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Bokollektivet er et tilbud til unge voksne minoritetskvinner som er på flukt fra familien grunnet
tvang, trusler eller vold, herunder tvangsekteskap, enten før eller etter inngått ekteskap.
Bokollektivet ble offisielt åpnet 8. oktober 2007. Bokollektivet er et tiltak som administrativt
ligger under Oslo Krisesenter.

Brødtekst

Bokollektivet har dermed vært i virksomhet i 3 år. I løpet av denne perioden har Bokollektivet
utviklet en egen faglig tilnærming i sitt arbeid med kvinnene som kommer til Bokollektivet.
Det har vært et ønske både fra Bokollektivet og fra Oslo Krisesenter at dette arbeidet blir
dokumentert, og det er dette som er denne rapportens formål.
I tillegg til å gi en beskrivelse av Bokollektivets faglige arbeid og verdigrunnlag, bygger rapporten
på intervjuer med teamleder for Bokollektivet, de ansatte og kvinner som bor eller har bodd i
Bokollektivet. Vi håper at vi gjennom denne skriftliggjøringen får frem erfaringer som kan være
nyttige for andre som arbeider på det samme feltet, eller som skal bygge opp nye tiltak rettet mot
målgruppen.
Arbeidet har pågått over en 3 måneders-periode i 2010, og det er Jane Dullum som har ført
rapporten i pennen. Oslo krisesenter vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at rapporten
nå ser dagens lys. Vi vil også rette en takk til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
som har bidratt med finansiering.
Inger-Lise Walmsness Larsen
Daglig leder
Oslo Krisesenter
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Kapittel 1: Innledning
1.1 Introduksjon
I Norge har vi ulike botilbud til ungdom over 18 år som er utsatt for eller trues med
tvangsekteskap. Tilbudene består av krisesentrene, kriseboliger og et Bokollektiv som er drevet av
Oslo Krisesenter(1). Denne rapporten tar for seg ett av disse tiltakene: Bokollektivet. Bokollektivet
er et tilbud til unge voksne minoritetskvinner som er på flukt fra familien grunnet tvang, trusler
eller vold, herunder tvangsekteskap, enten før eller etter inngått ekteskap. Det skal også drives
informasjons- og kompetansehevende arbeid i Bokollektivet (”Handlingsplan mot
tvangsekteskap” 2008 – 2011, s. 22).
Bokollektivet representerer et av de få fagmiljøene i Norge som kombinerer formell sosialfaglig
kompetanse og praktisk arbeid med minoritetskvinner utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert
vold (Bredal og Orupabo 2008). Bokollektivet startet sin virksomhet i 2007, og er derfor godt i
gang med sin virksomhet. I en evaluering av botilbudene til unge som bryter med familien på
grunn av tvangsekteskap, fant Bredal og Orupabo (2008) at Bokollektivet er et ”… viktig tilbud til
unge minoritetskvinner i en sårbar livssituasjon etter brudd med familie og/eller partner.” (s. 8).
De viste også at de ansatte er kommet langt i utviklingen av en faglig tilnærming i arbeidet med
kvinnene som er basert på faglig kompetanse og praksiserfaringer.
Bredal og Orupabo framhevet også at Bokollektivets særegne stilling i det nasjonale botilbudet
gjør det viktig å dokumentere virksomheten. Det var særlig viktig å få innblikk i beboernes
erfaringer og vurderinger (s. 58). Også Bokollektivet har hatt et ønske om å dokumentere sitt
faglige arbeid og de erfaringene de har gjort seg. Høsten 2009 tok derfor Bokollektivet/
Oslo krisesenter et initiativ overfor Bufdir med sikte på å realisere dette gjennom et 5
måneders prosjekt. Bufdir valgte å støtte et prosjekt av tre måneders varighet(2), og denne
rapporten er resultatet av dette initiativet. Rapporten gir en beskrivelse av det faglige arbeidet i
Bokollektivet, hvordan man arbeider med kvinnene, og på hvilke faglige og verdimessige
grunnlag. Også kvinnene i Bokollektivet er gitt en stemme, gjennom at de er intervjuet om sine
erfaringer og sin opplevelse av tiden i Bokollektivet. Før vi går nærmere inn på rapportens
datagrunnlag og gjennomføring, skal vi si litt om bakgrunnen for opprettelsen av Bokollektivet,
og hvordan Bokollektivet er organisert.

1. Som en del av arbeidet med regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir) i gang med å etablere et nasjonalt bo og støttetilbud for unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap (tiltak 27). Botilbudene
etableres i samarbeid med utvalgte kommuner, og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap står for tildeling av bolig. Kriseboligene
innlemmes i dette tilbudet iløpet av 2010.
2. Tilskuddet er gitt av Bufdirs tildelte midler til gjennomføring av tiltak 27 i Handlingsplanen mot tvangsekteskap.
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Til min mor... På morsdag
Takk for at du er min mor!
Jeg har ikke mange ord
som kan si alt som jeg har
i mitt svake hjerte, mor!
Takk for alt jeg fikk av deg,
takk for at du er snill og grei,
takk for at du var så streng
hvordan kunne jeg ellers lære meg?
At verden er stor og fin,
vanskeligheter blir til lettelse
når du er her og min.
Ja, jeg føler meg litt såret og sviktet
når du ser at jeg har det vondt, men er stille.
Jo, det er hardt å være en mor
men du kunne gjøre noe om du bare ville!
Fra å gå, snakke, sitte, spise, til å kjempe,
umulig å telle det du lærte meg.
Jeg er veldig dårlig på ord, mor!
Men er kjempeglad i deg!
Miriam
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1.2 Forhistorien
Bokollektivet for minoritetskvinner har sin forhistorie i det såkalte ”Brobyggerprosjektet” som
ble startet på Oslo Krisesenter i 1999. De ansatte på Krisesenteret observerte at flere kvinner med
etnisk minoritetsbakgrunn slet spesielt med å gjennomføre ønsket om å forlate overgriper etter
krisesenteroppholdet. Dette gjaldt både kvinner som hadde vært utsatt for partnervold, og
kvinner som var truet med vold og tvang fra sin biologiske familie. Særlig de som hadde kort
botid i Norge og som hadde vært isolert i familien, var i fokus. Disse kvinnene hadde store
hjelpebehov i reetableringsfasen, både fordi de hadde mistet hele sitt sosiale nettverk etter
bruddet med voldsutøver(ne), og fordi de manglet grunnleggende kunnskaper om det norske
samfunnet og hjelpeapparatet. De hadde ikke bare behov for beskyttelse, men også for både
praktisk hjelp og psykososial støtte over en viss tid. Dette var vanskelig å imøtekomme innenfor
Krisesenterets rammer (Nilsen og Prøis 2002).
Man mente at disse behovene kunne ivaretas i et kollektivt botilbud (se også Paul 1998), og 30.
mai 2000 ble det første Bokollektivet åpnet. Bokollektivet startet som et treårig prosjekt innen
rammen av Brobyggerprosjektet, for senere å bli en avdeling direkte under Oslo Krisesenter
(Bredal 2008). Hovedmålsettingen for oppholdet var å hjelpe kvinnene slik at de ble i stand til å
mestre en selvstendig tilværelse i det norske samfunnet etter et brudd med familien, samt arbeide
for at kvinnene skulle få et godt forhold til familien igjen.
I 2002 ble dette første Bokollektivet evaluert (Paust 2002). Paust fant at av de 23 kvinnene som
hadde benyttet seg av Bokollektivet ved evalueringstidspunktet, hadde særlig de nyankomne
kvinnene tid- og ressurskrevende behov: De var sterkt nedkjørt fysisk og psykisk, de hadde svært
begrensede norskkunnskaper og ellers dårlige forutsetninger for å klare seg på egen hånd i det
norske samfunnet. Bokollektivet hadde vært av avgjørende betydning for de fleste av beboerne.
Bokollektivet ble opprettet med begrensede statlige og kommunale midler. Bokollektivet hadde
1,5 stilling, og mye av arbeidet var basert på frivillig, ufaglært arbeidskraft. Evalueringen viste at
kvinnenes behov var mer omfattende enn det budsjettet for det 2-årige prosjektet hadde tillatt, og
anbefalte at det ved videre drift burde satses mer på profesjonell oppfølging av beboere og ansatte,
med høyere sosialfaglig kompetanse og økonomisk prioritering.
Også en prosjektrapport fra Bokollektivet, der fokuset var å beskrive kjennetegn ved målgruppen,
hvilke hjelpebehov gruppen hadde og hvilke metoder og konkrete tiltak som var hensiktsmessige
i arbeidet, bekreftet dette (Skogøy 2003). Elin Skogøy – som var leder for Bokollektivet - viste at
arbeidsoppgavene i Bokollektivet var annerledes og mer omfattende enn det man hadde tenkt seg
i utgangspunktet, særlig når det gjaldt koordinering av det øvrige hjelpeapparatet og miljøarbeid.
Hun framhevet at det var nødvendig at lederansvaret, hovedkontaktansvaret og det overordnede
ansvar for miljøarbeidet måtte innehas av kvalifisert personale.
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Arbeidet krevde flere ansatte på fulltid, men også frivillige og andre kunne gi viktige bidrag.
Bokollektivet ble imidlertid nedlagt i desember 2004, på grunn av utilstrekkelig finansiering.
I 2006 tok så Barne- og likestillingsdepartementet et initiativ som endte med at Krisesenteret
valgte å opprette det ”nye” Bokollektivet.
Det startet sin virksomhet sommeren 2007, og det ble offisielt åpnet 8. oktober 2007. Det var
en forutsetning at Bokollektivet skulle gi et tilbud til den samme målgruppen som det ”gamle”
Bokollektivet. Det skulle også drives informasjons- og kompetansehevende arbeid i Bokollektivet
(korrespondanse mellom daværende Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo Krisesenter og
Oslo kommune i forbindelse med oppstart av Bokollektivet).
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1.3 Bokollektivet: Målgruppe, ansatte og organisering
Bokollektivet har 5 plasser. Siden oppstarten har det bodd 40 kvinner i Bokollektivet (pr. juni
2010). Kvinnene er unge, stort sett i alderen 18 – 25 år, og de har ulik etnisk bakgrunn. Det har
ikke bodd mødre med barn i Bokollektivet, og Bokollektivet er heller ikke godt tilrettelagt for
denne gruppen. Kvinnene kommer til Bokollektivet via ulike instanser, som Røde Kors-telefonen
om tvangsekteskap, minoritetsrådgiverne på skolene, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap(3),
SEIF, Oslo Krisesenter, andre krisesentre og politi. Noen henvender seg selv.
Bokollektivet er et tjenestetilbud med lav terskel, i den forstand at det gir direkte hjelp uten
henvisning, venting og lang saksebehandlingstid. Bokollektivet gir hjelp til alle som henvender
seg som befinner seg i målgruppen. Selv om Bokollektivet ikke har ledig plass, er det ingen som
blir avvist. Ved akutt behov for hjelp henvises til Oslo Krisesenter, eller til andre hjelpeinstanser
(som andre krisesentre, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, Brobyggerprosjektet).
Bokollektivet har 5 årsverk (en teamleder og 4 miljøterapeutstillinger). Bokollektivet er organisert
under Oslo Krisesenter, og må følge Oslo Krisesenters vedtekter(4). Bokollektivet har derfor bare
kvinnelige ansatte. De 4 fast ansatte miljøterapeutene i Bokollektivet har følgende utdanning: En
er barnevernspedagog, en er sosionom, en har en mastergrad i arabisk, og en har en mastergrad
i fred og konfliktløsning (”Peace and conflict transformation”). Bokollektivet er dermed bedre
bemannet enn det ”gamle” Bokollektivet, og det har et større innslag av fagutdannet personale.
Bokollektivet har en 8 ukers turnus med arbeid hver 4. helg. De fleste ukedagene er det to ansatte
på dagtid, en på kveld og en på dag og kveld i helgene. Møtevirksomhet og samarbeid med andre
offentlige instanser utgjør en stor del av arbeidet i Bokollektivet. Dette arbeidet må foregå på
dagtid, og krever derfor at det er minimum to på jobb på dagtid. Det må også være personale
tilgjengelig på kveldstid og i helgene. Beboerne sliter også ofte med psykiske reaksjoner etter det
de har vært utsatt for, og dette kommer ofte til uttrykk på kvelder og i helger. Onsdag er
personalets møtedag, og alle fast ansatte er derfor på dagvakt. Denne dagen gjennomføres det
både personalmøter (teammøter), fagdager og beboermøter (disse møtene beskriver vi nærmere
i kapittel 5). De ansatte går ikke nattevakter. Men det er nattevakter tilgjengelig, disse er ”lånt ut”
av Oslo Krisesenter, og ansatt der.
Driften av Bokollektivet har eget budsjett og regnskap. Bokollektivet er finansiert gjennom vanlige ordninger for krisesentrene, dvs. etter en fordelingsnøkkel på 20% fra Oslo kommune og 80%
fra staten. Finansieringen i 2009 var på kr 3 650.500. I forbindelse med kommunenes plikt til å ha
et krisesentertilbud (fra 2010), gjennomføres det fra 2010 en ny finansieringsordning hvor statlig
støtte til krisesentertilbudene går inn i kommunenes rammetilskudd.
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3. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap gir råd, veiledning og assistanse til førstelinjetjenesten i arbeidet med konkrete saker
som gjelder tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold og kontroll. Teamet dekker hele landet, og består av representanter for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi). IMDi har det administrative ansvaret for Kompetanseteamet (www.imdi.no).
4. Det er grunn til å fremheve Bokollektivets tette organisatoriske og faglige tilknytning til et krisesenter (Oslo). Dette har preget
og styrket det faglige arbeidet i Bokollektivet på flere måter. Dette kommer vi tilbake til.
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Kapittel 2: Rapportens hovedtemaer og gjennomføring
2.1 Rapportens problemstillinger
Bokollektivet har en helt bestemt faglig plattform i sitt arbeid med kvinnene i Bokollektivet,
denne er uttrykt gjennom begrepene ”Fra lydighet til ansvarlighet”(5).
Hovedformålet med rapporten er å beskrive hvordan Bokollektivet arbeider faglig for å oppnå
denne målsettingen. Rapporten er altså ikke en evaluering av virksomheten, men den gir en
beskrivelse av Bokollektivets faglige plattform, og det verdigrunnlaget og den sosial- og
institusjonsfaglige tilnærming som ligger til grunn for arbeidet. Den beskriver også hvordan
Bokollektivet arbeider i det praktiske for å oppnå sine målsettinger, og hvordan kvinner som bor
eller har bodd i Bokollektivet har opplevd sin tid der.
Gjennom denne beskrivelsen behandler også rapporten følgende temaer(6):
•
Hva er kvinnenes oppfølgingsbehov (både under og etter oppholdet)?
•
Hvordan arbeides det med å oppnå empowerment?
•
Hvordan ivaretas sikkerhetshensyn?
•
Hvilke fordeler og ulemper har en kollektiv boform? Hvordan er forholdet mellom
Bokollektivets ulike målgrupper?
•
Hvilken betydning har det at Bokollektivet er del av et krisesenter?

5. Dette er hentet fra boken ”Fra lydighet til ansvarlighet” av Jesper Juul og Helle Jensen.
6. Temaene er beskrevet mer utfyllende i prosjektbeskrivelsen, se vedlegg I.
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2.2 Rapportens datagrunnlag
Bokollektivet ønsket at en person skulle bistå i forbindelse med skriftliggjøringen, og det er Jane
Dullum som har ført rapporten i pennen. Hun er dr. polit. i kriminologi, og arbeider ellers ved
Universitetet i Oslo. Hun har derfor ingen tilknytning til Bokollektivet. For at skriftliggjøringen
skal gi et bredest mulig bilde av det arbeidet som gjøres i Bokollektivet, valgte hun, i samråd med
Bokollektivet, å intervjue både de ansatte, og nåværende og tidligere beboere. Hun har også
deltatt noe i det daglige livet i Bokollektivet. Arbeidet har pågått over en 3 måneders periode, fra
1. januar til 1. april 2010. Rapporten bygger på følgende materiale:
Intervjuer med teamleder
Det viktigste grunnlaget for skriftliggjøringen, er intervjuer og samtaler med leder for
Bokollektivet, teamleder Kristin Mettenes (heretter bruker vi bare Kristin). Kristin har ledet
Bokollektivet siden starten i 2007, og er den som har utformet Bokollektivets faglige plattform og
verdigrunnlag. Kristin er utdannet barnevernspedagog og familieterapeut, med videreutdanning i
barne- og ungdomsvern, samt barnevern og etniske minoriteter. Hun har sin
familieterapeut-utdanning fra Kempler-instituttet. Dette instituttet har en egen faglig plattform
og et eget verdigrunnlag, og det er dette som har dannet utgangspunkt for Bokollektivets faglige
plattform og verdigrunnlag. Rapporten beskriver dette grunnlaget, og også hvilken sosial- og
institusjonsfaglige tilnærming Bokollektivet har valgt for å ivareta disse perspektivene.

Intervjuer med nåværende og tidligere beboere
Bokollektivet så det som sentralt å involvere beboerne i skriftliggjøringen, og dette er ivaretatt
ved at til sammen 7 beboere er intervjuet, 3 nåværende og 4 tidligere beboere. 2 av kvinnene er
vokst opp i Norge. Fokuset for intervjuene var kvinnenes opplevelser av å bo i Bokollektivet, og
hva de opplever å ha fått ut av oppholdet sitt. I ett av intervjuene ble det benyttet tolk, de øvrige
intervjuene foregikk på norsk.
Det er altså bare 3 av de 5 beboerne som bodde i Bokollektivet i løpet av prosjektperioden, som er
intervjuet. Forklaringen på dette er at begge kvinnene befant seg i en spesielt vanskelig
livssituasjon i den tiden prosjektet pågikk, og det opplevdes ikke riktig å be dem om å delta i
intervjuene.
De 4 tidligere beboerne, er kvinner som i dag har en viss kontakt med Bokollektivet, og det
var derfor enkelt å rette en henvendelse til dem om de ville bli intervjuet. Det var de ansatte i
Bokollektivet som tok kontakt. For å sikre at kvinnene deltok frivillig, ble kvinnene bedt om å
undertegne en samtykkeerklæring. Det var kvinnenes kontaktperson som ordnet med dette.

Intervjuene med Kristin har foregått gjennom hele 3-måneders-perioden. I rapporten brukes
mange sitater fra disse intervjuene, siden hennes rolle er så sentral for Bokollektivets faglige
grunnlag. I rapporten brukes også utdrag fra årsrapporter som beskriver deler av det faglige
arbeidet i Bokollektivet, disse er utarbeidet av Kristin.

Deltakelse i miljøet
For å komme ”tettere på” det faglige arbeidet som drives i Bokollektivet, har også Jane Dullum
deltatt noe i det daglige livet i Bokollektivet. Hun har deltatt på fagmøter og teammøter, samt
ved felles møtepunkter for ansatte og beboere, som frokoster, beboermøter og avslutninger (dette
kommer vi også tilbake til). Hun har også bare ”vært” i miljøet, og på den måten snakket mer
uformelt med beboere og ansatte.

Intervjuer med de ansatte
I tillegg bygger rapporten på intervjuer med 5 ansatte. 3 av de ansatte i Bokollektivet er intervjuet.
(I den 4. miljøterapeutstillingen var det ansatt en vikar som sluttet i løpet av 3-måndersperioden. Det kom så en nyansatt, hun er ikke intervjuet siden hun var så ny.) I tillegg er 2 ansatte
som tidligere har arbeidet i Bokollektivet, og som nå arbeider i ”leilighetsprosjektet”(7) intervjuet.
Temaet for intervjuene har vært hvordan de ansatte arbeider i det daglige for å oppnå
Bokollektivets målsettinger.

