestillingsdepartementet. 
 
Reform har deltatt i programkomitèen for Milepælkonferansen 2007. 
 
Daglig leder har vært eksternrepresentant i styret i Senter for kvinne- og kjønnsforskning, 
UiO.  
 
Reform har deltatt som fast representant i Likestillings- og diskrimineringsombudets 
brukerutvalg med fokus på kjønnslikestilling.  
 
Reform har hatt en veilederrolle i prosjektet ”Gutter i Finnmark” i regi av Fylkesmannen i 
Finnmark.  

 
8 Studiebesøk 
Studiebesøk foretatt av Reform:  
Pappagruppeverksamheten i Sydøstre Stockholmsområdet og møte med Mannlige nettverket, 
Stockholm 23.-24.2. 
 
Studiebesøk der Reform har vært vertskap:  
Studiebesøk fra likestillingsaktører NGO i India/KS 17.august.  
 
Studiebesøk fra Estlands delegasjon 15. sept.    
 
Besøk fra København 31. mai som forberedelse til oppstart av krisetilbud for menn i 
København.  
 
2 russiske delegasjoner (St. Petersburg) besøkte Reform i november.   
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9 Likestillingssituasjonen i Reform 
Reforms administrasjon har i 2006 bestått av 2 fast heltidsansatte menn henholdsvis som 
daglig leder og rådgiver/behandler. Av de øvrige som har inngått i Reforms administrasjon i 
løpet av året har det vært 3 kvinner og 4 menn. Av Reforms 7 styremedlemmer er 5 menn og  
2 kvinner. Av Reforms frivillige engasjerte er alle menn med unntak av 2 kvinner som 
engasjerte i mannstelefonen.  
 
Grunnleggende i Reforms virksomhet er at menn selv skal mobiliseres, bevisst- og 
ansvarliggjøres. For noen av Reforms aktiviteter, har vi en tilnærming der menn skal bistå 
andre menn, og å lage arenaer der menn selv skal ta ansvar. Det er faglige grunner som tilsier 
behov for menn i flere av posisjoner i Reforms virksomhet, eks. mannsgrupper og 
enesamtaler.   
 
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.” 

 
10. Statistikk 
 
10.1 Henvendelser til Reform 

 
I 2006 mottok Reform i alt 392 henvendelser fra personer som ønsket råd/veiledning. Av 
totalt 393 henvendelser har 111 (28 %) henvendt seg til Reforms juridiske rådgivningstelefon 
og 281 (72 %) har henvendt seg til Reforms kontor på dagtid via telefon eller e-post. Siden 
oppstart i september 2002 har Reform mottatt 1636 henvendelser fra personer som ønsker 
råd/veiledning. Telefoner til Mannstelefonen er holdt utenfor denne statistikken.  
 
 

SAMLEDE HENVENDELSER  (393) 

Reform
72 %

Jur.Rådg. 
28 %
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KJØNN

Kvinne 

11 %

Mann

89 %

 
30 (11 %) av henvendelsene direkte til Reform kom fra kvinner og 251 (89 %) fra menn. 
 

 

ETNISITET

Norsk

86 %

Vestlig

5 %

Ikke vestlig

9 %

 
Antall henvendelser med annen etnisk bakgrunn er 39 (14 %) hvorav 13 med vestlig og 26 
med ikke-vestlig bakgrunn. 
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10.2.  Årsak til henvendelsen 
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Når det gjelder hovedårsakene til at menn henvender seg til Reform, oppgir de selv problemer 
knyttet til egen aggresjon eller voldsutøvelse (67), skilsmisse eller samlivsbrudd (67), 
problemer i nåværende forhold (53) og samværstvist (46) som de 4 hyppigst forekommende 
problemstillinger. Øvrige forekommende henvendelsesårsaker er voldsutsatthet, misbruk/rus, 
psykiske problemer, seksualitet, arbeidlivsrelatert, livsstilsrelatert og kategorien annet (som 
også dekker generelle henvendelser). 
 
10.3 Tiltak 

TILTAK

Enesamtale; 

125

Sinnemestring; 

12

Jur.rådgivning; 

38

Avslut./henv.vid

ere; 105

Ikke kontakt; 1

 
Ved henvendelser til Reform henviser vi til ulike tilbud innenfor virksomheten der vi ser det 
nødvendig opp imot beskrevet problematikk eller behov, eller vi henviser videre innenfor det 
offentlige og private hjelpeapparatet. Det er allikevel opp til hver enkelt om man vil benytte 
seg av tilbudet, og noen takker nei. For alle henvendelser i 2005 fordeler foreslåtte tiltak seg 
som vist i diagrammet under. 
 
I etterkant av førstegangs henvendelse i 2006 har Reform gjennomført 276 enesamtaler. 
61 menn har vært deltakende i totalt 7 sinnemestringskurs. 
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10.4 Henvisningsinstans 

HENVIST FRA

9 4 5 20
3
13

90

11367
24

86

Fam.rådg.

Pårør./venn

KFM

Tidl.besøk

Politi

Legevakt

Nettsider

Media

Sos.senter

ATV

Krisesenter

Annet 

Ikke oppgitt
 

Reform registrerer også oppgitt kilde til at brukerne henvender seg til senteret. Nettsidene er 
den viktigste kilden til informasjon om Reforms virksomhet. 
 
10.5 Hjemsted 

FYLKE

23 %

36 %

41 %
Oslo

Ikke oppgitt

Andre

 
Av totalt 281 henvendelser til Reform (her er henvendelser til juridisk rådgivning ikke 
medregnet) kom 64 fra Oslo kommune og 116 fra resten av landet. 101 henvendelser oppgir 
ikke hjemsted. 

 
11. Økonomi, regnskap 
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