
Når: Onsdag 17. februar
Hvor: Stormen Bibliotek
Pris: Gratis

Fo
to

: K
ych

an



Bakgrunn for fagseminaret

Forskningsrapporten «Den mannlige smerte» 
bestilt av Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet viser at hjelpeapparatet i 
kommunene har lite kjennskap til og kunnskap 
om den volden menn utsettes for i nære 
relasjoner og som også rammer barn. En 
konsekvens av dette er at flere menn og barn 
blir værende i de voldelige relasjonene. 

Internasjonal forskning viser at lesbiske, 
homofile, bifile og transpersoner (lhbt-
personer) utsettes for like mye eller mer vold i 
nære relasjoner sammenlignet med heterofile 
kvinner og menn. Likevel har dette så langt fått 
lite oppmerksomhet i Norge.

Seminaret er støttet med midler fra 
Konfliktrådet.

Om Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er et av fire 
nasjonale likestillingssentre. Reform arbeider 
for at gutter og menn skal være omfattet av 
likestillingsarbeidet nasjonalt, enten det 
gjelder helse, utdanning, foreldreskap eller 
andre temaer.

Reform har i en årrekke gitt menn utsatt for 
vold i nære relasjoner et samtaletilbud og vært 
en pådriver for at det øvrige hjelpeapparatet 
også skal hjelpe menn og lhbt-personer på 
dette området. For mer informasjon, se 
reform.no

Innlederne

Ole Nordfjell er fagsjef i Reform. Han har siden 
2017 ledet Reforms prosjekt «Menn også! 
Videreutvikling av krisesentertilbudet til menn 
og lhbt-personer». 19 krisesentre har deltatt i 
prosjektet så langt.

Jørgen Lorentzen er faglig veileder for 
prosjektet «Menn også». Lorentzen er en 
nestor i nordisk mannsforskning, - og har vært 
og er pådriver for en likestillingspolitikk som 
omfatter menn. Lorentzen er en av forskerne 
bak studien «Den mannlige smerten» om 
menn utsatt for vold i nære relasjoner. 

Invitasjon

Gutter, menn og lhbt-personer utsettes for 
vold i nære relasjoner. Hva er for-
utsetningene og hindringene for at de skal 
få hjelp? Som en del av prosjektet «Menn 
også» inviterer Stormen Bibliotek, Bodø 
kommune og Krisesenteret i Salten og 
Reform – ressurssenter for menn til et gratis 
seminar. Fagseminaret er for ansatte ved 
krisesentre, barnevern, familievern, NAV, 
kommunehelsetjenesten, politiet og andre 
aktører som jobber mot vold i nære 
relasjoner i kommunene. 

Når: Onsdag 17. februar

Hvor: Litteratursalen, Stormen Bibliotek,  
Storgata 1A

Merk: Vi vil flytte arrangementet over på 
zoom dersom korona-situasjonen 
umuliggjør fysisk gjennomføring.

Program

. 

Påmelding: Frist 28. januar 2021
Krisesenteret i Salten sin hjemmeside: bodo.kommune.no/Krisesenteret/
Eller per epost til: krisesenteret@bodo.kommune.no

09:30  Dørene åpnes, kaffe og innsjekk

10:00  Velkommen og program

10:10  Forskning og kunnskapsstatus: 
Omfang og grupper av menn utsatt 
for vold i nære relasjoner. 
Resultater fra studien «Den 
mannlige smerte» (2017)

10:50  Kort pause

11:00  Om lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner utsatt for vold: 
Grupper, omfang og utsattes 
erfaring med hjelpeapparatet

11:30  Lunsjpause

12:15 Status og forbedringspunkter i din 
kommune:  Innspill fra Reform. 
Spørsmål og tilbakemelding

12:50  Krisesenteret i Salten presenterer 
sitt tilbud

13:00  Slutt

13:15 - 13:45 Egen del kun for ansatte på 
krisesenteret

* Deltakerne ordner lunch selv. Denne kan for eksempel kjøpes i Stormen kafé

*
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