Styringsgruppe
Bufdir forutsatte at det ble opprettet en styringsgruppe for prosjektet. Denne har bestått av
forsker dr. polit. Anja Bredal ved Institutt for samfunnsforskning, Laila (tidligere beboer i
Bokollektivet), rådgiver Elin Skogøy fra Bufdir, leder for Oslo Krisesenter Inger-Lise Walmsness
Larsen, og psykologene Trine Eikrem og Pia Camilla Aursand fra Brobyggerprosjektet. Det har
vært avholdt to møter i styringsgruppen. Styringsgruppen har gitt verdifulle innspill, og har lest,
kommentert og godkjent rapporten.
7.Høsten 2008 ga Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester Oslo Krisesenter v/Bokollektivet i oppdrag å samarbeide med
Ungbo om etablering av et oppfølgingsteam som skulle følge opp beboere i 3 leiligheter. Målgruppen er unge kvinner, menn og
par fra hele landet utsatt for tvangsgifte. Etableringen av oppfølgingsteamet var på plass våren 2009. Iløpet av 2010 øker antall
leiligheter fra 3 til 7. Bokollektivets ansatte i leilighetsprosjektet har hatt sin opplæring i Bokollektivet, og deltar i teammøter,
fagdager og veiledning på lik linje med de andre ansatte i Bokollektivet.
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Rapportens struktur og siktemål
Rapporten gir først en beskrivelse av beboerne i Bokollektivet (kapittel 3), for gjennom dette å
vise hvilken livssituasjon kvinnene befinner seg i, og derigjennom hvilke hjelpebehov de har.
Etter dette følger en beskrivelse av Bokollektivets verdigrunnlag og faglige plattform, samt
den sosial- og institusjonsfaglige tilnærmingen Bokollektivet har valgt for sitt arbeid (kapittel 4). Tema for kapittel 5, er å vise hvordan Bokollektivet arbeider i det praktiske med å oppnå
sine målsettinger, og her gjengir vi også hvordan nåværende og tidligere beboere opplever og
har opplevd den måten man arbeider på i Bokollektivet. Avslutningsvis (i kapittel 6) sier vi om
Bokollektivets ønsker for veien videre.
Gjennomgående i rapporten er det brukt sitater fra intervjumaterialet. Alle intervjuer, bortsett fra
intervjuene med Kristin, er gjengitt i anonymisert form, og det er brukt fiktive navn på de som er
intervjuet. I tillegg gis det i rapporten ulike case-beskrivelser for å beskrive beboernes
livssituasjon og ulike sider ved det praktiske arbeidet i Bokollektivet. Også disse beskrivelsene er
anonymiserte, slik at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner.
Det er grunn til å understreke at rapporten gir en presentasjon av Bokollektivets faglige grunnlag
og erfaringer. Rapporten har dermed et deskriptivt siktemål, dette er som nevnt ikke en
evaluering. Imidlertid vil rapporten, gjennom intervjuene med kvinnene som bor eller har bodd i
Bokollektivet, gi en pekepinn om hvorvidt Bokollektivet lykkes i å oppnå sine målsettinger, og om
Bokollektivets faglige tilnærming er fruktbar i arbeidet med målgruppen. Håpet er også at
rapporten får fram erfaringer som kan være nyttige for andre som arbeider på det samme feltet,
eller som skal bygge opp nye tiltak rettet mot målgruppen.
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Kapittel 3: Kvinnene i Bokollektivet
Miriams historie
Miriam er 18 år. Hun er vokst opp i Norge, men foreldrene hennes kommer opprinnelig fra
Pakistan. Hun går nå på videregående skole. De første årene på barneskolen, fikk Miriam lov til
å være ute i nabolaget og leke med de andre barna. Etter hvert som hun ble eldre, var det alltid
noe hun skulle hjelpe til med hjemme, så hun måtte gå rett hjem fra skolen. Hun skulle passe
småsøsken, lage mat og vaske. Foreldrene begynte å sette flere og flere begrensninger for henne
i forhold til å være sammen med jevnaldrende. Etter hvert skulle klassen hennes på leirskole, og
Miriam gledet seg til dette. Da det nærmet seg tidspunktet for leirskolen forsto hun at hun ikke
kom til å få lov til å reise. Dette var første gang Miriam satte seg opp mot foreldrene. Hun sa fra
til foreldrene at hun ville på leirskolen, og prøvde å diskutere med dem. Dette var den første gangen hun ble slått av faren. Hun fikk det enda strengere, og hver dag kom en av de eldre brødrene
hennes for å hente henne etter skoletid. Dette fortsatte gjennom hele ungdomsskolen. Miriam
prøvde hele tiden å holde kontakt med venninner, men merket at det etter hvert ble vanskelig å
ha noe å snakke med dem om. Hun var den som ikke hadde vært på kino, vennetreff eller fritidsaktiviteter. Venninnene snakket om ting de hadde vært med på, og Miriam hadde ingen ting å
bidra med.
Etter ungdomsskolen fikk Miriam lov til å begynne på en videregående skole, der en av brødrene
hennes gikk. Flere ganger prøvde hun å snakke med foreldrene om å få lov til å være sammen
med venninner i fritiden. Det endte alltid med at foreldrene ble sinte og sa at hun bare prøvde å
bli norsk. Som oftest endte det med at hun ble slått og flere ganger ble hun stengt inne. Miriam
ble mer og mer isolert. Hun ble from og lydig og opponerte aldri mer mot foreldrene.
En dag hørte hun foreldrene snakke om at det var på tide at hun ble gift, og de snakket om en
fetter fra hjemlandet. Noen uker senere fortalte foreldrene henne at de alle sammen skulle på
ferie til Pakistan. Miriam ble redd for at de planla bryllup for henne. På skolen merket hun at hun
ble mer og mer ukonsentrert, og en dag var det en lærer som spurte henne om det var noe galt.
Miriam fortalte henne om redselen for å bli giftet bort. Læreren tok henne med til rådgiver som
snakket med henne om hvilke muligheter hun hadde. Etter noen uker var Miriam overbevist om
at foreldrene planla bryllup, mer og mer tydet på det. Rådgiveren hjalp Miriam med å få kontakt
med Krisesenteret, hvor hun kom en dag etter skolen. Etter at hun hadde bodd på Krisesenteret et
par dager, fikk hun tilbud om å flytte til Bokollektivet.
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Bushras historie
Bushra kom til Norge med familien sin som 13-åring. Hun ble utsatt for streng kontroll gjennom
hele oppveksten. Hun opponerte ofte mot dette. Hun ble da utsatt for fysisk vold, som å bli helt
varm olje over armene, bli innesperret på rommet, bli holdt oppe om natten, og slått hvis hun sa
noe. Som 15-åring tok hun kontakt med barnevernet og fikk hjelp til å flytte på ungdomshjem.
Etter kort tid savnet hun familien sin og trakk tilbake alt hun hadde sagt om dem, og flyttet hjem
igjen. Volden fortsatte, og ble enda verre. Som 18-åring rømte hun hjemmefra og bodde hos
venner og bekjente. Etter en tid reiste hun fra hjembyen sin og kom til Oslo hvor hun kontaktet
Røde Kors-telefonen. De hjalp henne med å få plass i Bokollektivet.

Miriams og Bushras historier illustrerer hvem Bokollektivet er et tilbud til: Minoritetskvinner
som er på flukt fra familien grunnet tvang, trusler eller vold, herunder tvangsekteskap, enten før
eller etter inngått ekteskap. I det følgende skal vi utdype hva som kjennetegner kvinnene som
kommer til Bokollektivet. I tillegg til teamleders og stabens kompetanse og faglige overbevisning, danner nettopp fellestrekk ved kvinnenes livssituasjon et viktig grunnlag for den faglige
tilnærmingen man har valgt i Bokollektivet.
Kvinnene som kommer til Bokollektivet kan litt skjematisk deles inn i tre grupper:
1.
2.

3.
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Kvinner som er vokst opp i Norge, som står i fare for å bli eller har blitt tvangsgiftet.
Nyankomne kvinner som er gift med menn med minoritetsbakgrunn, der ekteskapet
medfører en livssituasjon preget av tvang, vold og mishandling. Denne gruppen kvinner
kan ha vært utsatt for ulik grad av tvang og press ved ekteskapsinngåelsen. Noen kan ha
sagt ”ja” og trodd at de skulle få et godt liv sammen med ektemann og barn i Norge, andre
har ikke blitt spurt, eller de har forsøkt å si ”nei” uten å ha blitt hørt.
Kvinner som er utsatt for ekstrem frihetsbegrensning og kontroll av sin familie eller
svigerfamilie. (Årsberetning 2009, Bokollektivet).
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Det kan altså være ulike grunner til at kvinnene kommer til Bokollektivet. Det kan være
”nyankomne” kvinner som er kommet til Norge for å bli gift med en mann, det kan være kvinner
som er vokst opp i Norge som har rømt fra familien sin for å unngå tvangsekteskap, eller kvinner
som er blitt tvangsgiftet eller har levd i et ekteskap preget av vold og trusler. Andre har levd under
svært kontrollerte forhold i sine familier. Ofte går gruppene over i hverandre.
Hva er det så som kjennetegner kvinnene? I Bokollektivet er man opptatt av at kvinnene kan være
svært ulike. ”De er alt”, som en av de ansatte sier det, og de kan reagere svært ulikt på den
situasjonen de befinner seg i. Noen av kvinnene gir når de kommer til Bokollektivet klart uttrykk
for at de har foretatt et valg om å forlate familien, de er avklarte og stolte i forhold til det valget de
har gjort, og de har et positivt syn på framtiden. Etter en stund kommer imidlertid sorg og savn,
de kan oppleve press hjemmefra, og de får sterke psykiske reaksjoner på det de har vært
igjennom. Andre som kommer til Bokollektivet er svært nedtrykte og sterkt preget av situasjonen
de befinner seg i, men de får et mer positivt syn på fremtiden etter som tiden går i Bokollektivet.
Selv om kvinnene kan reagere ulikt på den situasjonen de står oppe i, ser man i Bokollektivet at
det allikevel er noen fellestrekk ved kvinnene som kommer til Bokollektivet:
Kontroll og disiplinering
Flere av kvinnene som kommer til Bokollektivet har vært utsatt for vold, og de fleste kvinnene
har opplevd sterk grad av kontroll og disiplinering fra familiene sine. Bredal og Skjerven (2007)
har gitt en dekkende beskrivelse av hvordan denne kontrollen arter seg: ”Kontrollen kan bestå i
strenge regler, overvåking, og sanksjoner ved brudd på normer, men også i frykt for potensielle
reaksjoner. Til kontrollens mekanismer og metoder hører et bredt spenn av fysisk og psykisk
vold, inkludert trusler, trakassering og krenkelser, trusler om og reell utestengning fra
fellesskapet, samt ”emosjonell utpressing” ved at foreldrene appellerer til jentas lojalitet til
familien, advarer om at hennes oppførsel vil skade familiemedlemmers helse etc.
Den mest alvorlige volden omfatter drap og press til selvmord. Sagt på en annen måte, handler
det om ungdommens rett til selvbestemmelse, bevegelsesfrihet og deltakelse i samfunnslivet og
sikkerhet for ikke å bli utsatt for vold, overgrep og andre krenkelser.” (s. 98).
De argumenterer derfor for at man trenger flere ord på de overgrepene og konfliktene som ofte
faller inn under overskriften ”tvangsekteskap” og ”æresrelatert vold”. De mener at begrepet
æresrelatert vold bør suppleres med et begrep om kontroll eller undertrykking, for å signalisere
en bred forståelse av vold: ”I det hele tatt er kontroll et ord som går igjen i våre data og som vi
synes er godt å ”tenke med”.” (s. 101, kursivering i original).
I Bokollektivet har man erfart at den kontrollerte og ofte isolerte situasjonen kvinnene har levd i,
har gitt seg ulike utslag når det gjelder livssituasjonen deres her og nå:
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Kontrollens konsekvenser
Mange har fysiske og psykiske plager når de flytter inn i Bokollektivet. Det kan være hodepine,
smerter i skuldre og ledd, søvnproblemer og mareritt. Dette kan være psykosomatiske reaksjoner
på overgrep de har vært utsatt for. Flere har vært utsatt for mye vold, og har eller har opplevd
traumer som følge av dette. Noen kan ha suicidale tanker og kan utføre selvskading. Det har også
vært tilfeller av mer alvorlige psykiske lidelser.
En annen konsekvens av den kontrollerte livssituasjonen kvinnene har befunnet seg i, er at
kvinnene har opplevd liten grad av medbestemmelse over eget liv. Det er familien som har tatt
avgjørelser og bestemt over kvinnene. Familien har gjort det de syns er best. Som følge av dette
er de lite vant til å ta egne avgjørelser. Nå har kvinnene fått en ”plutselig frihet”, og de skal selv
finne ut hva som er best for dem. De kan synes det er vanskelig, nesten umulig å ta egne valg og
derigjennom stole på seg selv. De vet mye om å være lydige eller ikke lydige, men lite om å ta et
personlig ansvar for seg selv, for små og store valg i livet, meninger og sitt eget liv. Som en tidligere beboer fortalte det: ”Det er vanskelig for meg å bestemme og å velge selv. Det er så vanskelig
å velge, jeg sier at andre må bestemme for meg. En (norsk) venninne sa en gang at jeg må stole
på magefølelsen, men hva er det?, tenkte jeg. Jeg har det i meg at andre bør bestemme, jeg tenker
at det ikke er bra å bestemme selv. Man har lært fra barndommen at det er feil å ta valg, jeg har
vokst opp i en kultur som sier at kvinner ikke skal ta egne valg. Og kulturen er en del av røttene
mine. Så det å lære seg å ta valg er noe som tar tid. Jeg sliter med det enda. Det er viktig å kunne
ta egne valg, og jeg prøver å gjøre det.”
Som følge av den kontrollerte og ofte isolerte livssituasjonen kvinnene har befunnet seg i, har
flere av kvinnene heller ikke selv hatt ansvar for å ha oversikt over egen økonomi, selv om de kan
ha hatt jobb og egen inntekt. Som følge av dette har de lite erfaring og kjennskap til dagliglivets
praktiske ting, som å administrere sin egen økonomi, gjøre innkjøp og lage mat, og ta seg fram i
samfunnet. Disse sosiale konsekvensene er i tråd med hvordan Skogøy (2008) mer generelt har
beskrevet de sosiale konsekvensene av å bli utsatt for vold og overgrep i oppveksten.
Hun trekker fram flere forhold: ”… manglende oppøvelse i praktiske ferdigheter som er
nødvendige for å mestre en tilværelse på egenhånd som voksen. Barn kan utvikle atferd preget av
”usynlighet” – en høyst rasjonell strategi for å begrense overgrepene.
Den som ikke blir lagt merke til, blir heller ikke slått. ”Usynligheten” kan medføre begrenset deltakelse familiens hverdagsliv. Resultatet kan være at en ung kvinne som bryter ut har lite erfaring
og dårlige ferdigheter innenfor helt praktiske gjøremål som husarbeid, rengjøring og matlaging, å
forvalte penger og gjøre innkjøp, samt å ta beslutninger for sitt eget liv, og å være aktiv i
samfunnet utenfor familien.” (s. 28).
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Kapittel 4: “Fra lydighet til ansvarlighet”
4.1 Bokollektivets faglige plattform
Bokollektivet har ”Fra lydighet til ansvarlighet” som sin faglige plattform. Tittelen er hentet fra en
bok skrevet av Jesper Juul og Helle Jensen (2003). Budskapet i denne boka er at man må bryte ut
av den lydighetskulturen som historisk har preget samfunnet og de pedagogiske
institusjonene. De skriver at bokens tittel like gjerne kunne vært ”fra lydighet til integritet”, ved at
de ser på modningen av det enkelte menneskes personlige integritet – forstått som selvstendighet
og ukrenkelighet - som målet for barneoppdragelse og pedagogikk i vår tid. De begrunner et slikt
skifte (fra lydighet til ansvarlighet) psykologisk-eksistensielt og pedagogisk: ”Vi mener at et slikt
skifte er det neste logiske og nødvendige skritt i menneskets individuelle psykologiske og sosiale
utvikling og i en kvalitativt forbedret menneskelig mestring av sosiale og private fellesskap på et
forsvarlig etisk grunnlag.” (s. 13). Ved å handle ut fra vår indre ansvarlighet, fungerer vi bedre
som individer og samfunnsmennesker, og vi samarbeider bedre, fordi vi handler ut fra en indre
overbevisning.
Juul og Jensen tar dermed til orde for et pedagogisk paradigmeskifte, der disiplin, regler,
atferdsregulering osv. erstattes av gjensidig respekt, tillit, åpenhet, trygghet, likeverdighet og
respekt for forskjellighet. De understreker sterkt den etiske verdien likeverd, forstått som at
partene i en relasjon tillegges den samme menneskelige verdien, og at de omfattes med den
samme respekt uavhengig av status og makt, selv om de verken er likestilte eller jevnbyrdige.
I Bokollektivet er det også en slik faglig plattform som ligger til grunn. For Bokollektivet
innebærer ”fra lydighet til ansvarlighet” en målsetting om å støtte og utvikle kvinnenes egne
ressurser, slik at de blir i stand til å ta ansvar for seg selv, sitt liv og sine valg, også uten støtte fra
familien. Kristin understreker også hvor viktig det er at kvinnene blir i stand til å sette sine egne
indre grenser: ”Det er veldig viktig fordi de skal greie seg helt alene ute i verden, da må de ha sine
egne indre grenser. Vi må gi dem mulighet for å lære og opptre på best mulig måte i forhold til
seg selv. Ellers vil de kunne gjøre mye som ikke er bra for dem selv. Ved å ta ansvar for deg selv,
kan du også ta ansvar for andre. Så det å bli ansvarlig betyr ikke at du bare tenker på deg selv, det
betyr også at du ser andre.”
Bokollektivet understreker hvor viktig det er å ha denne målsettingen i forhold til kvinnene. De
skal nå ta ansvar for seg selv, de skal gjøre det som er best for dem selv, og de skal kunne greie å
stå på egne ben. De må se muligheter i livene sine, og de må kunne ta egne valg. De vil også møte
en rekke samfunnsmessige forpliktelser og utfordringer. Dette krever at de må kunne ta et
kvalifisert valg og ansvar, og det er viktig at de blir i stand til å ta både et felles og individuelt
ansvar. Plattformen ”Fra lydighet til ansvarlighet” innebærer dermed å styrke kvinnene slik at de
blir i stand til å ta ansvar for sitt eget liv, og at det ikke er ytre grenser og lydighet som skal styre
livene deres.
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4.2 Bokollektivets verdigrunnlag
Bokollektivet tenker at for å hjelpe kvinnene til å nå en slik ansvarlighet, må det ligge noen
grunnleggende verdier til grunn for arbeidet. Disse skal vi beskrive i det følgende.
Kristin formulerer de grunnverdiene man ønsker skal være levende i Bokollektivet på følgende
måte:
•
•
•
•

Likeverd: Alle mennesker er likeverdige. Respekt og anerkjennelse.
Relasjon: Kontakt, nærvær, dialog
Utvikling er alltid mulig
Prosessen er nøkkelen til all utvikling

Bokollektivets verdigrunnlag er inspirert av den amerikanske psykiateren Walter Kemplers
familieterapuetiske orientering. Ved Kempler-instituttet er det disse grunnleggende verdiene som
utgjør grunnstammen i instituttets arbeide. Innholdet i verdiene kan beskrives slik:
Likeverd betyr at alle i en gruppe har rett til å bli hørt, tatt alvorlig og finne sin egen måte å
være tilstede på i relasjonen, uansett alder, kjønn, utdannelse, stilling m.v. Det betyr ikke at man
nødvendigvis har like mye makt i familien/gruppen, eller at man er likestilt. En forelder har mer
makt og ansvar for å treffe beslutninger enn barnet, en sjef har mer makt enn den ansatte. Men
retten til å bli hørt og tatt alvorlig er lik for alle. Dette elementet innebærer derfor også verdier
som respekt og anerkjennelse.
Med at man alltid er i relasjon til andre, menes at vi alltid forholder oss til andre. Noen er vi tett
forbundet med, som for eksempel familie og venner, og med andre er vi mindre tette, som for
eksempel kollegaer og bekjente. Men selv når vi er alene, forholder våre tanker og handlinger seg
alltid til andre mennesker. Dette betyr at det i enhver situasjon er minimum to mennesker med
forventninger til resultatet, og man er dermed nødt til sammen å finne en vei gjennom situasjonen. Dermed inneholder også elementet ”relasjon” verdiene kontakt, nærvær og dialog.
Elementet utvikling er alltid mulig beskriver at selv om en situasjon kan oppleves som fastlåst og
umulig å komme ut av, har alle deltakerne i gruppen alltid mulighet for å handle – og forholde
seg – annerledes. Når én i gruppen velger å handle annerledes, gis de andre muligheter for å
forholde seg annerledes, noe som skaper rom for utvikling og forandring. Samtidig anerkjennes
det også at alle gjør det beste de kan i enhver situasjon, men at det noen ganger ikke er nok. Dette
elementet inneholder derfor også verdiene anerkjennelse og respekt – ”jeg tror på at du gjorde det
beste du kunne, og at du ikke hadde noe vondt i sinne”.
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Det siste elementet i grunnsynet, prosessen er nøkkelen til all utvikling, betyr at for å skape
utvikling i en fastlåst relasjon, må det fokuseres på prosessen, dvs. hvordan deltakerne i en
gruppe snakker sammen, handler og reagerer i helt konkrete situasjoner, samt hvilken mening de
tillegger det som skjer i prosessen. Utvikling skapes derfor ved at en gruppe mennesker øver seg
på og eksperimenterer med nye måter å samarbeide på.
Gjennom disse verdiene ser vi at Bokollektivet har et grunnleggende humanistisk verdisyn.
Særlig vektlegges verdiene respekt og likeverd, og at Bokollektivets arbeid med kvinnene alltid
skal foregå gjennom nærvær, kontakt og dialog med kvinnene, og ikke gjennom å ta avgjørelser
på deres vegne eller fortelle dem hva de skal gjøre.
En av de ansatte begrunner hvorfor disse verdiene er så viktig i møtet med kvinnene: ”Hvis man
har en autoritær holdning, blir det mer vegring. Fra ”hjerte til hjerte” er min ideologi. De er på
mange måter forsvarsløse og langt nede, de som kommer hit. De har vært utsatt for overgrep på
et eller annet nivå. De er fratatt muligheten til å ta fram sin egen stemme. Da er det ulogisk at de
skal møte noe lignende her. For å kunne hjelpe dem videre, må de få bygget opp seg selv sånn at
de kan få tatt noen nye steg. Da virker formaninger og press mot sin hensikt.”
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4.3 Bokollektivets sosial- og institusjonsfaglige tilnærming
Den faglige plattformen og verdigrunnlaget som ligger til grunn for Bokollektivets arbeid, stiller
krav til hvilken sosial- og institusjonsfaglig tilnærming man benytter i Bokollektivet. Her skal vi
beskrive 3 av de viktigste dimensjonene ved den sosial- og institusjonsfaglige tilnærmingen som
er valgt: Empowerment, relasjonskompetanse og miljøterapi.
Empowerment
Empowerment er ett av perspektivene som Bokollektivet har for å realisere den faglige og
verdimessige plattformen som ligger til grunn for Bokollektivets arbeid. Begrepet empowerment
brukes i dag hyppig innen helse- og sosialfaglig arbeid. Det gis ulike betydninger, og oversettes på
flere måter, som ”myndiggjøring”, ”styrking” eller ”sette noen i stand til”. Siktemålet er at individet
gjennom mobilisering av egenstyrke skal kunne ta individuelle avgjørelser i eget liv og dermed
øke individets muligheter for deltakelse i samfunnslivet.
Med begrepet empowerment mener Bokollektivet styrking, egenkraftmobilisering eller
myndiggjøring. Kristin uttrykker det slik: ”Empowerment handler om å ta kontroll i eget liv, ha
makten i sitt eget liv, og det handler om hvordan man utfører det i praksis. Det handler om å ta
i bruk ressursene som vi og de har.” Empowerment handler dermed også om et syn på kvinnene
om at de har ressurser som de kan gjøre bruk av: ”Slik jeg betrakter et menneske, slik behandler
jeg det også. For eksempel: Hvis vi ser på kvinnene som klienter, så blir de hjelpeløse. Og hvis de
ser på seg selv som hjelpeløse, så blir de det.”
For personalet i Bokollektivet betyr empowerment å hjelpe kvinnene til å finne sin egen styrke
slik at de blir rustet til et liv på egen hånd. Kristin sier: ”Empowerment er viktig fordi det holder
fokuset på kvinnene. De som bor her er samarbeidspartnere, ikke noen vi skal ”fikse”. Hvis vi
ser noe som er bra hos en kvinne, støtter vi henne på det. Vi forsterker de positive tingene. Vi
fokuserer på det, og ikke det kvinnene ikke får til.” Kristin understreker også at empowerment for
henne handler om å være nysgjerrig på hvem den andre er, og at det handler om å vise interesse
for den andre. På den måten kan man i Bokollektivet finne ut av hva de skal hjelpe kvinnene med:
”Vi skal jobbe sammen med jentene, ikke med jentene. Det er når vi jobber sammen med at vi tar
hensyn til den andre.”
I Bokollektivet betyr også empowerment at det er kvinnene som bestemmer selv. Men man
forsøker å gi dem muligheten til å ta gode valg. Kristin sier: ”De har jo ikke lært å velge, og de
har heller ikke hatt muligheten til det. Det er ingen som noen gang har spurt dem. Og vi forsøker
hele tiden å påvirke dem til å tenke konsekvenser av valgene: Hva skjer hvis du gjør det og det.
Og vi forsøker å vise dem en annen type respekt enn det de er lært opp til.
For dem er ofte respekt det å være lydig. For oss er det å dele tanker og meninger med hverandre.”
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I Bokollektivet understreker man også at ”for lettvinthets skyld” er i strid med empowerment, og
at empowerment-tilnærmingen derfor kan være en krevende tilnærming. Kristin utdyper dette
slik: ”Det er mer krevende å gi seg tid til å høre hva den andre har å si. Det er lettere å bestemme.
Det kan også være behagelig å føle at jeg har funnet en løsning for noen.” Men dette vil være helt
i strid med hva man tenker er viktig for kvinnene i Bokollektivet: ” Det er så lett å tenke at vi vet
best. Vi vet mye om deres situasjon, og vi skal ikke underkjenne vår ekspertrolle. Men vi skal vise
at de er den viktigste i deres liv, og hvordan de kan spille hovedrollen i eget liv. Vi som ansatte
skal holde oss tilbake. Og når kvinnene får mer makt i eget liv, handler ikke det om at de blir mer
selvsentrerte eller mindre opptatt av fellesskapet, men at de får hentet fram ressursene sine.”
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Ved å la kvinnene være eksperter i sine egne liv, har man også erfart at kvinnene lettere ser
konsekvensene av sine egne valg. Empowerment i Bokollektivet handler derfor om at man som
fagperson må tørre å gi slipp, og la kvinnene få slippe til. De ansatte tar ikke valg for kvinnene,
men hjelper kvinnene til å ta egne valg, og til å se mulige konsekvenser av de valgene de tar.
Gjennom det ser man i Bokollektivet at alle kvinnene kan utvikle seg, og at alle har skjulte og
uutnyttede ressurser.

Kristin utdyper ytterligere den måten man tenker relasjonskompetanse på i Bokollektivet:
•

Jeg må anerkjenne den andres opplevelser, intensjoner, lyster og behov. Jeg må ha
interesse for hvem den andre er, og ikke ha en ferdigspikret forståelse. Og jeg må kunne
forholde meg til den andres smerte, og romme den. Hvis jeg ikke kan orke å forholde meg
til en kvinnes smerte, vil jeg lukke av, og hun blir ensom.

Relasjonskompetanse
Relasjoner og relasjonsbygging er viktig i Bokollektivet. Bokollektivet legger derfor stor vekt på at
personalet utvikler en profesjonell relasjonskompetanse. Dette er dermed et annet viktig
middel for å realisere den faglige og verdimessige plattformen som ligger til grunn for
Bokollektivets arbeid.

•

Relasjonskompetanse betyr at vi tar ansvar for relasjonens kvalitet. Det er vi som skal
justere oss. Vi må være villige til å ta ansvar for relasjonens kvalitet. Jentene skal ikke føle
skyld og skam for noe som har skjedd i relasjonen.

•

Vi må være autentiske i relasjonen. Vi må ha evne og vilje til å gi av oss selv, og de tanker
og følelser vi har. Det betyr også at vi snakker på en personlig, ikke på en akademisk
måte. Beboerne reagerer mer på følelses- enn på kunnskapsspråket vårt. Det er viktig
å være autentisk, vi skal oppnå kontakt. Det er viktig at vi sier ”jeg” og ikke ”man”. Ved å
bruke ”jeg” må jeg stå for det jeg føler og den jeg er. Det er på den måten vi lærer
kvinnene å se seg selv. Jeg sier det jeg tenker, det skal ikke være noen hemmelighet. Vi
skal være åpne i kommunikasjonen med kvinnene.

Hva menes så med relasjonskompetanse? Bokollektivet bruker Jan Spurkelands definisjon, som
definerer relasjonskompetanse slik: ”Ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer,
utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.” (2005 s. 17).
Profesjonell relasjonskompetanse dreier seg dermed om å forstå og samhandle på en god og
hensiktsmessig måte, om evnen til å se den enkelte på dens egne premisser, og å tilpasse sin egen
adferd, uten dermed å legge fra seg lederskapet. Det handler også om evnen til å være autentisk i
kontakten og at man har evne og vilje til å påta seg det fulle ansvaret for relasjonens kvalitet (jfr.
også Juul og Jensen 2003).
Forutsetninger for å få til dette er at fagpersonen kjenner seg selv, og har evne til å forstå den
andres opplevelse og hva som skjer i samspillet mellom dem (jfr. også Aas 2007, s. 47).
En relasjonskompetent fagperson kommuniserer også på en måte som gir mening, og som ikke
krenker den andre parten. Relasjonskompetanse er således ikke en metode, men det handler om
hvordan vi er i møtet med andre mennesker.
Relasjonskompetanse er noe som kan læres og utvikles, men ikke ved teoretiske studier alene.
Utvikling av relasjonelle ferdigheter forutsetter at en står i en relasjon til og deltar i dialog med
den andre (s.st., s. 28).
I Bokollektivet understrekes at relasjonskompetanse er et fundament som er basert på gjensidig
respekt, anerkjennelse, tillit og likeverdighet. Nærhet, ekthet, innlevelsesevne og det hele
mennesket er viktige begreper, og relasjonskompetanse innebærer å møte kvinnene på deres egne
premisser.
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I Bokollektivet understrekes også hvordan vekten på relasjonskompetanse innebærer at man må
bruke seg selv. Dette innebærer ikke å være privat, men å være personlig i møtet med kvinnene(8).
En av de ansatte sier: ”Vi har ingen mal for arbeidet, vi må være oss selv. Man må tone seg inn på
følelsene til andre, og man må møte den andre.” En annen av de ansatte sier: ”For å få en
relasjon må man gi litt av seg selv, og det er viktig å ufarliggjøre seg selv. Ved å være personlig,
gjør man ting gjenkjennbare for jentene. Da ser de hvem jeg er, og da blir det lettere for jentene.
En fremmed person kan jo ikke bety noe for deg. Man må bli viktig for jentene, da må jeg gi noe
av meg selv først. Det er viktig i all relasjonsbygging.” Grunnen til at Bokollektivet legger så stor
vekt på personalets relasjonskompetanse, er at kvaliteten på relasjonen til den enkelte kvinne vil
være avgjørende for kvinnens trivsel og utvikling. Personalet skal være personlige, forutsigbare
og ærlige i kontakten med den enkelte kvinne. Bokollektivet ønsker å formidle respekt og
aksept. Det betyr ikke at de ansatte og kvinnene alltid er enige, men at man bestreber seg på å
vise respekt i måten man formidler uenighet på. Personalet i Bokollektivet erkjenner også at de
for mange av kvinnene fremstår som autoritetspersoner. De ansatte ser det som sitt ansvar å jobbe
med relasjonen til den enkelte på en slik måte at kvinnen får tillit til dem.
8.Med privat menes å være mer opptatt av seg selv enn den andre. Med å være personlig menes at det er kvinnenes behov som
styrer det som skjer, men at man som hjelper viser hvem man er, man er autentisk i relasjonen, man møter den andre som et
subjekt og man kan gi uttrykk for egne opplevelser.
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Miljøterapi
Det tredje perspektivet som Bokollektivet benytter for å realisere den faglige og verdimessige plattformen som ligger til grunn for Bokollektivets arbeid, er miljøterapi.
Bokollektivet definerer den miljøterapeutiske tilnærmingen slik:
-

Å være sammen med andre på en måte som gjør at den andre får det bedre
En systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets psykologiske og materielle/
fysiske betingelser i forhold til individets og gruppens situasjon og behov. Hensikten er å
fremme kvinnenes mulighet til læring, mestring og personlig ansvar (jfr. Larsen
og Selnes 1983).

Miljøterapi handler dermed om bevisst å utnytte de terapeutiske mulighetene som ligger i
miljøaktiviteter. Begrunnelsen for en slik tilnærming er at våre relasjoner til andre, vår tilhørighet
og sosiale funksjon er avgjørende for hvordan vi fungerer som mennesker og som
samfunnsvesener. En miljøterapeutisk tilnærming er også viktig for å lære praktiske ferdigheter.
Ved å trene opp ferdigheter som kvinnene i Bokollektivet har mistet eller kanskje aldri hatt, som
struktur i hverdagen, gode relasjoner i forhold til andre, praktiske aktiviteter som håndtering av
egen økonomi, styrkes kvinnene i sitt videre liv. Kristin utdyper nærmere hva den
miljøterapeutiske tilnærmingen i Bokollektivet innebærer:
”Miljøterapi her i Bokollektivet har to dimensjoner. For det første handler det om relasjoner. Når
du jobber miljøterapeutisk lar du ikke en eneste anledning gå fra deg for å kunne jobbe relasjon.
Hvis det byr seg en anledning, griper du øyeblikket der og da. Miljøterapi handler om å bygge
jentene videre opp. Miljøterapi er derfor å sette sammen de byggeklossene som må til som gjør
at man får det bedre fysisk, psykisk og sosialt. Det handler om å tenke holistisk. Nå har vi for
eksempel en kvinne her som sosialkontoret har stoppet utbetalingene til. Når hun ikke får penger
fra sosialkontoret, betyr det at hun kan få det vanskelig med skolearbeidet osv.
Miljøterapi handler om å se det. For det andre har miljøterapi med ”husmorrollen” å gjøre – det
med å ”se” ting. Hvordan det ser ut rundt her har en innvirkning på de som bor her. Vi må ha
et fysisk miljø som inspirerer til å ha det bra. Men dette har jo flere nyanser – dette skal ikke
være en institusjon.” Kristin begrunner også hvorfor miljøterapi er viktig i det faglige arbeidet i
Bokollektivet: ”Når mennesker er i underskudd, kan man ikke forvente at de skal kunne gi støtte
til hverandre. Man må ha et visst overskudd for å kunne gjøre det. Kvinnene her er så unge, og de
har ikke alltid det overskuddet. De som er her har lett for å kjøre hverandre ned. Selvskading og
depresjoner kan være smittsomt. De vanskelige tingene er det de lettest smitter hverandre med.
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I større eller mindre grad kan vi endre dette og miljøet. Derfor er vi mye i miljøet sammen med
kvinnene. Er det god samhandling dem imellom, trekker vi oss ut. Alt det gode mellom kvinnene
er viktig å holde på. Vi skal være tilgjengelige fysisk og psykisk, men ikke invaderende. Hvis vi
ikke har en miljøterapeutisk tilnærming ville vi vært rene saksbehandlere, som for eksempel at
jobben skulle være at vi lager avtaler med tolker, advokater osv. Men da kunne de bodd hvor som
helst. Tanken er at det skal være bra å bo her, og at kvinnene skal komme styrket ut av oppholdet.”
I neste kapittel skal vi vise hvordan empowerment, relasjonskompetanse og miljøterapi får sin
utforming i det praktiske arbeidet i Bokollektivet. Men først skal vi nevne nok et faglig perspektiv
som er viktig for Bokollektivets arbeid. Dette er erfaringene fra Krisesentrenes arbeid med
voldsutsatte minoritetskvinner.
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4.4 Betydningen av å være del av et krisesenter
Som nevnt ligger Bokollektivet administrativt under Oslo Krisesenter. Bokollektivet ser mange
fordeler med en slik organisasjonsform, og Krisesenterets faglige grunnlag og kompetanse har
gitt viktige faglige innspill til Bokollektivet. Vi skal gi noen eksempler på dette:
For det første har Oslo Krisesenter arbeidet lenge med minoritetskvinner som er utsatt for vold,
og har derfor stor kompetanse på dette området, noe få andre har. Bokollektivet nyter godt av
denne kompetansen fra de ansatte på krisesenteret.
Krisesentrene har også mye kunnskap om voldens konsekvenser og hva som er vanlige reaksjoner
på å være utsatt for vold. For eksempel: Selv om en kvinne oppfører seg ”rart”, vet man at dette
kan være en naturlig reaksjon på den volden og de overgrepene kvinnen har vært utsatt for. Det
er en raushet i forhold til dette på krisesentrene. I tillegg er krisesentrene vant til å tenke sikkerhet uten å ”krisemaksimere”.
Krisesentrene har lang erfaring i å lære kvinner å mestre angsten for overgriper, og å bistå
kvinner med iverksetting av tiltak for å ivareta egen sikkerhet. Disse erfaringene er viktige for
Bokollektivet, fordi sikkerhetsarbeid er en viktig del også av deres arbeid.
Empowerment-tankegangen er også en sentral del av krisesentrenes ideologiske grunnlag og
arbeidsmåte. Det er kvinnene som har bestemmelsesrett over eget liv. For eksempel:
Krisesentrene har forstått at noen kvinner trenger flere runder før de forlater overgriper, og at
noen kan reise hjem flere ganger. Krisesentrene vet at det er en del av det å være voldsutsatt. Å
velge for sitt eget liv innebærer også friheten til å velge å dra tilbake til mannen/familien sin.
Krisesentrene dømmer ingen fordi noen velger dette. Også dette har gitt viktige erfaringer inn i
det faglige arbeidet i Bokollektivet.
I så måte er den administrative og faglige tilknytningen til Krisesenteret svært viktig for
Bokollektivet. Men det er ikke bare Bokollektivet som lærer av Krisesenteret, også Bokollektivet
har gitt viktige faglige innspill til Krisesenterets arbeid. Krisesenteret og Bokollektivet har også
hatt felles fagdager. Den faglige ”sameksistensen” mellom Bokollektivet og Krisesenteret er derfor
av stor betydning for utviklingen av det faglige arbeidet med kvinner som bryter med familien
sin på grunn av tvangsekteskap eller vold.
Gjennom beskrivelsene i dette kapittelet, har vi vist hvilket faglige grunnlag og hvilket verdigrunnlag Bokollektivet har for sitt arbeid. Dette er viktig, fordi dette danner fundamentet for
Bokollektivets arbeid med kvinnene. Det er også viktig å understreke at denne faglige tilnærmingen er helt sentral i arbeidet med kvinnene i Bokollektivet.
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Kvinnene har vært utsatt for sterk kontroll og disiplinering fra familiene sine, og derfor er en
faglig tilnærming som bygger på likeverd, samarbeid, nærvær og kontakt en forutsetning for at
kvinnene skal kunne støttes til å leve det livet de ønsker seg.
For Bokollektivet er imidlertid det viktigste at det faglige fundamentet ikke bare blir ”fine ord”
uten kontakt med det praktiske arbeidet. I det neste kapittelet skal vi derfor vise hvordan det
faglige grunnlaget og de sosial- og institusjonsfaglige perspektivene vi har redegjort for, utspiller
seg i det praktiske arbeidet i Bokollektivet. Vi skal også – gjennom intervjuene med kvinnene
som bor eller har bodd i Bokollektivet – vise hvordan kvinnene opplever tiden sin i Bokollektivet,
og om de har opplevd å få den hjelpen de har hatt behov for i sin vei mot et selvstendig liv.
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Kapittel 5: “Fra lydighet til ansvarlighet”:
Den praktiske tilnærmingen
5.1 De ytre rammene
En miljøterapeutisk tilnærming innebærer som nevnt at både det psykiske og fysiske miljøet
blir tilrettelagt i forhold til individets og gruppens situasjon og behov. Vi skal i det følgende først
beskrive hvordan det fysiske miljøet er tilrettelagt i Bokollektivet.
Bokollektivet ligger sentralt, og det ligger nær offentlig kommunikasjon. Den sentrale
beliggenheten gjør det enkelt for beboerne å ta seg fram hvis de er i jobb eller går på skole.
Bokollektivet holder til i en leilighet som er ombygd spesielt for dette formålet. Leiligheten sto
ferdig sommeren 2007, og i august 2007 flyttet de første beboerne inn. Kvinnene var helt fra
starten av med å bygge opp Bokollektivet.
Kristin forteller om oppstarten: ”Det var 3 jenter fra Krisesenteret som skulle flytte hit, men før
innflytting skulle vi ansatte ha en planleggingsuke. Men når vi kom på jobb morgenen dagen
etter at vi hadde begynt, hadde jentene allerede flyttet inn – de ville komme med en gang. Og da
var det bare å sette i gang, vi skrudde IKEA-møbler sammen. Det var en fin måte å bli kjent på.
Mange gode samtaler fant sted samtidig som møbler ble skrudd sammen. De delte med oss hvem
de var og hva de trengte. Jentene fikk gjennom dette også et eierforhold til Bokollektivet.”
Bokollektivet består av 5 beboerrom/hybler, 2 bad og fellesrom med felles stue/kjøkkenløsning.
I tillegg er det en del der det er kontor for de ansatte, og et stort fellesrom.
Beboerrommene
Hver kvinne har sitt eget rom. Rommene er av ulik størrelse, men alle er møblert med seng,
kommode, klesskap, skrivebord, nattbord og kjøleskap. I tillegg har alle rommene sengetøy
håndklær, lamper, teppe og speil. Rommene er kvinnenes private arena, og kvinnene har egne
nøkler til rommene. Personalet går ikke ubedt inn på rommene. Unntak kan gjøres dersom man
er redd for at beboeren er syk eller skadet. Papirer, pass og lignende kan bli oppbevart i
Bokollektivets arkivskap, hvis kvinnen ønsker dette. Beboerne har eget vaskerom, med tilgang på
vaskemaskin, tørketrommel, strykejern og strykebrett.
Stue/kjøkken
Sentralt i Bokollektivet ligger stua som er kombinert med en kjøkkenkrok. Her er det en
sittegruppe med TV, DVD og stereoanlegg, og et spisebord hvor alle måltid inntas. I tillegg er det
i tilknytning til stua et lite ”tårnrom” med puter og ukeblad, for avslapping og rekreasjon.
Siden stua ligger sentralt i Bokollektivet, blir den mye benyttet og den er et naturlig samlingssted.
Stua brukes til felles frokost hver dag, hobbygruppe på kveldstid, høytlesning, TV-titting, prat og
spill. Kjøkkenkroken er innredet med komfyr, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn og kjøleskap. I
tillegg er det alt som trengs av service og bestikk, samt andre kjøkkenmaskiner som
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kaffetrakter og brødrister. Beboerne har mulighet til å oppbevare sin egen mat i skapplass som
blir tildelt dem, i tillegg til kjøleskap. Beboerne har også et eget kjøleskap på rommet. Det er
frysere tilgjengelige for beboerne. Beboerne benytter kjøkkenet til å lage mat enkeltvis eller i
fellesskap. Kjøkkenet blir også benyttet til kjøkkengruppe.
Møterom
Bokollektivet har et møterom som er et flerbruksrom som blir benyttet til ulike aktiviteter.
Dette er et relativt stort rom, og det ligger litt avskjermet fra selve boenheten. Rommet er
innredet med en sofakrok med TV, stereoanlegg og DVD, et møtebord og enkelt
undervisningsutstyr. I tillegg er det en bibliotekavdeling med for det meste faglitteratur, men også
noe skjønnlitteratur. I tilknytning til dette rommet er det også en kjøkkenavdeling med
nødvendig utstyr.
Møterommet har en PC til bruk for beboerne med skriver og internett-tilgang. Da personalet har
lite kontorplass, blir dette rommet også benyttet som en avlastning for personalkontorene,
spesielt når det er flere på jobb. Møterommet blir brukt til samtaler, ansvarsgruppemøter eller
andre møter hvor eksterne samarbeidspartnere er med, personalmøter, beboermøter, norskkurs,
kurs og temamøter, feiringer og fester. På møterommet er det tilgang på enkelt trimutstyr og
matter, slik at rommet også kan bli brukt til trim og yoga. Utenom møter og fellesaktiviteter er
det mulighet for beboerne å bruke dette rommet på kveldstid hvis de ønsker å trekke seg litt
tilbake fra de andre og lese eller se TV.
Personalkontor
Bokollektivet har to kontorer. Et for teamleder og et miljøterapeutkontor. Kontorene er små, og
det kan oppstå problemer hvis flere trenger tilgang på PC, telefoner og lignende på samme tid.
Personalet er likevel fleksible og finner løsninger, som for eksempel å bruke møterommet, fra
gang til gang.
Uteareal
Bokollektivet disponerer en terrasse som er fri for innsyn. Ellers benytter Bokollektivet seg av det
offentlige uterommet når dette er mulig med tanke på sikkerhet.
Vedlikehold og hygiene
Bokollektivet benytter seg av rengjøringspersonale for vask av kontorer og felleslokaler to ganger
i uka. Kvinnene vasker og holder orden på egne rom. I tillegg vasker kvinnene fellesarealene i
boenheten (kjøkken og stue) på omgang. Kvinnene har også ansvar for baking av brød til frokost.
Bokollektivet har lister hvor ansvaret for vasking og brødbaking rullerer.
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5.2 De ansatte
Ved utflytting skal beboerrommet vaskes og klargjøres for neste bruker. Den utflyttede beboeren
vasker selv rommet, og dette blir sjekket og fulgt opp av kontaktpersonen. I tillegg er det en ansatt
som er ansvarlig for at rommet faktisk er klargjort og at feil og mangler blir utbedret.
Hovedrengjøring i fellesrom blir gjort av kvinnene og personalet i fellesskap.

På mange måter kan man si at det er de ansatte som utgjør bærebjelken i Bokollektivet. Det er de
som arbeider sammen med kvinnene, og som skal ivareta at oppfølgingen av kvinnene skjer på
en måte som er i tråd med Bokollektivets faglige plattform og verdigrunnlag. I det følgende skal
vi derfor se på hvem de ansatte er, og hvordan arbeidet i Bokollektivet er organisert.

Innredningen
Bokollektivet er innredet med sikte på at det skal være et godt sted å være for kvinnene, og med
sikte på at omgivelsene skal styrke kvinnene. Kristin sier: ”Det skal være en god følelse å komme
inn hit. Det romlige er veldig viktig. Jeg har tenkt at det skal være en hjemme-følelse, og at det
skal være så hjemmekoselig som mulig, uten å narre noen. Dette er jo ikke et hjem. Men sofaen
skal være god å krype opp i, og vi skal ha en vanlig standard på møblene. Det skal kunne gå an
for dem å kjøpe de samme tingene som vi har her.”

Som tidligere nevnt, er Bokollektivet bedre bemannet enn det ”gamle” Bokollektivet, og det har et
større innslag av fagutdannet personale. Verdt å merke seg at de ansatte også har ulik faglig
bakgrunn. Bokollektivet har bestrebet seg på nettopp dette; de ønsker at personalgruppen skal
være mangfoldig og forskjellig. Kristin begrunner det slik: ”Jeg tenker at det er viktig med
forskjellighet hos personalet, vi er modeller, og da kan kvinnene se at det er forskjellige måter å
innrette livet sitt på. Når personalet er forskjellige kan kvinnene finne elementer hos forskjellige
personer som de kan ønske å lære mer av.”

Noe som preger innredningen i Bokollektivet, er at det i alle fellesrom, kontor og beboerrom
henger bilder som er laget av kunstneren Bjørg Thorhallsdottir. Bildene er gitt som gave til
Bokollektivet av kunstneren selv. I tillegg blir det tatt bilder av de som bor i kollektivet som blir
rammet inn og står fremme i beboernes stue så lenge den aktuelle kvinnen bor i Bokollektivet.
Det blir også tatt bilder på turer og aktiviteter. Ved utflytting blir fotografiene fjernet. Kristin begrunner bildene av kvinnene slik: ”Mange har bilder av familie hjemme, det handler ofte om det
som er gode minner, og fordi familiemedlemmene er verdifulle for hverandre. Så bilder handler
om å vise fram hvem vi er, og å være stolte av hvem vi er. Jentene skal føle seg verdifulle, det er de
som bor her.”

En av kvinnene som er intervjuet understreker også viktigheten av at de ansatte er forskjellige.
Hun sier: ”Alle de ansatte er forskjellige typer, det er veldig fint. AA har så mye omsorg og
kjærlighet, og hun er veldig flink til å ordne kontakt med sosialkontor, praktiske ting. Hun gjør
mange ting for meg. Jeg pleier å kalle Kristin for mor. BB viser mye omsorg, jeg føler meg så trygg
sammen med henne, jeg kan gråte sammen med henne, og snakke om alt. Hun er så personlig.
Men alle er kjempesøte, jeg er trygg på alle, og alle hjelper mye. De ansatte har en tøff jobb, man
må ha et stort hjerte for å tåle det. De prøver å vise oss veien, de sier hele tiden at du er flink, de
bygger opp selvtilliten din.”

Bokollektivet har således både egne rom for kvinnene, og fellesarealer. Det fysiske miljøet er lagt
til rette både for privatliv og fellesskap. I Bokollektivet tenker man at kvinnene trenger egne rom,
men de trenger også rom sammen med andre. Hvis alle hadde hatt egne rom med kjøkken og bad
ville man mistet noe av fellesskapet. I og med den miljøterapeutiske tilnærmingen som ligger til
grunn for Bokollektivets arbeid, er det også viktig at Bokollektivet er utformet slik at det fysiske
miljøet gjør det mulig å ivareta en slik tilnærming. Dette krever både fellesarealer og private rom
for kvinnene.
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Kristin understreker imidlertid at det er viktig at personalet har noe felles: De ansatte bør kunne
noe om empowerment og relasjoner, og det er viktig å ha erfaring med å ha jobbet med
mennesker i krise. De bør også ha erfaring fra å jobbe i institusjon. Den miljøterapeutiske
tilnærmingen som ligger til grunn for Bokollektivets arbeid, fordrer at personalet har trening i å
ta tak i de mulighetene som ligger i miljøet for å styrke kvinnene. Dette har man erfart at de med
institusjonserfaring har mer kompetanse i.
Det er også en rekke praktiske oppgaver i Bokollektivet, og de ansatte må kunne ta tak i disse
praktiske tingene. Som en av de ansatte sier det: ”Man må kunne ta ansvar for dette som sted. For
at det skal gå, må vi ansatte ”se”. Og vi må gjøre alle småting. For at dette skal kunne driftes, må
vi handle litt, vaske litt, ellers går det ikke. Hvis ikke stopper det opp.” Bokollektivets erfaring er
at de med institusjonserfaring har et mer trent blikk for slike praktiske ting. I så måte opplever
man ikke i Bokollektivet at det å ha spesialisert kunnskap om ulike kulturer, om tvangsekteskap/
æresrelatert vold eller det å ha ”landkunnskap” som en formulerer det, er det viktigste når man
arbeider i Bokollektivet.
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Det er imidlertid viktig å ha en kultursensitivitet, og et reflektert forhold til eget kulturelt ståsted.
Også dette er viktig for å kunne skape en relasjon og til enhver tid kunne møte kvinnene der de
er i livene sine. Det å ha respekt for andre uansett hvem de er og hvilken bakgrunn de har, er også
helt sentrale verdier de ansatte må ha for å kunne arbeide med kvinnene i Bokollektivet.
I intervjuene kommenterer samtlige av de ansatte at de synes det er fint å jobbe ut fra den faglige
plattformen ”fra lydighet til ansvarlighet”. En av de ansatte sier det slik: ”Jeg har jobbet både i
barne- og voksenpsykiatrien, der stopper man folk og det er mye grenser og kontroll. Her behandler vi kvinnene som voksne, og det er kvinnene som velger selv hva de vil gjøre. Det er fantastisk
deilig å jobbe på denne måten. Jeg liker den faglige vinklingen som Kristin står for, den måten å
tenke på.”
Veiledning
Bokollektivet har en liten personalgruppe. Dette betyr at man også er sårbare, og at det er viktig
at det er gode relasjoner mellom de ansatte. Som Kristin sier det: ”Hvis vi ikke har det ordentlig
her i personalgruppa, har vi det ikke ordentlig med kvinnene.” Derfor er det viktig at Bokollektivet er et godt sted også for de ansatte, og at de får både veiledning og faglig påfyll. I Bokollektivet ivaretas dette på ulike måter:
De ansatte har veiledning med to psykologer ved Aker familiekontor. Veiledningen foregår ca.
hver 6. uke. Veiledningen er bare for personalgruppa, Kristin er ikke med på disse veiledningene.
Utover dette foregår det meste av veiledningen internt i Bokollektivet. Kristin forsøker alltid å
være tilgjengelig for samtaler, og ellers har hun ”åpen dør” hver torsdag mellom kl. 10 og 12. Da
kan alle ansatte komme innom hvis det er noe de har behov for å diskutere. Ellers er kollegaveiledning viktig i Bokollektivet. Dette dekkes gjennom team-møter hver onsdag. Her gjennomgås
ulike situasjoner og hendelser i Bokollektivet, og de ansatte drøfter løsningen av disse, eventuelt
hvordan de kunne vært løst. I Bokollektivet ser man det som svært viktig å diskutere det faglige
arbeidet, og at det fungerer dårlig å holde ting for seg selv. ”Da blir man ensom i jobben”, som
Kristin sier det. Bokollektivet skriver kun saksreferat fra sine teammøter. Drøftelser av enkeltsaker blir ikke referert.
En siste form for veiledning og faglig ”påfyll”, skjer gjennom fagdager for de ansatte. Bokollektivet har to former for fagdager: Fagdager internt i Bokollektivet, og fagdager sammen med Oslo
Krisesenter. På de sistenvnte fagdagene er det som oftest fagfolk utenfra som holder foredrag og
presentasjoner. Bokollektivets egne fagdager er en blanding av diskusjon og undervisning, og det
er ulike temaer som tas opp.
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For å gi et eksempel: På to nylig avholdte fagdager innledet Kristin til diskusjon om
empowerment, personalgruppen diskuterte rutiner for oppfølging av utflyttede beboere, samt
ivaretakelsen og oppfølgingen av de praktiske oppgavene i Bokollektivet. I evalueringen av
fagdagene kommenterte de ansatte at det var svært nyttig med slike dager, det var fint å få
reflektere rundt arbeidet, det var lærerikt og interessant. Det var satt av god tid til diskusjoner,
og de ansatte kommenterte at dette var viktig slik at man fikk ro rundt diskusjonene. I så måte er
slike fagdager en form for oppfølging og faglig veiledning som de ansatte opplever er nyttig for
sitt arbeid i Bokollektivet.
I det følgende skal vi så gå over til å se på hvordan de ansatte arbeider i praksis for å ivareta
Bokollektivets målsettinger, og vi skal vise hvordan dette oppleves av kvinnene i Bokollektivet.
Vi tar ikke her sikte på en uttømmende redegjørelse, det har ikke vært mulig innenfor denne
rapportens rammer. Vi har derfor valgt ut noen hovedområder.
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5.3 Oppfølgingen av kvinnene
Noe av det første som skjer når kvinnene kommer til Bokollektivet, er at de områdene kvinnen
ønsker og har behov for hjelp til blir kartlagt, og det blir utarbeidet en handlingsplan. (Vedlegg
II gir et eksempel på en handlingsplan.) Kristin forteller om hvordan Bokollektivet bestreber seg
på å gjennomføre denne kartleggingen på en respektfull måte, og i et empowerment-perspektiv:
”Kartleggingen skjer jo hele tiden mens vi blir kjent. Men det vi gjør når de kommer, er at vi
kartlegger trusselsituasjonen, hva de har vært utsatt for, hvor de er i skoleforløp,
sysselsettingssituasjon osv. Men vi spør ikke unødvendige spørsmål. Vi skal ikke stille et eneste
spørsmål uten at vi kan begrunne hvorfor vi spør. Hvis man blir veldig utspurt, kan man føle
seg tom etterpå, og det fører nødvendigvis ikke til positiv endring. Noen ganger sier jeg at jeg
spør for å prøve og forstå. Men jeg behøver ikke spørre om alt, og jeg skal ikke spørre fordi jeg er
nysgjerrig. Hvis man skal tenke empowerment, likeverd og respekt, skal du eie historien din selv.
Jentene skal få fortelle det de ønsker.”
Bokollektivet har også strenge regler for oppbevaring og behandling av personopplysninger.
Dette er selvsagt lovpålagte plikter, men det er også viktig for kvinnene at de vet at deres personopplysninger aldri kommer på avveie. Hver beboer har sin egen saksmappe i et beboerarkiv.
Beboerarkivet er låst inne i et brannsikkert stålskap, og nøkkelen til dette oppbevares nedlåst i en
minisafe med kodelås. Arkivskapet er plassert i en låst bod inne på avdelingen. Beboerne har ikke
tilgang til dette rommet annet enn sammen med personalet. Beboerarkivet inneholder mapper
for de beboerne som har vært innskrevet de siste 2 år. Deretter blir mappene makulert.
Bokollektivet skriver dagsrapport på alle beboere og om fellesmiljøet. Man bruker ikke andre
beboeres navn i den enkeltes rapport, da beboerne har full innsynsrett i egne rapporter.
Kontaktperson
Når kvinnene kommer til Bokollektivet, får de en kontaktperson blant de ansatte. Kvinnen har
jevnlige samtaler med kontaktpersonen. Kontaktpersonen blir derfor den personen i
Bokollektivet som kjenner kvinnen og saken hennes best. I tillegg har kvinnene en B-kontakt.
Det kan være mye å ha oversikt over når det gjelder kvinnene, og derfor er erfaringen at det er
nyttig å være to. Det er også nyttig ved sykefravær og ved ferieavvikling.
Når kvinnene flytter inn i Bokollektivet er det som regel flere papirer som skal ordnes. Det kan
være søknad om sosialhjelp, oppholdstillatelse, advokatbistand, navneendring, ny bankkonto osv.
Kontaktpersonen er i samarbeid med kvinnen ansvarlig for at kvinnen får den hjelp og støtte hun
ønsker, og at de offentlige instansene som det er behov for, blir kontaktet. Det å hjelpe kvinnene
gjennom ulike hjelpeinstanser kan ta mye tid, spesielt i begynnelsen. Mange av kvinnene, spesielt
de nyankomne, har liten oversikt over hva de må ordne og har heller ikke tatt hånd om slike ting
før, og må derfor ha mye oppfølging.
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Kontaktpersonen hjelper til med disse praktiske tingene, og koordinerer kontakt med
sosialkontor, politi, advokat osv. Noen av kvinnene ønsker kontakt med psykolog, og da
hjelper kontaktpersonen kvinnen med slik kontakt, det kan være familiekontor, DPS eller andre.
Bokollektivet kan også anbefale at kvinnen tar slik kontakt. Noen kvinner ønsker å starte på
norskkurs, skole eller jobb. Også dette er områder kontaktpersonen hjelper til med.
Å ordne sammen med
I begynnelsen av oppholdet er det som regel kontaktpersonen som ivaretar mye av det praktiske
for kvinnene. Men målet for Bokollektivet er at kvinnene skal lage avtaler og ordne ting selv.
Derfor har Bokollektivet en egen tilnærming til oppfølgingen av kvinnene. Man ordner ikke for
men sammen med kvinnene. Eller som Kristin formulerer det: ”Vi samarbeider med kvinnene.
Og vi gjør ikke noe som de klarer selv.” Så selv om hovedkontakten ivaretar mye av kontakten
med offentlige instanser osv. i begynnelsen, gjøres det hele tiden sammen med kvinnene.
Etter hvert oppfordres så kvinnene til å ta telefoner selv, og de ansatte hjelper til ved behov. De
sitter sammen med kvinnene når ting skal ordnes, og hjelper på den måten til å trygge kvinnene.
Kristin formulerer det slik: ”Hvis noen trenger å ta en telefonsamtale, kan kvinnen ta den første
biten, for eksempel om å få tannlegetime. Så kan kontaktpersonen overta, og snakke om betaling,
finansiering etc. Det tar tid å få kvinnen til å tenke på denne måten, og det tar særlig tid i
begynnelsen. Det er også enklere for personalet å ta hele telefonen selv, men ved å la henne gjøre
det selv, vil hun snart kunne gjøre det meste selv. Dette er empowerment i praksis. Når man har
klart en ting, greier man den neste også. Det er en selvstendighetstrening. Målet er jo at vi skal
gjøre kvinnene i stand til å klare seg på egen hånd i samfunnet.”
En av de ansatte forteller også at de gjennom en empowerment-tilnærming ganske snart erfarer
at det er mye kvinnene kan og får til på egen hånd: ”Empowerment-tilnærmingen hjelper slik at
de finner sine egne ressurser. Og det bidrar til at de får tro på seg selv, og større selvtillit. Det viser
hvor viktig brukermedvirkning og empowerment er i forhold til denne gruppa”, sier hun.
Kvinnene som er intervjuet, forteller også at de opplever å ha blitt hjulpet på en måte som gjør at
de nå opplever å kunne stå på egne ben. De opplever Bokollektivets tilnærming med å hjelpe til i
begynnelsen, men så ”å ordne sammen med”, som svært viktig for at de nå er mye mer selvhjulpne. I det følgende skal gi gjengi hva noen av kvinnene forteller:
En kvinne som har bodd i Bokollektivet i 5 måneder, forteller: ”Det var et opprør å komme hit.
Og det var mye hjelp å komme hit. Alt var så annerledes her, men etter hvert fant jeg ut at dette
kan jeg leve med.
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Det var vanskelig i begynnelsen, men det var bra at det hele tiden var noen som passet på oss. Det
trenger man til å begynne med. Jeg fikk også mye hjelp i begynnelsen. Jeg kom fra en helt annen
by, og var overhodet ikke kjent i Oslo. Kontaktpersonen min viste meg rundt, hvor den nærmeste
matbutikken var, bank osv. De fulgte meg, også på møter, de minte meg på ting. Nå gjør jeg ting
mer på egen hånd. Man må lære å gå for å kunne løpe, og Bokollektivet har lært meg å gå.”
En annen kvinne som flyttet ut av Bokollektivet for litt over et år siden, forteller: ”Jeg fikk stor
hjelp og støtte her, og jeg lærte mye norsk her. Jeg trodde aldri at jeg skulle kunne stå på egne
bein, men pga Bokollektivet greier jeg meg nå. Jeg hadde ingen selvtillit, det fikk jeg her. I begynnelsen når jeg bodde her, turte jeg ikke si noen ting, jeg turte ikke prate. Men etter hvert lærte jeg
å si fra. De ansatte sa at du kan si det du vil, de støttet meg veldig. Nå er det jeg selv som bestemmer over hva jeg vil gjøre i livet. Når jeg prater med andre folk forteller jeg om hvordan det er her
i Bokollektivet, og jeg sier: Se på meg, jeg er et eksempel, jeg kan stå på egne ben.”
En tredje kvinne som nylig har flyttet ut av Bokollektivet forteller: ” Jeg var i en elendig situasjon
når jeg kom hit, men jeg kom meg mer og mer oppover og fikk det bedre og bedre etter hvert
som jeg bodde her. Bokollektivet er som en skole, man lærer mye. I begynnelsen hjalp de meg
med det meste (politi, lege osv.), etter hvert lærte jeg at jeg må gjøre ting selv. Nå har jeg begynt
å stole på meg selv, og jeg føler meg mer i stand til å ta riktige valg. At jeg klarer meg selv i dag,
er på grunn av Bokollektivet. Jeg kommer aldri til å glemme disse 5 månedene. Nå føler jeg at jeg
kan klare alt. De satte pris på og verdsatte meg, og viste det, det er derfor jeg er der jeg er nå. ”
Kvinnene forteller at det er nettopp måten man arbeider på i Bokollektivet som har bidratt til at
de opplever at de nå kan ta ansvar for seg selv og valgene sine selv uten støtte fra familien. En
kvinne beskriver hvordan tilnærmingen ”jobbe sammen med”, ikke ”for” kvinnene, har bidratt
til at hun nå klarer flere ting på egen hånd: ”Helt i begynnelsen når jeg kom hit, gjorde kontaktpersonen min alt. Men etter hvert satt hun ved siden av meg og oppfordret meg til å gjøre ting
selv. Vi blir litt oppdratt her, det er som en skole. Så nå trenger jeg ikke spørre om alt. De lærte
meg også å bli kjent med Oslo, og at jeg kunne gjøre flere ting enn å sitte hjemme.” Og en annen
forteller: ”Det gikk framover med små skritt, de ba meg gjøre ting selv etter hvert. Det ga meg
selvtillit, og det er derfor jeg kan bo alene i dag.”
Og en tredje kvinne sier: ”Jeg fikk alltid støtte, jeg hadde kontaktpersonen med meg i begynnelsen, hun fulgte meg. Og de ansatte viste meg veien, det var en viktig støtte, jeg kunne ikke veien
noen steder. Først var det også vanskelig for jeg kunne ikke norsk. Men jeg fikk hele tiden beskjed
om at nå må du følge med, neste gang gjør du det selv. I mitt hjemland har jeg aldri lært hvordan
kvinner kan stå på egne ben, det har jeg lært her.”
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Mens en fjerde kvinne sier: ”Det er ikke sånn at de ansatte gjør alt for deg. Hvis jeg for eksempel
trenger kontakt med lege, da sier de ”bør du ikke prøve selv?” Men man er redd i begynnelsen,
kanskje man ikke snakker godt norsk, og i begynnelsen vet man ikke hva man trenger. Man må
bytte navn, skifte adresse, kanskje man trenger advokat, psykolog. Så de hjelper til, og de gir oss
tid sånn at vi kan være med og gjøre ting selv. Vi var så avhengige av foreldrene, og det er lett å bli
avhengig av de ansatte. Derfor er det viktig at man blir oppfordret til å gjøre ting selv.”
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5.4 Ivaretakelse av sikkerhet
Sikkerhet er et annet sentralt tema i oppfølgingen av kvinnene. Det er viktig for hver enkelt
kvinne i Bokollektivet, og det angår alle beboerne. De lever med ulike trusler fra ektemann,
familie/storfamilie og/eller svigerfamilie, og opprettholdelse av kvinnenes sikkerhet står derfor
sentralt i arbeidet. Hvordan arbeider så Bokollektivet med å ivareta kvinnenes sikkerhet – i et
empowermentperspektiv?

Hun forteller at hun har vært holdt innesperret av faren flere ganger, den siste gangen over lengre
tid. Familien har nå funnet en slektning i farens opprinnelsesland som han mener hun skal gifte
seg med, og hun vet at faren er blitt tilbudt en forholdsvis stor pengesum for dette. Hun er nå
redd for å bli sendt ut av landet for å bli tvangsgiftet med denne mannen, og hun har flyktet fra
familien for å avverge dette.

Adressen til Bokollektivet er hemmelig. Bokollektivets bygning er også sikker for de som bor der.
Ingen uvedkommende har mulighet for å komme seg inn i Bokollektivet. Sikkerhetsarbeidet i
Bokollektivet dreier seg derfor om hvordan kvinnene skal kunne leve med den trusselsituasjonen
de befinner seg i, og hvilke tiltak man sette i verk rundt kvinnene slik at kvinnene skal kunne
bevege seg i det offentlige rom. Bokollektivet har jevnlige samtaler med kvinnene om hvilke
områder og situasjoner som kan være trygge/utrygge for dem, hvor de bør dra alene eller
sammen med ansatte osv. Bokollektivet bygger her på erfaringene fra krisesentrenes arbeid rundt
sikkerhet, der det står sentralt at det ikke er kvinnen som er truet som skal flykte og gjennom det
bli isolert fra samfunnet, men at hun skal støttes til å kunne leve en selvstendig tilværelse ute i
det offentlige rom, uten trusler og overgrep. For å ivareta disse målsettingene, deler Bokollektivet
sikkerhetsarbeidet inn i ytre rammer og indre bevisstgjøring.

Leyla opplever selv at hun ikke har det så ille, hun har truffet flere på Krisesenteret som hun
mener har det mye verre enn henne. Etter flukten vet hun at faren nå har påført henne en ”sosial
død”, han har uttalt overfor andre familiemedlemmer at hun ikke lenger er en del av familiens liv.

De ytre rammene
Med de ytre rammene menes alle tiltak som man kan sette inn rundt beboeren. Dette kan være
anmeldelse, besøksforbud, voldsalarm, navneendring, hemmelig adresse.
Bokollektivet foretar den første vurderingen av kvinnenes sikkerhetsbehov, og ved behov kobles
politiet inn, som foretar en trusselvurdering. I noen tilfeller bruker Bokollektivet det
politidistriktet som kvinnen tilhører, men helst bruker Bokollektivet den polititjenestemannen
som er knyttet til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap til å foreta trusselvurderingen. Han
kommer til Bokollektivet og har et møte med den aktuelle kvinnen, og kvinnens kontaktperson
er også med. På bakgrunn av dette anbefaler politiet aktuelle sikkerhetstiltak, som voldsalarm,
besøksforbud, adressesperre osv. Hvis politiet mener det ikke er trygt for kvinnen å bo i Oslo,
prøver Bokollektivet å finne et annet alternativ i samarbeid med Kompetanseteamet mot
tvangsekteskap.
En trusselvurdering
Leyla har vært på et krisesenter noen dager. Krisesenteret har vært i kontakt med Bokollektivet
for å høre om muligheter for en plass der. Ansatte i Bokollektivet har snakket med Leyla, og i
samarbeid med henne, søkt henne inn i en av leilighetene i det nasjonale botilbudet. Det er avtalt
møte med politiet i Kompetanseteamet, som kommer til Bokollektivet. Politiet spør henne om
situasjonen hennes, om hvem som truer henne, og på hvilke måter osv.
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Mot slutten av samtalen blir Leyla spurt om det er noe mer hun lurer på. Leyla forteller:
Foreldrene ønsket at hun tok opp studielån da hun tok videregående, men faren tok alle pengene,
og hun sitter nå igjen med en stor studiegjeld og ingen penger. Hva kan hun gjøre med dette?
Politiet sier at dette ikke er ukjent, hun burde anmelde det. Hun blir også oppfordret til å anmelde
volden hun har vært utsatt for. Leyla sier hun også er bekymret for sine yngre søstre. Politiet
anbefalte henne å ta kontakt med en advokat, for å få råd om hvordan hun kan forholde seg til
disse tingene. Leyla forteller videre at hun flyktet fra familien i all hast, og det blir snakk om
hvordan hun skal få fraktet tingene sine til leiligheten. Politiet sier at han skal skrive et brev til
foreldrene, og be dem om å pakke sakene hennes og levere dem til politiet.
Hvis ikke det ordner seg iløpet av et par uker, skal han ringe dem. Han spør Leyla om hun tror
det blir noe problem. Leyla svarer at hun ikke tror det blir lett, men at hun tror at de vil gjøre som
politiet sier.
Leyla fikk etter kort tid tilbud om å flytte i en av leilighetene i det nasjonale botilbudet, noe hun
også selv ønsket. Hun får oppfølging av de ansatte i leilighetsprosjektet. De ansatte i Bokollektivet
har hjulpet henne med å få kontakt med advokat. Hun har også skiftet arbeidsplass, slik at det
skal være tryggere for henne å gå på jobb.
Indre bevisstgjøring
De ytre sikkerhetstiltakene står sentralt i Bokollektivet. Man ser imidlertid at de ytre
sikkerhetstiltakene kan miste noe av sin betydning dersom man ikke parallelt fokuserer på den
indre bevisstgjøringen hos kvinnene.
I en kollektiv boform har sikkerhet flere dimensjoner. Kvinnene bor tett sammen i Bokollektivet,
og sikkerhet vil derfor innbefatte sikkerhet i forhold til hverandre. Forstått på den måten at en
beboer ikke skal kunne røpe identiteten til andre beboere overfor sin egen eller andres familier
(for eksempel ved press eller ved at hun selv flytter hjem), eller til venner.
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Noe av det første som skjer når en kvinne kommer til Bokollektivet, er derfor at hun velger seg et
fiktivt navn. Dette skjer før hun treffer noen andre i Bokollektivet.
I Bokollektivet kan man imidlertid ikke forhindre at kvinnene forteller hverandre sine ekte navn.
Dette skjer også, noe som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Nedenfor gir vi et eksempel på dette:
Subaida og Fozia ble kjent i Bokollektivet. De ble veldig fort bestevenninner og fortalte hverandre
”alt”, inklusive sine riktige navn. De var sammen om alt: Det daglige livet i Bokollektivet, ute på
byen, fikk felles venner osv. Etter en stund oppsto det konflikter mellom jentene, og Subaida truet
Fozia med at hun ville fortelle foreldrene til Fozia ”alt” om henne og sende dem bilder av Fozia på
fest.
I Bokollektivet kan man altså ikke forhindre at slike situasjoner oppstår, men forsøker hele tiden
å motvirke dette ved å bevisstgjøre kvinnene på at ivaretakelse av hverandres sikkerhet er viktig.
Senere skal vi også at Bokollektivet også bruker kurs for kvinnene som en måte å skape refleksjon
rundt sikkerhet på. Bokollektivet ser også et dilemma ved å benytte fiktivt navn, og det er at dette
kan støtte opp under en tendens til et ”dobbeltliv”, noe som er psykisk slitsomt. Bokollektivet
har allikevel valgt å benytte praksisen med fiktive navn, fordi dette er det sikreste for kvinnene.
Bokollektivet opplever også i de fleste tilfellene at det fiktive navnet ”glir inn” hos kvinnene, og at
det fungerer som kallenavn som kvinnene føler seg komfortable med.
Men det er også andre måter kvinnene kan sette sin egen og andres sikkerhet i fare. I det følgende
skal vi gi et eksempel på det:
Safia hadde bodd i Bokollektivet noen måneder. Hun hadde alltid vært nøye med å holde
adressen til Bokollektivet hemmelig. Hun hadde ikke fortalt til noen på skolen hun gikk på at
hun ikke bodde hjemme. Nå hadde hun fått nye venner og en kjæreste, og det ble vanskeligere og
vanskeligere for henne å finne på unnskyldninger for hvorfor de ikke kunne bli med henne hjem.
Etter hvert lot hun kjæresten følge seg til en kafé i nærområdet til Bokollektivet, og en dag traff
hun tilfeldigvis en venninne da hun gikk ut av Bokollektivet. For å slippe å lyve mer fortalte hun
dem at hun bodde i et bokollektiv.
Det viste seg at kjæresten kjente en jente som hadde bodd i Bokollektivet tidligere, og han begynte å spørre ut Safia om henne. Safia hadde truffet denne jenta og ble sjalu, da hun trodde at
hun kanskje var kjærestens eks-kjæreste. Etter hvert følte hun at hun hadde sagt mer enn det hun
burde til både venner og kjæresten. Hun fikk dårlig samvittighet, og tok dette opp med sin kontaktperson.
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Bokollektivets måte å håndtere disse situasjonene på, er å snakke med kvinnene om det som har
oppstått, og hvilke sikkerhetstiltak som kan iverksettes. Ved å snakke med kvinnene om hvordan
de kan tenke sikkerhet i det daglige forsøker man å hjelpe kvinnene til å få bedre kontroll over
eget liv slik at de kan ta tilbake det offentlige rom.
Et annet sikkerhetstiltak er at de fleste kvinnene har voldsalarm. Hvis det oppstår en
trusselsituasjon kan dermed kvinnene få kontakt med politiet på forholdsvis kort varsel. Dersom
kvinnene ikke opplever situasjonen som så truende at de har behov for å utløse voldsalarmen,
kan de kontakte Bokollektivet som for eksempel kan bistå med transport tilbake til Bokollektivet.
I det følgende skal vi gi et eksempel på dette:
Laleh hadde bodd kort tid i Bokollektivet, da foreldrene begynte å true henne på telefon. De sa
at de ville oppsøke henne på skolen hun gikk på. Laleh var livredd, men skolen betød mye for
henne, og hun ville ikke gå glipp av undervisningen. Bokollektivet tok kontakt med rådgiver på
skolen, som fra før av var informert om situasjonen. Skolen var positiv til å utarbeide en
beredskapsplan i tilfelle foreldrene oppsøkte skolen. Laleh skulle kontakte sosiallærer hvis det
oppsto slike situasjoner, og andre lærere på skolen ble informert om å gi sosiallærer beskjed hvis
foreldrene ble observert på skolen.
Ved et tilfelle fikk Laleh beskjed om at foreldrene var observert. Situasjonen ble håndtert ved at
sosiallærer etter avtale med Bokollektivet, fulgte Laleh tilbake til Bokollektivet i taxi.
Bokollektivet forsøkte også å få sosialkontoret med på å betale for drosje til og fra skolen i en
periode. I denne perioden la Laleh vekt på å ta ulike veier til og fra skolen, være oppmerksom på
hvem hun traff på veien og hvem som gikk bak henne, holde seg til gater hvor det var flere
mennesker og ikke gå alene ut om kvelden. Etter kort tid fikk foreldrene besøksforbud mot Laleh,
og situasjonen roet seg.
Bokollektivet er dermed tydelig fokusert på at man skal ta sikkerhet på alvor, men de er også
opptatt av at man ”… må bruke fornuften”, som en av de ansatte sier det. Hun beskriver: ”Noen
kan få panikk, en gang bodde det en kvinne her som holdt seg inne 6 uker for hun var så redd.
Men jeg lot henne få bruke den tiden hun trengte. De må få bruke den tiden de trenger for å bli
trygge, men vi kan realitetsorientere underveis.” For i Bokollektivet er erfaringen at for mange av
kvinnene er truslene mest alvorlige i begynnelsen, og at trusselbildet avtar etter hvert.
Sikkerhetsarbeidet i Bokollektivet går derfor også ut på å snakke med kvinnene med sikte på
unngå at frykten tar helt overhånd, og dermed styrke dem slik at de etter hvert kan ta del i
aktiviteter utenfor Bokollektivet. Dette er viktig for at kvinnene skal kunne etablere en
selvstendig tilværelse etter tiden i Bokollektivet.
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Anerkjennelse av sorg og savn
Som vi har vært inne på tidligere, erfarer Bokollektivet at til tross for at kvinnene har vært utsatt
for store integritetskrenkelser av familie eller slekt, er savnet av familien er sterkt nærværende hos
kvinnene. Dette fører til at de lever i en svært presset situasjon, og de trekkes mellom ønsket om å
reise hjem til familien og å kontakte familiemedlemmer, og å bryte ut av den ødeleggende relasjonen. Savnet av familien kan derfor innebære en sikkerhetsrisiko for kvinnene. I det følgende
skal vi vise hvordan Bokollektivet hjelper kvinnene i å håndtere dette savnet, slik at de blir i stand
til å ta et kvalifisert valg om de vil reise hjem eller bryte ut.
Bokollektivets erfaring er at det å snakke om å reise hjem ofte er svært tabubelagt for kvinnene.
En viktig rettesnor for Bokollektivet er derfor å anerkjenne kvinnenes savn og ønsker om kontakt
med familiemedlemmer ved å snakke om savnet. Kristin sier: ”Det er ofte en forventning i ”bransjen” om at de skal bryte med familien. Men savnet er ofte det største problemet for jentene. Hvis
vi ikke lar dem komme med all sorg og alt savn, får vi ikke hjulpet dem. Det er også mye omsorg
i det. Vi kritiserer heller ikke familien. De som jobber her må forstå at man kan savne noen som
har oppført seg helt forferdelig.”
Det å snakke om kontakt med familien, er dermed et tema i Bokollektivet. For det første fordi
det er en viktig del av omsorgen for kvinnene. En av de ansatte er også opptatt av å formidle at
kvinnene skal ”… oppleve at det er et sunnhetstegn at de savner og har sorg. Forholdet mellom
barn og foreldre er vanvittig sterkt.” Men Bokollektivet bestreber seg også på at kvinnene skal
fortelle om sitt savn for gjennom det å forhindre at de oppsøker familien under utrygge forhold.
Kristin sier: ”Hvis vi ikke snakker om det, er det fare for at de går bak ryggen vår og kontakter
familien. Det kan være veldig farlig for dem. Jentene kan for eksempel tro at de sårer oss hvis
de kontakter familien, eller de kan tro at vi forventer at de ikke skal gjøre det. Hvis det er noen i
familien de kan ha kontakt med (for eksempel mor, søster), prøver vi å legge til rette for det.” Det
å anerkjenne og å snakke om kvinnenes savn er derfor også en viktig del av Bokollektivets sikkerhetsarbeid.
En av de ansatte forteller også om hun hvordan hun snakker med kvinnene om deres sorg og
savn: ”Jeg spør om hvordan de har det, og om de savner familien sin. Jeg forstår at man kan savne
noen som er voldelige, og jeg synes det er viktig å snakke om det. Det er også en annen ting som
opptar kvinnene mye, og det er at de ikke har en ”normal” familie. Det er kjempeviktig å lage en
åpning sånn at de kan få snakket om det når de vil. Det er viktig ikke å være fordømmende i forhold til kontakt med familien. Hvis vi sier at de ikke skal ha kontakt med familien, eller hvis vi er
fordømmende i forhold til familien, kan de gå bak ryggen vår, og det kan være farlig. Det er heller
viktig å få til den eventuelle kontakten på en tryggest mulig måte.
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Vi kan snakke med dem om hvorvidt de er sterke nok til å ha kontakt nå, om det kan være lurt å
vente litt osv.”
Det er svært få av kvinnene i Bokollektivet som reiser hjem til familien, men Kristin understreker
at det ikke er noe mål på ”vellykkethet” om kvinnene drar hjem til familien eller ikke. Det som er
viktig er at kvinnene får hjelp og mulighet til å foreta et valg om de skal reise hjem eller ikke, og
hva som kan være konsekvensene av det valget de foretar. Kristin forteller om måten hun hjelper
kvinnene til å foreta dette valget: ”Jeg tegner en solsikke(9) for dem, og i kronbladene skriver vi
inn hva de ønsker seg i fremtiden. Det kan være å bestemme kjæreste, hvem de skal gifte seg med,
bo alene, ta utdanning, ta sertifikat osv. Så spør jeg dem: Hva synes faren din om disse tingene
(hvis det er faren som bestemmer)? Og hvis det er ting hun ikke vil få lov til: Kan du leve med
det? Hva kan du leve godt med? Hva kan du ikke gi deg på? Hvis ikke noen av de tingene de
ønsker seg vil være mulige å få til, reiser de ofte ikke hjem. Men hvis de velger å reise hjem, vet de
gjennom dette mer om hva de går til, og det kan kanskje være med å lette situasjonen, selv om de
nødvendigvis ikke opplever mindre vold. Noen familier kan jo også forandre seg, og hvis ikke, så
vet kvinnen hvor vi er og hvordan hun kan få tak i oss igjen. Som krisesentrene har erfart i mange
år, er det mange kvinner som trenger flere runder før de klarer å bryte ut.” Det ovenstående viser
at noe av det viktigste Bokollektivet mener man kan gjøre for å løse de utfordringene kvinnene
står oppe i når det gjelder sikkerhetssituasjonen, er å snakke om områder som kan være tabubelagte, eller ubehagelige. Og med dette skal vi gå over til å se på det som er det mest sentrale i
Bokollektivets oppfølging av kvinnene, nemlig det å snakke sammen.
9. Se Vedlegg III
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5.5 Samtaler
”Det eneste alternative til formynderi er samtalens muligheter”, sier Kristin, og siterer med dette
den danske filosofen og forfatteren Villy Sørensen. Samtaler er det bærende elementet i livet i
Bokollektivet, og det man tenker er det viktigste redskapet i styrkingen av kvinnene og i deres
utviklingsprosess. Det er gjennom utveksling av tanker og opplevelser at det skapes ny innsikt,
og dermed mulighet for utvikling. Hvordan ”snakker” man så i Bokollektivet? Hvordan arbeider
man for å få til ”den gode samtalen”?
Frokostene er et viktig felles samlingspunkt i Bokollektivet, og også et viktig felles ”samtalepunkt”.
Både kvinnene og de ansatte som er på jobb om morgenen deltar. I det følgende skal vi gi et
eksempel på en samtale rundt frokostbordet, for gjennom dette å si noe hvordan man snakker
sammen i Bokollektivet:
Rundt frokostbordet
Det er mandag morgen. Det har vært stille i Bokollektivet i helgen. Jentene har sovet mye.
Kanskje er det fordi det er så kaldt (det er iskald midtvinter) at man ikke orker finne på så mye.
Den ansatte som er på jobb begynner å ordne i stand frokost. Alle ligger og sover, den ansatte går
en vekkerunde.
Det er bare to av jentene som kommer til frokosten denne dagen, og de to ansatte som er på jobb.
Vi snakker om løst og fast. Etter hvert forteller den ene kvinnen at hun har blitt fridd til i helgen
av den mannen hun er sammen med, og hun lurer på om hun skal gifte seg med ham. Hun har
ikke kjent ham lenge, og på andre ting hun har fortalt om ham kan det virke som om han ikke
er noe godt valg for henne. I tillegg er hun ung, han er mye eldre. De to ansatte som er med på
frokosten tar opp tråden. De sier aldri at det å gifte seg ville være et dumt valg av henne, at denne
mannen er et dårlig valg, eller at hun burde holde seg unna. De snakker istedet om ulike
erfaringer med det å være i forhold, og om det å gifte seg etter å ha kjent noen i veldig kort tid.
I løpet av samtalen forteller kvinnen at hun vil begynne på skole til høsten, og at det kanskje ikke
blir så lett å få til hvis hun gifter seg nå. Hun sier også at det kan være litt tidlig å gifte seg og flytte
sammen, og dessuten er han mye eldre enn henne. De ansatte støtter henne på dette og at det kan
være lurt å vente med å gifte seg. I en samtale med den ene ansatte etter denne frokost-samtalen,
sier Jane noe om hvordan hun opplevde denne samtalen, og at kvinnen hadde blitt behandlet
respektfullt og støttende i forhold til et valg som kunne fremstå som ganske destruktivt for
kvinnen. Den ansatte sier: ”Jeg tenker: Hvordan vil vi bli snakket til? Dersom man får noen til
å føle seg dum, eller skamfull, har man ødelagt veldig mye. Skal jeg få henne med meg, kan hun
ikke gå i forsvar. Og da kan jeg heller ikke gå til angrep. Og det er jo ikke alltid man gjør kloke
valg, det gjorde ikke jeg heller når jeg var så ung. Det må man ha med seg her. Og hva vet jeg?
Kanskje hun kunne levd lykkelig med denne mannen i lang tid framover.”
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Denne samtalen illustrerer noen viktige sider ved måten samtaler foregår på i Bokollektivet.
Nedenfor skal vi framheve noen av kjennetegnene:
Anerkjennende kommunikasjon
At kommunikasjonen er anerkjennende, er et viktig styrende prinsipp for samtalene i
Bokollektivet. Med dette menes en samtaleform som bygger på de ansattes evne og vilje til å
forholde seg åpent, sensitivt og inkluderende til kvinnenes indre virkelighet og selvforståelse.
Anerkjennelse er en forutsetning for utvikling av selvfølelse og av personlig ansvarlighet. Kristin
sier det slik: ”Anerkjennelse betyr at vi er opptatt av å se den andre. Vi spør ”Jeg ser det på denne
måten – hvordan ser du det?”
Kvinnene som er intervjuet understreker også hvor viktig denne tilnærmingen har vært for dem.
De opplever at de ansatte er lite dømmende og at de har behandlet dem respektfullt, noe som har
vært viktig for dem. En av kvinnene sier: ”Foreldrene mine har alltid sagt at ”du må”. I
Bokollektivet sier de ”du kan.” Og hvis vi ikke får til ting, sier de at de er her for oss. Og de
snakket til meg på en veldig høflig og hyggelig måte. Da føler du at du har det bra og du får det
bedre. Hvis noen sårer deg, blir jo ting ødelagt.”
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At kommunikasjonen skal være anerkjennende, er en viktig begrunnelse for at det er svært få
regler i Bokollektivet. Som Kristin sier det: ”Regler er ofte en del av en ikke anerkjennende
kommunikasjon.”
Få regler og noen forventninger
Det er noen absolutte regler i Bokollektivet, som at det er nulltoleranse for rus og vold, og at man
skal behandle hverandre ordentlig og ta vare på ting rundt seg. For øvrig består livet i
Bokollektivet av noen forventninger (som å gå på Beboermøte, dette kommer vi inn på
nedenfor), men mest av alt at kvinnene bestemmer selv og foretar egne valg. I Bokollektivet
begrunner man dette med den situasjonen kvinnene befinner seg i. En av de ansatte forklarer det
slik: ”Man skal være forsiktig med regler, fordi denne gruppen har blitt så bestemt over. Det er
viktig å kunne ta egne valg for at de skal bli selvstendige.”
Personalet i Bokollektivet bestreber seg derfor på å fremstå som personer som er til å stole på,
som ikke vil ta valg for kvinnene eller over hodet på dem, og som først og fremst er
samarbeidspartnere og ikke autoritetspersoner.
Derfor blir ingen regler introdusert uten at det følger en forklaring på hvorfor dette er en
nødvendig regel. Personalet velger i større grad å involvere seg i kvinnenes liv, tanker og følelser,
slik at de får mulighet til å kunne hjelpe kvinnene med å se ulike konsekvenser av de små og store
valgene de tar.
Omsorgsfullt konfronterende
Men det er ikke slik at Bokollektivet ikke går inn i vanskelige temaer, eller at de ansatte ikke viser
sine egne tanker eller følelser. En viktig oppgave for de ansatte i Bokollektivet er å støtte og hjelpe
til med å utvikle kvinnenes egne ressurser. Dette krever at kvinnene utfordres, og at man går inn i
og snakker om ubehagelige og vanskelige temaer. I så måte bestreber Bokollektivets ansatte seg på
å være ”sparringspartnere” for kvinnene. De skal være trygge på at de ansatte sier det de mener,
men at avgjørelsene er deres egne.Dette mener man best ivaretas gjennom en måte å snakke
sammen på en måte som er ”omsorgsfullt konfronterende”. ”Omsorgsfullt” betyr at ubehagelige
konfrontasjoner skjer på en måte som gir alle mulighet for å handle likeverdig og med integritet.
”Konfronterende” er nødvendig, fordi utvikling krever at det også snakkes om det ubehagelige og
vanskelige, og ikke bare om det ufarlige, det som alle kan enes om. Som Kristin sier det: ”Det er
viktig at konfrontasjonene er omsorgsfulle, fordi konfrontasjon uten omsorg fører til aggresjon
og forsvar, og omsorg uten konfrontasjon lett blir en behagelig, beskyttende barriere. Vi utfordrer,
sånn at kvinnene får trent seg. Hvis vi ikke gir dem den utfordringen, skjer det ikke noe. Man
ønsker jo at man skal utfordres på den man er når man ber om hjelp.”
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Både formelle og uformelle prosesser
Noe annet som understrekes i Bokollektivet, er at ”den gode samtalen” – og dermed styrking av
kvinnene – oppnås gjennom både formelle og uformelle prosesser. Man er særlig opptatt av de
uformelle prosessene. Ikke så å forstå at de planlagte samtalene ikke er viktige, men man kan ikke
bare basere seg på det. Kristin sier: ””En samtale er liksom ikke viktig før den er planlagt” er en
vanlig holdning. Men det er veldig viktig å gripe øyeblikkene. Det er veldig effektfullt når ting
kommer spontant, i øyeblikket.”
Dette betyr at de ansatte i Bokollektivet ser og tar tak i de uformelle øyeblikkene for å snakke med
kvinnene – noe som også ligger i den miljøterapeutiske tilnærmingen som benyttes i Bokollektivet. En av de ansatte beskriver dette slik: ”Det er viktig å være klar her og nå. For eksempel så
jeg at Safia gikk rundt i gangene her for litt siden, da er hun tilgjengelig og man kan få snakket
litt. Det er viktig å være tilgjengelig, og å se. Vi må legge papirer til side og være der når de har
behov for oss. Vi må gripe de mulighetene som er der til å skape en relasjon, det kan være her, og
det kan være hvorsomhelst, på en biltur, en handletur.”
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5.6 Opplevelsesorientert
En annen viktig praktisk tilnærming for å oppnå ”fra lydighet til ansvarlighet”, er at arbeidet i
Bokollektivet skal være opplevelsesorientert. Dette har to betydninger:
1.
2.

Det er gjennom nye opplevelser man lærer noe nytt.
Bokollektivet ønsker å ha et verdigrunnlag som er levende og som oppleves av beboerne.
Med det mener man at verdien av verdiene ses i handling. Det er kvinnenes opplevelser
som teller, ikke de ansattes intensjoner. Eller som Kristin sier det: ”Hvis det jeg gjør ikke
oppleves som respekt, er det ikke det.” Hvis beboerne ikke opplever at personalet
behandler dem med likeverd og respekt, er det et ansvar personalet må ta, og justere sine
handlemåter.

I det følgende skal vi først gå nærmere inn på den første betydningen av opplevelsesorientert, dvs.
at praktiske ferdigheter læres gjennom opplevelser og aktiviteter.
Felles aktiviteter
Aktiviteter er en viktig del av livet i Bokollektivet, og ses som viktig for å styrke kvinnene. Som
en av de ansatte sier det: ”Aktiviteter er noe av det viktigste vi kan gi kvinnene. Da kan de se at de
betyr noe og at de kan noe.”
Det er ulike typer aktiviteter som foregår i Bokollektivet, både inne på huset, og utenfor.
Bokollektivet har ikke midler til å finansiere aktiviteter for kvinnene, og siden kvinnene må betale
selv kan ikke aktivitetene koste så mye. Allikevel er det mye som skjer i Bokollektivet. Nedenfor
gir vi noen eksempler:
•

•
•

56

Fysiske aktiviteter: Bokollektivet viser kvinnene hvordan fysisk helse og fysisk aktivitet
kan avhjelpe noen psykiske plager, som for eksempel søvnproblemer. Yoga har vært
mye brukt, siden det lærer kvinnene måter å slappe av på. En av de siste tingene, er at
Bokollektivet nå har kjøpt inn en Zumba-DVD (et treningsprogram som er inspirert av
latinsk dans). Dette foregår i møterommet. Bokollektivet benytter seg også av Helseforum
for kvinner(10), svømmekurs for innvandrerkvinner, magedans på Mirasenteret osv. Dette
er trygt for kvinnene, og det koster ikke mye.
Kjøkkengruppe: Noen av kvinnene er flinke til å lage mat, mens andre kan lite om
matlaging. Kjøkkengruppa gir muligheter for å lære fra seg og lære av noen. Samtidig er
det et sosialt forum og det gir muligheter for å snakke om økonomi, helse og ernæring.
Hobbygruppe: Bokollektivet ønsker å stimulere til kreativitet og mestring, og derfor intro
duserer de ansatte kvinnene for ulike hobbyer og håndarbeid, som å lage smykker og
silketrykk.

•

Gjennom dette lærer kvinnene også ulike skikker og tradisjoner av hverandre. Kvinnene
har malt med hennamaling til fester og høytider, og bidrar dermed med sine skikker og
tradisjoner. Til jul har kvinnene laget de julekortene Bokollektivet sender til sine
samarbeidspartnere. Samtidig sendte mange av kvinnene kort til venner og kjente. 		
Kvinnene lager kort til hverandre til bursdager og andre merkedager.
Turer og utflukter: I helgene blir det ofte arrangert turer. Sted for turen blir bestemt ut fra
et sikkerhetsaspekt. Kvinnene har vært på grillturer i skogen, på øyene, på museer, på
fisketurer, Tusenfryd osv. Kino og restaurantbesøk er andre alternativer i helgene. De to
siste somrene har det også vært arrangert en ukes hyttetur for nåværende og tidligere
beboere. Bokollektivet har fått låne noen hytter, og man har søkt ekstern finansiering for
å dekke oppholdet. Mange av kvinnene fortalte at dette var deres første ferietur, og det var
første gang de har vært på båttur, fisketur etc.

10. En uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre kvinners helse for å øke forutsetningene for selvhjelp, arbeidsførhet og
deltakelse i samfunnet for øvrig (www.helseforumforkvinner.no)
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I og med den miljøterapeutiske tilnærmingen i Bokollektivet, har man noen helt klare
målsettinger med aktivitetene. Kristin sier det slik: ”Aktivitetene er systematiske og tilrettelagte.
Gjennom den miljøterapeutiske tilnærmingen har vi et mål og en mening med aktiviteten, vi
bruker aktivitetene aktivt. Miljøterapi handler om alt det andre vi får ut av aktiviteten. For
eksempel med matlaging: Da kan vi få lært bort noe om vekt, ord, hva ting koster, hvordan man
disponerer de pengene man har til rådighet. Dvs. at vi at vi kan få lært bort norsk-kunnskaper,
økonomi-kunnskaper, og noe om det å samarbeide i en gruppe. Og hvis kvinnene ønsker å
invitere noen, kan vi jobbe med det, hva man gjør når man inviterer gjester. Da kan de få hjelp til
å se hvordan de bygger relasjoner seg imellom, og vi kan øve på samarbeid. Miljøterapi må ta tak
i alle de tingene der en kan styrke jentene. Det handler om at jentene får muligheten til å finne
egne potensialer og styrker.”
Kvinnene som er intervjuet forteller også at de at de gjennom aktivitetene i Bokollektivet har lært
nye praktiske sider ved livet, og at dette har vært betydningsfullt for at de mestrer livene sine nå.
En kvinne forteller at hun har lært å lage mat i Bokollektivet, en annen forteller: ”Da jeg kom hit
hadde jeg problemer med å gå ut, gå på tur, her har jeg lært at det er et liv der ute. Vi dro på
grilltur, på tur i skogen, på hyttetur. Og når jeg så de andre jentene gå ut, da kunne jeg gjøre det
også.” Kvinnene forteller også at aktivitetene er viktige fordi de gjennom det får et pusterom i
livene sine her og nå. En kvinne forteller: ”Det var viktig med aktivitetene, da glemmer man litt,
volden og det man har vært utsatt for. To ganger har jeg vært med på hytteturer. Jeg gledet meg til
sommeren, da vi dro på hyttetur, det var helt fantastisk. Vi svømte, lagde mat, fisket, dro på
båttur. Gå på kino, gå på tur, dra på grilling i skogen er andre fine ting vi gjorde. Da kommer man
seg ut, får frisk luft. Når man kommer seg ut, glemmer man litt. Noen ganger er det sånn at tiden
stopper helt opp, da er det fint med turer.” En annen kvinne forteller at det er viktig med
aktivitetene fordi det demper savnet av familien: ”Aktiviteter er viktig, det gjør at vi får sove, og
det hjelper i forhold til at man ikke tenker så mye på familien.”
Å gi kvinnene en stemme
I tillegg er Bokollektivet opptatt av å gi kvinnene en stemme. Også dette er en del av
Bokollektivets empowerment-tilnærming. Dette har man søkt å ivareta på flere måter, bl.a. ved at
beboerne har deltatt på et internt tegneseriekurs i regi av Hannah Helseth ved RVTS(11), hvor
kvinnene i løpet av kurset laget tegneserier som fortalte om livet deres og situasjonen de befant
seg i. Bokollektivet har også laget en film om tvangsekteskap. Kvinnene har laget historien selv
og i stor grad medvirket i forhold til rådgiving og informasjon for filmteamet som laget filmen.
Bokollektivet oppfordrer også til - og legger til rette - når kvinnene ønsker å utrykke seg gjennom
kreative former, som for eksempel maling og skriving. En annen del av Bokollektivets
opplevelsesorienterte tilnærming, er markering av ritualer og tradisjoner.
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Ritualer og tradisjoner
Bokollektivets holdning er at tradisjoner og religion er viktig, derfor blir aktuelle religiøse
høytider feiret i Bokollektivet, som jul, Id, Divali. Også kvinnenes bursdager feires. Kvinnene får
litt penger for å kjøpe inn mat til feiringen, og de ansatte hjelper til i den grad det er behov for
det.
Kvinnene som er intervjuet forteller at feiring av ”sine” og andres høytider har hjulpet dem ved
at det også har bidratt til å dempe savnet av familien. En forteller: ”Vi feiret Divali da jeg var i
Bokollektivet, jeg fikk presanger, og vi lagde mat. Da følte jeg ikke at jeg savnet familien min så
mye. Man tenker jo at man skal være sammen med familien i høytider, jeg følte at jeg var
sammen med familien min i Bokollektivet. Også til jul fikk vi gaver, og vi hadde adventskalender.
Da sto alle opp om morgenen. Det var fint med gavene, men det som betydde mest var den
omtanken det viste. Alle de ansatte vet at vi ikke er sammen med familien nå, at vi ikke har
kontakt med familien. Derfor gjør de dette, de gir deg den støtten. Da savner man ikke så mye.”
Bokollektivet erfarer at det å arrangere feiringer ved høytider kan gi en god mestringsopplevelse,
og at feiringene dermed er et ledd i styrkingen av kvinnene. For å ta et eksempel: To av kvinnene
i Bokollektivet ville lage en fest for å feire profeten Muhammeds fødsel. De ville invitere flere, og
de ville ta ansvar for mat og musikk. De lurte på hvor mye penger de kunne få og rutte med, og
hvem de kunne invitere. Bokollektivet syntes dette var en fin ide, og en av de ansatte fikk ansvar
for å hjelpe til med arrangementet, med innkjøp, ordning av det praktiske osv. Det ble en stor og
svært vellykket fest. Kristin forteller om dette: ” Miljøterapi er også å la folk slippe til, slik at
kvinnene får brukt sine sterke sider. Men vi må hjelpe til. Det er ikke sånn at vi sier ”vær så god
og svøm”. Vi er nødt til å bidra sånn at det blir vellykket – da blir det en enorm
mestringsopplevelse for kvinnene. Da får vi mestringsfølelse gratis, og de får hjelp slik at de kan
mestre slike ting senere i livet.”
Avslutninger
Også ved utflytting har Bokollektivet etablert sine egne tradisjoner, og også disse tradisjonene er
ledd både i ivaretakelsen av kvinnene, og i å styrke dem på veien videre i livet. Alle som flytter ut
har en siste samling med alle ansatte og beboere. En av de ansatte baker kake. Avslutningene er en
feiring av at kvinnen skal gå videre i livet sitt. Samtidig er det også en avskjed. Alle som er tilstede
forteller den som flytter hva hun har betydd for dem, og hun gjør det samme. Alle har også
skrevet og/eller tegnet en personlig hilsen på et kort som kvinnen får med seg i et album,
sammen med bilder som er tatt av henne i ulike aktiviteter og sammen med de ansatte. Av
sikkerhetsmessige grunner kan man ikke utlevere bilder av de andre kvinnene som bor i
Bokollektivet.
11. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.
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Gjennom denne prosessen får kvinnene gitt og tatt i mot en god avskjed. De får en øvelse i å si
noe til en annen som er følelsesmessig viktig. Den som flytter får mange gode ord og ønsker med
seg. De fleste av kvinnene i Bokollektivet har ikke fått tatt en avskjed med sine familier da de
rømte fra dem. Gjennom gode avskjeder med andre, håper man i Bokollektivet at de også
samtidig får bearbeidet noe av sin sorg over den manglende avskjeden med sine familier.
En av de ansatte begrunner hvorfor det er viktig med dette avslutningsritualet på denne måten:
”Avslutningene er viktige fordi jentene ikke har fått noen avslutning med familiene sine. Det å ha
en avslutning er både godt og vondt. Men det er viktig for jentene, vi sier ting som de kan ta med
seg videre, som for eksempel ”fortsett å stå på ditt”. Vi forsøker å styrke de sidene som er viktige
for dem å ha med seg videre. Jeg tror dette er kjempeviktig for jentene. De har flyttet ut av et
hjem, men de har aldri fått tatt avskjed. Ved at vi har dette ritualet for avslutning får de også muligheten til å legge oppholdet i Bokollektivet bak seg på en fin måte.” En av kvinnene understreker
også at bilder hun har fått ved avslutningen har gitt henne et varig godt minne fra Bokollektivet.
Hun sier: ”Til bursdagen får man blomster, ved avslutningen får man bilder, det er noe man kan
se på i flere år etterpå. Det er et fint minne”
Som nevnt ligger den andre betydningen av at arbeidet i Bokollektivet skal være
opplevelsesorientert i at Bokollektivet ønsker å ha et verdigrunnlag som er levende og som
oppleves av beboerne. Bokollektivet søker å ivareta dette i det daglige arbeidet gjennom de
jevnlige samtalene mellom kvinnene og de ansatte. Men man søker også å ivareta dette på flere
måter. Bokollektivet har ulike fora der kvinnene kan gi tilbakemelding til de ansatte om hvordan
de opplever at ting fungerer. Bokollektivet ser det også som viktig at beboerne er involvert i det
daglige livet i Bokollektivet, dette er en viktig del av en empowerment-tilnærming. Derfor har
Bokollektivet tre ulike fora der kvinnene kan fortelle om sine opplevelser: Beboermøtet,
referansegruppe og evaluering ved utflytting.
Beboermøtet
En gang i uken er det beboermøte i Bokollektivet. Møtet er for alle, både kvinnene og de ansatte.
En av de ansatte leder møtet. Alle kan melde saker til beboermøtet. Både konflikter, beskjeder og
gledelige nyheter blir tatt opp her. Beboermøtet er en viktig måte å styrke kvinnene på gjennom
at kvinnene får trening i å si meningen sin. Det er også viktig for samhandlingen i Bokollektivet.
En av de ansatte sier: ”Vi må ha noen rammer i miljøet på hvordan man skal ha det. Gjennom
beboermøtet har vi et rom. Der tar vi opp saker på en saklig måte. Det er både utfordrende, og
det gir læring. Kvinnene blir tatt på alvor, og de kan ønske seg ting. Men de må også ta ansvar for
det de ønsker seg. Og så er det en øving i å si meningen sin, og vi som ansatte må øve oss. Så det
er et rom der alle kan bli hørt.
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Mange tror at det ikke å si meningen sin er respektfullt, Kristin mener jo det motsatte. Gjennom
dette blir kvinnene vant til å si hva de mener. Og de blir flinkere til å håndtere konflikter.”
Referansegruppe
Bokollektivet har en referansegruppe som er satt sammen av tidligere beboere (antallet har
variert mellom 2, 3 og 4) daglig leder ved Oslo Krisesenter og Kristin (gjennom sin rolle som
teamleder i Bokollektivet). Referansegruppa har jevnlige møter der både generelle saker og mer
konkrete dilemmaer blir tatt opp. Referansegruppa kan også invitere andre utenfra for å øke
kunnskap om kvinner i målgruppa. Et av hovedmålene med referansegruppa er å fastholde
brukerperspektivet.
Evaluering ved utflytting
Når kvinnene skal flytte ut av Bokollektivet, ber man kvinnene fylle ut et evalueringsskjema.
Referansegruppa har prøvd ut evalueringsskjemaet, og gitt tilbakemelding på utformingen av
skjemaet. I evalueringsskjemaet gis følgende informasjon til kvinnene: ”Nå er tiden inne for at du
avslutter og starter et nytt kapittel i livet ditt. Vi takker for at du har vært hos oss. Vi i
Bokollektivet er opptatt av at tilbudet vårt er best mulig og hvordan det har vært for deg å bo i
Bokollektivet. Gjennom samtaler har du hele tiden gitt oss tilbakemelding på vårt tilbud og vi har
prøvd på best mulig måte å møte alles behov så godt som mulig.
Vi tror ikke at tilbudet i Bokollektivet er feilfritt, det er derfor viktig for oss at du tør å gi oss både
positiv og negativ tilbakemelding. Positiv tilbakemelding er noe som var litt bra eller rett og slett
supert. Negativ tilbakemelding er noe som ikke var fullt så bra eller rett og slett dårlig, her er det
også viktig at du kommer med forslag til forandringer. Vi har derfor laget noen spørsmål som vi
ønsker at du bruker litt tid på å svare på.”
I evalueringsskjemaet bes kvinnene om å si noe om den første tiden i Bokollektivet, hvordan de
vurderer det fysiske og sosiale miljøet i Bokollektivet, om tilbudet i Bokollektivet, og til slutt:
Hvordan kvinnene vil beskrive sitt drømmekollektiv.
Samlet medvirker disse tre foraene til at kvinnene hele tiden har mulighet til å gi
tilbakemeldinger om hvordan de har det i Bokollektivet, om de mener at det er noe som burde
vært forandret på, og om det er slik at Bokollektivets verdigrunnlag er levende og noe som
oppleves av kvinnene. Det er selvfølgelig ikke slik at livet i Bokollektivet er konfliktfritt. Den tette,
kollektive boformen gir utfordringer, og den kan særlig by på utfordringer i forhold til kvinner
som har store psykiske skader som følge av å ha vært utsatt for vold og overgrep. I det følgende
skal vi si noe om konflikter som kan oppstå, og hvordan Bokollektivet arbeider praktisk med å
løse disse konfliktene.
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5.7 Konflikter og konfliktløsning
Som det ligger i navnet, er Bokollektivet en kollektiv boform. Kvinnene har sine egne rom, men
deler fellesarealer som kjøkken, stue, vaskerom etc. Som tidligere nevnt, er lokalene forholdsvis
små, og kvinnene bor tett. Den kollektive boformen har flere fordeler, men den skaper også
utfordringer, og kan skape grobunn for konflikt. ”Det å bo sammen med andre mennesker er
utfordrende. Det er krevende å bo sammen med mange”, som en av de ansatte sier det. I det
følgende skal vi redegjøre for ulike sider ved den kollektive boformen:
Fordeler ved en kollektiv boform
Bokollektivet ser mange fordeler med en kollektiv boform. Kvinnene i Bokollektivet er unge
kvinner som har forlatt familien sin og ofte står alene, uten noe nettverk. Det å være sammen
med andre og å knytte seg til andre for en periode, har vært betydningsfullt for flere av kvinnene.
I Bokollektivet ser de hverandres situasjon, og de ser at de er en av flere. Dette kan være styrkende. I tillegg får kvinnene delt erfaringer med andre som er i samme situasjon, og det kan være
motiverende for en selv å se at andre klarer seg. Som en av kvinnene sier det: ”Når man blir alene,
er det viktig å bo sammen med noen. Man blir mer motivert når man bor sammen med andre,
vi motiverer hverandre. Vi vet ikke hvor lenge bruddet med familien vil vare. Vi er alle i samme
situasjon, jeg ser at de andre greier det, og da tenker jeg at jeg kan greie det også.”
En annen kvinne forteller: ”Når det kommer nye, er de veldig triste og leie, og de er engstelige.
Så blir de kjent med oss, og det går bedre. Det er viktig å ha en venninne her, en som er nær.
Saima hjalp meg veldig mye når jeg kom. Vi er som en familie, vi har vårt eget rom som vi hadde
hjemme, og så spiser vi i stua sammen, vi ser på film, vi er sammen. Det er det som er bra med
Bokollektivet, at vi er sammen.”
Også de ansatte understreker fordelene med en kollektiv boform: ”Det å ha ansatte rundt seg, og
det å bo sammen med flere, er kjempeviktig. Mange kommer fra storfamilier, for dem blir
derfor overgangen litt mindre.” En annen av de ansatte sier: ”Dette er en gruppe som har bodd i
en storfamilie. Man kan ikke bryte med familien og bli helt alene i verden. Man må ha noen som
er betydningsfulle i livet, for en periode. Kanskje særlig med disse kvinnenes bakgrunn.”
Utfordringer knyttet til en kollektiv boform
Men dette betyr ikke at det ikke er utfordringer knyttet til en kollektiv boform. Livet i
Bokollektivet kan være både på godt og på vondt. Vennskap og tilhørighet oppstår, men også
konflikter og misunnelse. Alle som bor i Bokollektivet har sine områder de sliter med og arbeider
med, og dette gjør at kvinnene i perioder kan være svært sårbare. ”Det kan være utfordrende å bo
så tett på hverandre når kvinnene har den bagasjen de har”, som en av de ansatte sier det.
Noe som stadig går igjen i Bokollektivet, er konflikter knyttet til vasking.
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Som tidligere nevnt har kvinnene ansvar for å vaske fellesarealene (kjøkken og stue), og ansvaret går på omgang mellom kvinnene. Men det er ikke alltid alle som tar sin turn. Dette danner
grobunn for konflikt. ”Vasking er en stor sak, i hvert fall hvis det er dårlig stemning i kollektivet”,
sier en kvinne. En annen sier: ”Man må bidra i kollektivet, med å vaske, rydde, bake brød. Mange
gjør ikke det, og det blir jeg sint over, og lei meg. Jeg sa til de andre jentene at vi må ta vare på
stedet. Det er viktig med regler om vasking, men det er ikke alle som følger reglene.” En tredje
kvinne, som nå er flyttet ut av Bokollektivet, forteller: ”Jeg hadde det bra med de som jobber her,
litt vanskeligere med de som bodde her. Det var kjempebra å bo sammen med andre, men de som
bodde her holdt ikke alltid rent, det var ofte konflikter knyttet til vasking. De jentene som bodde
her hadde det jo også vanskelig, så jeg forstår. Men vi fikk god hjelp til å ordne opp i konfliktene.”
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Hva gjør man så i Bokollektivet for å hjelpe kvinnene med å ordne opp i konfliktene?
Konflikthåndtering
Bokollektivet har den holdningen at konflikter ikke bare er negative, de også kan representere noe
fint ved at kvinnene utvikler seg gjennom å lære å håndtere konflikter. ”Hvis alt bare flyter, står
ting stille”, som en ansatt sier det. En konflikt kan også bli noe positivt når man jobber
miljøterapeutisk, og dersom kvinnene lærer seg å håndtere konflikter i Bokollektivet, kan dette gi
verdifull læring i forhold til å håndtere konflikter de kan komme opp i senere i livet.
Å si meningen sin
Bokollektivet opplever at kvinnene har liten erfaring med at det vil hjelpe å ”snakke
om ting”, og de har sjelden blitt oppfordret til å si hva de mener. Gjennom en autoritær
oppdragelse er de også lært opp til å vise respekt ved ikke å si sin ærlige mening.
Konfliktarbeidet i Bokollektivet går ut på å forsøke å lage noen brudd i disse mønstrene hos
kvinnene. Bokollektivet poengterer at konflikter i mellommenneskelige relasjoner bearbeides og
løses best i dialog, ikke gjennom regler. De mener også at en av de beste måtene å svekke en
konflikttilstand på, er å ønske konfliktene velkommen heller enn å stille seg negative til dem.
Beboermøtet er det forumet i Bokollektivet der konflikter vanligvis blir tatt opp. Man tar tak
i små og store konflikter, og snakker om dem. Alle skal bli sett, hørt og forstått, og målet er at
den enkelte skal kunne snakke om hvordan det er for henne, uten å anklage andre. Man snakker
ikke om noen som ikke er tilstede, ut fra tanken om at hvis noen snakker bak ryggen på noen,
påvirker det alle. Alle blir oppfordret til å si hva de mener, tenker og føler. ”Det er viktig at de får
tatt sin plass i verden, og at de får ut det de irriterer seg over”, som en av de ansatte sier det. Noe
som også stadig understrekes i Bokollektivet er at med respekt mener man å si sin ærlige mening
på en måte som er til å kunne ta i mot av den andre.
Kvinnene som er intervjuet, opplever også å ha fått støtte til å gi uttrykk for meningene og
følelsene sine. Også dette har hatt betydning for livene deres i dag. En forteller: ”Når jeg kom hit,
hadde jeg alltid fått beskjed om hva jeg skulle si, tenke og gjøre. Her fikk jeg beskjed om at jeg
kunne si hva jeg følte, de støttet meg hele tiden ved å prate. Nå kan jeg si det jeg mener, det har
jeg lært herfra. Jeg er veldig fornøyd med det. Nå er det jeg selv som bestemmer over hva jeg vil
gjøre i livet. ” Og en annen kvinne forteller: ” Mange her er lite vant til å si sin mening, mange er
fra veldig kontrollerte mannsdominerte familier. Her lærer man å si sin mening. Jeg har lært mye
om meg selv her. Jeg har lært å snakke i ”jeg-form”. Jeg har lært å si: ”Jeg blir lei meg fordi du sier
det og det…” Jeg har lært meg å tenke ”jeg føler”.” Dette har hatt betydning for hennes
selvstendiggjøring, forteller hun: ”Selvstendigheten har man i seg, men den har vært gjemt bort
64

når man har levd med familien. Her har jeg fått hjelp til å finne den fram igjen. Hjemme måtte
man innfri alle forventninger, og man glemmer seg selv. Man må tenke og trene på at man har
stolthet, ødelegger man den, har man ikke mer igjen. Ingen har rett til å si at du er sånn eller
sånn.”
I Bokollektivet ser man også at konfliktene – kanskje særlig vaskekonfliktene - kan bunne i noe
annet enn akkurat vaskingen. Det kan for eksempel bunne i at en av beboerne har det vanskelig,
eller at noen av beboerne har en vanskelig relasjon seg imellom. Da blir det viktig å få satt ord på
hva konflikten egentlig handler om, slik at kvinnene får en mulighet til å uttrykke hvordan de har
det med seg selv og andre. En annen måte man forsøker å løse konflikter på i Bokollektivet, er å
snakke om konfliktene gjennom å arrangere temakvelder. Det har for eksempel vært arrangert temakvelder der man har snakket om vennskap og forståelse. Bokollektivet ser det også som nyttig
å bruke kurs som en måte å formidle kunnskap, og å skape refleksjon og diskusjon.
I det følgende skal vi beskrive et slikt kurs: Kurset ”Hva er en god venn?”.
Kurset: ”Hva er en god venn?”
Kurset er blitt gitt som et tilbud til alle beboerne i Bokollektivet, det har ikke vært gjort noen
utvelgelse. Innkalling/informasjon er gitt av Kristin og de ansatte på beboermøtet, ved oppslag
på tavle og gjennom personlig informasjon. Det har vært brukt tolk ved behov. Kurset er lagt opp
med en veksling mellom undervisning, oppgaver og øvelser, diskusjon og samtaler.
En diskusjonsoppgave lyder for eksempel slik:
•
Din venninne forteller deg mange historier om andre dere kjenner. Dette er historier
om alt mulig, for eksempel at hun har hørt at en felles venninne av dere har hatt mange
kjærester, at en kompis av dere bruker narkotika, at en kvinne du vet hvem er, er en ”dårlig
kvinne” og lignende.
•
Hvordan føler du deg når hun forteller disse historiene
•
Hvorfor gjør hun dette, tror du?
•
Hva tror du hun forteller andre om deg?
Temaet for kurset ble valgt ut fra konkrete episoder og hendelser i Bokollektivet. Kristin har
– både i Bokollektivet og andre institusjoner – erfart at jenter har en tendens til å finne seg en
”bestevenninne” fort. Jentene forteller hverandre ”alt”. Kristin har opplevd denne ”ukritiske”
holdningen til hvem som blir min bestevenn hos jenter som har vært utsatt for
omsorgssvikt, og dette gjelder jo ofte jentene i Bokollektivet, som kanskje både har opplevd
omsorgssvikt og vold.
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Etter en kort stund oppstår det konflikter, og det de har fortalt om seg selv blir viderefortalt til
andre. I Bokollektivet har man også en enkelt gang opplevd at disse
”hemmelighetene” ble til trusler som skulle gjøres kjent for familie og på internett. På bakgrunn
av dette har man ønsket å hjelpe jentene til å bli mer kritiske til hva de forteller andre om seg selv.
Både av hensyn til sikkerhet, men ikke minst av hensyn til å kunne passe på sine egne personlige
grenser og integritet.
I tillegg er det mange av kvinnene som forteller om mye sladring i det miljøet de kommer fra.
Selv om de misliker sladring, er de ofte selv med på å baksnakke andre. Kristin har gjennom
kurset ønsket å vise kvinnene dette, uten å moralisere, og samtidig gjøre det forståelig hvorfor
sladring og baksnakking oppstår. Og ikke minst at de kan velge om de vil være en del av dette.
Kvinnene har vist stort engasjement på dette kurset, og responsen fra kvinnene har vært udelt
positiv. I så måte er også dette en form for konfliktløsning som Bokollektivet har gode erfaringer
med.
”Når noen ikke passer inn”
En annen utfordring knyttet til den kollektive boformen, er at det er noen få kvinner som har
hatt store problemer med den tette boformen i Bokollektivet. Dette er kvinner som har hatt store
psykiske problemer. Siden Bokollektivet er et lavterskeltilbud foretar ikke Bokollektivet noen
siling av kvinnene som henvender seg. De som ber om hjelp, trenger hjelp, er den grunnleggende
holdningen. På grunn av kvinnenes behov for et sikkert oppholdssted skjer også inntaket fort,
og Bokollektivet får ikke foretatt noen grundig kartlegging av for eksempel kvinnenes psykiske
helse før de kommer inn. Dette betyr at det kan komme kvinner til Bokollektivet som er dårlige
psykisk. Dette har vært situasjonen for noen helt få kvinner som har bodd i Bokollektivet.
Kvinnenes psykiske problemer har betydd at de har hatt vanskelig for å nyttiggjøre seg tilbudene i
Bokollektivet, og det har ført til at det har oppstått konflikter i forhold til andre beboere. Så langt
har ikke Bokollektivet funnet gode nok løsninger for disse kvinnene, og det er også mangler i det
øvrige hjelpeapparatet når det gjelder tilbud til denne gruppen. De har vært for ”friske” for å få et
tilbud i det psykiske helsevernet, og for ”syke” til å klare seg selv. Avslutningsvis i dette
kapittelet skal vi imidlertid gi et eksempel på hvordan Bokollektivet løste situasjonen i forhold
til den ene av de tre kvinnene. Her fikk man til en løsning som kvinnen i ettertid har vært svært
fornøyd med(12).
Fatima har hatt en oppvekst preget av vold og overgrep både fra sin nærmeste familie og
storfamilien. Hun ble giftet bort i ung alder, men har nå vært skilt en stund. Hun oppsøkte
hjelpeapparatet fordi hun igjen opplevde trusler fra familien sin, og derfor kom hun til
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Bokollektivet. I Bokollektivet hadde hun problemer med å få venner. De som var sammen med
henne, gjorde det ofte fordi de syntes synd på henne eller fordi de ikke torde å si ”nei” til henne.
Hun anklaget de andre jentene for å snakke dårlig om henne bak hennes rygg, og hun anklaget
personalet for at de ikke hjalp henne nok og for at de favoriserte de andre jentene. Fatima fikk
utskrevet medisiner fra sin fastlege, som samarbeidet med psykologen hennes, men hun tok ikke
alltid medisinen som foreskrevet. Etter hvert oppsto det store konflikter mellom henne og de
andre beboerne. Gjentatte ganger ble det forsøkt med samtaler og konfliktmegling mellom henne
og de andre jentene. Men da konfliktene toppet seg, og flere av de andre jentene var for redde for
henne til å kunne snakke på fellesmøter, bestemte personalet at Bokollektivet ikke var et godt nok
tilbud til henne.
Dette ble tatt opp med Fatima og sosialkontoret, og Bokollektivets ansatte prøvde å finne et bedre
tilbud til henne. Dette viste seg å være svært vanskelig, da Fatima ikke torde å bo alene i en
leilighet, og hun var for frisk til å kunne få et tilbud gjennom psykiatrien. Etter en stund lyktes
det Bokollektivet å få Fatima henvist til en av leilighetene i det nasjonale tilbudet. Fatima syntes
dette var vanskelig, men etter flere samtaler gikk hun med på å prøve ut dette tilbudet. Hun fikk
oppfølging av personer hun kjente fra Bokollektivet, og det var også de som hjalp henne med å
flytte inn i leiligheten.
Bokollektivet var svært opptatt av ikke å avvise Fatima, og man ville hjelpe henne videre. Det var
svært viktig å reparere relasjonen, noe man i Bokollektivet tenker er en like viktig del av
relasjonskompetanse som det å bygge relasjoner. I familiene har kvinnene vært straffet hvis det
har vært konflikter. I Bokollektivet vil man gi kvinnene verktøy til å rydde opp i konflikter på
andre måter, og på denne måten gi dem nye relasjonserfaringer. Bokollektivet satte også mye
inn på å finne et godt alternativ til Fatima. Å bo i egen leilighet var man sikre på ville bli et godt
tilbud til henne, og bedre enn tilbudet i Bokollektivet.
Det tette livet i Bokollektivet hadde blitt for vanskelig for henne å håndtere. Men man så det som
svært viktig å formidle til Fatima at det at hun måtte flytte ut ikke betød noen avvisning av henne
som person. Selv kjempet hun med både å føle seg avvist og det å føle seg som syndebukk for
konfliktene. De ansatte understreket derfor overfor henne at det tilbudet man nå ga henne var
fordi de ville hjelpe og hadde omsorg for henne. Det tilbudet hun nå fikk, ville føre til at hun fikk
bedre hjelp. Selv om Fatima følte seg avvist i begynnelsen, oppdaget hun fort at hun hadde det
bedre med å bo alene. Fatima er i dag ute av prosjektet, men tar kontakt med Bokollektivet hvis
hun trenger noen å snakke med.
12. Vi understreker at eksempelet er anonymisert.
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Kapittel 6: Avslutning og Bokollektivets ønsker for
veien videre

6.1 Ensomhet og mangel på sosialt nettverk
Bokollektivet ser at flere av kvinnene som har bodd i Bokollektivet, kan bli svært ensomme etter
at de har flyttet ut av Bokollektivet og inn i egne leiligheter. Mange av kvinnene har ikke noe
sosialt nettverk når de flytter ut, og som følge av dette kan de bli svært isolerte. De kvinnene
vi har intervjuet som har flyttet ut av Bokollektivet, forteller også at tiden etter oppholdet i
Bokollektivet var en vanskelig tid. Som følge av at de ikke har et eget sosialt nettverk, blir savnet
av Bokollektivet og de ansatte der, påtrengende. En kvinne forteller: ”Jeg følte meg nesten som i
en familie med de ansatte. De vekket oss om morgenen, nå kommer ingen. Nå savner jeg dem så
veldig.”
En annen kvinne som har flyttet ut, forteller: ” De første 15 dagene etter at jeg flyttet ut satt jeg
bare og gråt. Jeg kjente ingen her i Oslo. Så jeg ringte til Bokollektivet hver dag og snakket med
dem. Den oppfølgingen etterpå var viktig. Og etter hvert greide jeg å tenke at jeg må greie meg på
egen hånd.”

Formålet med denne rapporten har vært å beskrive hvordan Bokollektivet arbeider faglig for å
oppnå det som er Bokollektivets overordnede mål for arbeidet: ”Fra lydighet til ansvarlighet”.
Dette innebærer at vi har beskrevet det verdigrunnlag Bokollektivet har valgt for å realisere denne
faglige målsettingen, og hvilken sosial- og institusjonsfaglige tilnærming som ligger til grunn for
arbeidet. Vi har også vist hvordan Bokollektivets faglige grunnlag og verdier utspiller seg i det
praktiske arbeidet i Bokollektivet. Vi har forsøkt å vise at Bokollektivet hele tiden bestreber seg på
at Bokollektivets grunnverdier skal reflekteres i alt arbeid man gjør sammen med kvinnene. Målet
er å styrke kvinnene, slik at de skal bli i stand til å leve selvstendige liv.
Intervjuene med kvinner som bor eller har bodd i Bokollektivet, viser at den faglige plattformen
og de verdiene som ligger til grunn for arbeidet i Bokollektivet, ser ut til å være høyst levende
også hos kvinnene. Kvinnene forteller at de i Bokollektivet har fått den hjelpen og den støtten de
har hatt behov for slik at de nå er blitt sterkere og opplever seg i stand til å leve selvstendige liv.
Sett gjennom kvinnenes øyne, har dermed Bokollektivet utviklet en faglig tilnærming som
oppleves som fruktbar og støttende av målgruppen.
Men Bokollektivet møter også nye utfordringer når det gjelder oppfølgingen av kvinnene. En
viktig slik utfordring dreier seg om kvinnenes liv etter oppholdet i Bokollektivet. Bokollektivet
har få ressurser til å ivareta kvinnene etter oppholdet, og de ser at det er behov for tiltak som kan
hjelpe kvinnene i deres videre liv. Avslutningsvis skal vi derfor si litt om hva som er Bokollektivets
ønsker for veien videre for kvinnene.
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Bokollektivet ser også at selv om kvinnene har lært å bli selvstendige av å bo i Bokollektivet, er
det flere som har behov for oppfølging etter utflytting til egen leilighet. Det å flytte for seg selv
kan innebære nye utfordringer, og hvis kvinnene ikke har nettverk rundt seg som kan hjelpe til,
blir de stående svært alene med de praktiske utfordringene det innebærer å bo for seg selv.
I Bokollektivet er man svært oppmerksom disse emosjonelle og praktiske utfordringene kvinnene
kan møte når de flytter ut. Bokollektivet har derfor etablert rutiner for å ivareta kvinnene på noen
av disse områdene.
Kvinnene tilbys inntil 6 måneders oppfølging av Bokollektivet, og det er som regel
hovedkontakten i Bokollektivet som fortsetter som kontaktperson etter utflytting. Om ikke dette
er mulig, er det en ansatt som kjenner kvinnen godt som er kontaktperson. Oppfølgingen kan
innebære hjelp med praktiske ting, som å løse eventuelle problemer i forhold til sosialkontor,
huseier, fastlege osv. Kvinnen har selv ansvar for å kontakte disse instansene, men kan få støtte
fra Bokollektivet. Ellers kan oppfølgingen også innebære besøk i hjemmet, besøk og samtaler i
Bokollektivet, aktiviteter med hovedkontakt eller telefonkontakt med Bokollektivet.
I den første tiden etter utflytting kan kvinnen også delta på de fellesaktivitetene som
Bokollektivet arrangerer i helgene. Bokollektivet ser at denne oppfølgingen er svært viktig for
mange av de kvinnene som har flyttet ut. Men allikevel ser man at dette ikke løser kvinnenes
opplevelser av ensomhet og mangel på sosialt nettverk. Det er svært viktig at kvinnene har et
sosialt nettverk, også fordi det kan ha innvirkning på hvilke valg kvinnene tar, og hvem de har
kontakt med.
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”Dårlige venner kan ofte ha med manglende valgmuligheter å gjøre”, som en av de ansatte formulerer det. At dette er et viktig tema i forhold til kvinnene, understrekes også av funn Ida Nafstad (2009) har gjort i en evaluering av SEIF’s arbeide.
Hun fant at det var variabelt hvordan de unge hadde det etter å ha brutt med familien, men at det
var tre faktorer som var viktige i forhold til hvordan de unge hadde det i ettertid: Tid siden
bruddet med familien, hvor mye kontakt de hadde med familien og hvorvidt de hadde venner
eller ikke. De som ikke hadde venner, hadde heller ikke jobb eller skoletilbud, og heller ingen
ting å gjøre i fritiden. Disse unge hadde behov for arenaer hvor de kunne omgås andre og knytte
sosiale bånd.
Bokollektivet har imidlertid små muligheter for å hjelpe til slik at kvinnene får opparbeidet seg et
nytt sosialt nettverk og knyttet sosiale bånd etter oppholdet i Bokollektivet. Det er ikke dette som
er Bokollektivets rolle, og Bokollektivet har heller ikke har ressurser til dette. Bokollektivet har
heller ikke mulighet for å legge til rette for og stille lokaler til disposisjon i forhold til kvinnenes
behov for samvær med eget nettverk mens de bor i Bokollektivet.
Grunnen til dette er at man som nevnt ikke oppgir Bokollektivets adresse av sikkerhetsmessige
grunner. Dette kunne blitt ivaretatt ved at Bokollektivet hadde lokaler til disposisjon et annet sted
i byen, men også dette reiser flere spørsmål i forhold til sikkerhet og gjennomføring av et slikt
tiltak. I så måte representerer sikkerhet et dilemma ved at det hindrer Bokollektivet i å bidra til at
kvinnene etablerer nettverk. Man har også tenkt at tidligere og nåværende beboere kunne ha hatt
nytte av å bli kjent med hverandre, men Bokollektivet kan ikke introdusere kvinnene for hverandre pga. sikkerhet.
Bokollektivet har imidlertid flere tanker om hvordan kvinnene kunne vært bedre ivaretatt i
tiden etter Bokollektivet. Støttefamilier kan være ett alternativ som kan bidra til at kvinnene får
et sosialt nettverk, flyktningeguide et annet. I Bokollektivet har man noen eksempler på at det
har fungert godt. I våre intervjuer med kvinnene har vi ikke spurt om hvilken type oppfølging
de kunne tenkt seg i tiden etter at de flyttet ut av Bokollektivet. I Nafstads evaluering av SEIF’s
arbeid, ble imidlertid de intervjuede spurt om hvordan de så for seg en ideell oppfølging. Av de
seks unge som ikke hadde kontakt med familien, syntes fem at fadderfamilie kunne være et bra
tiltak – noen sa det hadde virkelig vært ”… som en drøm.” (Nafstad 2009, s. 110).
I Bokollektivet er man også opptatt av at tiltak som støttefamilier kan hjelpe kvinnene videre, det
kan bidra til at kvinnene kan komme inn i nye nettverk, og dermed at livet blir mindre ensomt.
Dette er noe Bokollektivet kunne tenke seg å arbeide videre med.
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Om jeg skulle velge
Om jeg skulle velge mellom
Å leve for meg selv eller andre
Hadde jeg valgt for meg selv
For bare da kunne jeg vært ærlig med alle……
Om jeg skulle velge mellom deg og mitt liv
Hadde jeg valgt deg
For hadde du vært meg
Hadde jeg hatt et liv…..
Men!
Om jeg skulle velge mellom
din ære og min verdi
Hadde jeg valgt min verdi
For jeg er mye mer verdt enn du tror!
Om jeg skulle velge mellom
Den store himmel og den lille jord
Hadde jeg valgt himmelen
For jeg vil leve fritt, og der er livet evig…
Hva velger du nå?
”Miriam”
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6.2 Megling?

Litteratur

En av de ansatte sier: ”Man har nå begynt å fjerne jentene fra familien, det er der man står nå. Jeg
tror at megling, konfliktråd, familievern må mer inn. Vi trenger et system som er mer utbygd i
alle kanter. Det er viktig for jentene at de ser at det jobbes med familien.”

Bredal, A. og Skjerven, L.S. (2007) Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet. Omfang og utfordringer. Oslo:
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Denne ansatte understreker behovet for tiltak der man ikke bare har tiltak for kvinnene, men at
det også opprettes tiltak der familien trekkes inn. Dette vil på sikt kunne føre til at kvinnene kan
få gjenopprettet kontakten med familien – noe som er viktig for kvinnene sett på bakgrunn av
deres isolerte situasjon, og ofte store savn av familien.
”Restorative justice” som det kalles internasjonalt (og som det enda ikke er funnet en god norsk
oversettelse på) er en teori som vektlegger at en skal gjenopprette skaden som er forårsaket av
eller oppstått som følgen av et lovbrudd eller en konflikt. Det betyr å prøve å løse konflikter på en
måte som ikke bare omfatter lovbryteren og offeret for lovbruddet, men også andre som berøres:
familie, venner og nærmiljø. Dette oppnås best gjennom et samarbeid mellom alle berørte parter.
Praksis og programmer innen denne tradisjonen har som målsetting å holde gjerningspersonen
ansvarlig for den handlingen som er begått, og å styrke ofrene gjennom at de får delta i hvordan
konflikten/lovbruddet skal håndteres og løses. Kjerneverdiene er at møter mellom gjerningsperson og offer skal være frivillige, og at det er partene som er direkte involvert i eller berørt av
handlingen som får et tilbud om å delta i løsningen av problemet. I Norge er det opprettet konfliktråd for å ivareta slike møter mellom ofre og gjerningspersoner, og konfliktrådene megler både
i straffesaker og sivile saker.
Vi skal ikke her gå inn i noen utdypende diskusjon om mulige styrker og/eller svakheter når det
gjelder megling i saker som gjelder tvangsekteskap og æresrelatert vold(13). Men det er grunn til
å vise forsiktighet, sett på bakgrunn av den store maktforskjellen mellom partene i disse sakene. I
analyser av alternative konfliktløsningstiltak, er det vist at ved store maktforskjeller, kan megling
oppleves som press, eller megling kan medføre en overkjøring av den svakere part (se for
eksempel Ericsson 1990, Dullum 1996). På den annen side tenker man i Bokollektivet at det er
viktig at man setter i verk tiltak som også involverer familiene. Her kan megling være ett tiltak
som bør utredes videre med sikte på å styrke kvinnenes situasjon etter oppholdet i Bokollektivet,
noe som kan bidra til at de får leve det fullverdige livet de ønsker seg.
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13. I Danmark har Farwha Nielsen i en årrekke drevet tverrkulturell konfliktmegling.
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Vedlegg I
Prosjektbeskrivelse

Bokollektivet ved Oslo krisesenter er botilbud til unge jenter som bryter med familien på grunn
av tvangsekteskap, og som har et beskyttelsesbehov. Bokollektivet har eksistert i snart 2 år.

2.1. Personlig ansvar og empowerment
Bokollektivet har empowerment som et perspektiv i samarbeidet med jentene, og vi ønsker å
sette fokus på hvordan dette oppnås i praksis. Med begrepet empowerment mener vi styrking,
egenkraftmobilisering eller myndiggjøring. Begrepet oversettes på flere ulike måter, men meningsinnholdet er altså det samme, og for oss betyr det at vi skal styrke kvinnene til å finne sin egen
styrke slik at de blir bedre rustet til et liv på egenhånd.

I 2008 ble bokollektivet evaluert (”Et trygt sted å bo. Og noe mer”, Bredal og Orupabo 2008).
I evalueringsrapporten ble Bokollektivet anbefalt å skriftliggjøre det fagarbeidet som blir gjort i
kollektivet. Bokollektivet har opparbeidet seg en bred kompetanse og erfaring både i forhold til
brukergruppen og i forhold til det metodiske arbeidet med gruppen og enkeltpersonene. Dette er
erfaringer som kan være nyttig kunnskap også for andre aktører.

Vi arbeider med å oppnå empowerment på flere måter. Personalgruppa i Bokollektivet er bredt
sammensatt når det gjelder faglig bakgrunn, men med hovedvekt på sosialfaglig bakgrunn. De
fleste av de ansatte har tidligere erfaring fra institusjonsarbeid. I Bokollektivet har vi ønsket å utvikle en måte å arbeide på som imøtekommer den enkelte beboer og hennes situasjon. Det betyr
at tilbudet blir tilpasset den enkelte og ikke omvendt.

Vi ønsker nå å foreta denne skriftliggjøringen, i form av utarbeiding av en rapport.
Hovedformålet med en slik rapport er å redegjøre for og systematisere erfaringer fra det metodiske arbeidet, både i oppfølgingen av den enkelte beboer og i arbeidet med bomiljøet som
helhet. Vi vil få fram erfaringer som er 1) særegne for Bokollektivet som tiltak og som 2) kan
være nyttige for andre som arbeider på det samme feltet eller skal bygge opp nye tiltak rettet mot
målgruppen.

Samtidig kan vi se at Bokollektivets brukergruppe ofte har noen felles områder som de trenger
hjelp til. Dette er av noen betegnet som umodenhet hos kvinnene (jfr. Bredal og Orupabo 2008).
I Bokollektivet har vi i stedet valgt å se på dette som at kvinnene ofte har en sterkt utviklet sosial
ansvarlighet. De er opptatt av hvordan andre har det, hva andre syns osv. De har ofte en mindre
utviklet personlig ansvarlighet. Det er vanskelig for dem å ta fullt ut ansvaret for seg selv, sine
handlinger, samt se konsekvenser av de valg de tar. Det kan også være vanskelig for dem å se på
hvilket tidspunkt de faktisk tar et valg, og hvilke valgalternativer som finnes. Dette skyldes blant
annet at disse kvinnene ofte ikke har fått anledning til å foreta egne valg tidligere i livet.

BOKOLLEKTIVETS ERFARINGER – EN SKRIFTLIGGJØRING
1. Innledning

I det følgende skal vi redegjøre nærmere for hvilke temaer vi tenker oss at rapporten skal
omhandle.
2. Rapportens hovedtemaer
2.1. Oppfølgingsbehovet for brukergruppen under og etter oppholdet i Bokollektivet
Bokollektivet skal være et tilbud til kvinner som trenger mer oppfølging og over noe lenger tid
enn det krisesenteret normalt er ment å kunne tilby. Kvinnene som kommer til Bokollektivet har
forlatt hele sin familie. De som har bodd i Bokollektivet til nå, har heller ikke hatt barn.
Bokollektivet blir på en måte deres ”valgte familie” for en periode.

Bokollektivet mener å ha utarbeidet en tilnærming til disse problemområdene, hvor vi ser at det
skjer en positiv utvikling med jentene. Respekt og trygge rammer er nøkkelordene som er med å
styrke dem. Dette kan vi også lese ut av svar vi får i vårt evalueringsskjema, som jentene fyller ut
etter utflytting. Flere svarer på forskjellig måte at noe av det viktigste de har lært i Bokollektivet er
å kunne leve sitt eget liv, stå på egne ben og passe på seg selv.
Vi tror derfor at vi i praksis får til empowerment, og det vil være viktig å gjøre grundig rede for
hvordan vi arbeider med dette i skriftliggjøringen.

I vår skriftliggjøring ønsker vi å vise hvilket behov for oppfølging og hvilken type oppfølging de
unge kvinnene har nytte av som følge av sin livssituasjon. Blant annet snakker vi mye med
kvinnene om deres livssituasjon. Vi har rutiner og ”ritualer” for avskjed og avslutninger, som vi
tenker har en viktig betydning for kvinnene på flere måter. Vi har rutiner for oppfølging etter
utflytting, som bygger på de erfaringene vi har gjort oss med jentene. Dette ønsker vi å beskrive.
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2.2. Sikkerhet, behov, tiltak og erfaringer.
Flere av kvinnene befinner seg i en truet situasjon. I Bokollektivet har vi utviklet flere tiltak for å
ivareta trygghet og sikkerhet for kvinnene, noe som vil være et viktig tema i en skriftliggjøring.
Nedenfor skal vi gi noen eksempler på tiltak og erfaringer:
I en kollektiv boform vil sikkerhet ha flere dimensjoner. Sikkerhet for disse jentene som bor så
tett sammen vil også innbefatte sikkerhet i forhold til hverandre. Forstått på den måten at en
beboer ikke skal kunne røpe identiteten til andre beboere overfor familie, sin egen eller andres
(for eksempel ved press, eller at hun selv flytter hjem), eller venner. Alle som bor i kollektivet har
derfor fiktive navn.
I tillegg til dette kommer selvfølgelig sikkerhet i forhold til trusler og vold fra familie og nettverk. Bokollektivet har etter hvert opparbeidet seg erfaring på dette området, og vi har hele tiden
arbeidet med sikkerhetstemaet i nær kontakt med kompetanseteamet og politi. Vi vil derfor
beskrive hvilke beskyttelsesbehov beboerne har, og hvilke rutiner vi har innen sikkerhetsarbeidet.
Vi vil beskrive hvordan Bokollektivets sikkerhetsarbeid både avgrenses fra og tangerer politiets
arbeid, hvordan samarbeidet og ansvarsfordelingen er mellom Bokollektivet og politiet, og hvilke
erfaringer dette samarbeidet har gitt.
Felles for alle de som har bodd i Bokollektivet er også at de i større eller mindre perioder har
savnet familien sin, eller deler av denne. Bokollektivet har gjort seg erfaringer i forhold til jenter
som ønsker å dra hjem eller møte enkelte familiemedlemmer. Vi bestreber oss på at jentene skal
tørre å fortelle oss om sitt savn, for å hindre at de går bak vår rygg og utsetter seg selv for fare, ved
å oppsøke familien under utrygge forhold. Vi har derfor etter hvert opparbeidet oss en erfaring
med ulike modeller for hvordan jenter som ønsker å ha kontakt med familien, kan ha det på tryggest mulig måte. Dette blir alltid gjort i samarbeid med andre instanser som for eksempel politi.
Vi har også forsøkt megling eller ”en slags forsoning” i en sak hvor det ikke er fare for alvorlig
vold. Bokollektivet er da ikke den som megler, men vi representerer jenta og hennes krav. Det må
understrekes at Bokollektivet aldri tar ansvar for megling eller samvær med familien alene. I disse
sakene vil det alltid være andre relevante faggrupper involvert. På sikt kan slik megling også virke
voldsforebyggende. Også dette vil det være svært interessant å skriftliggjøre.
2.3. Fordeler og ulemper med kollektiv boform.
Som det ligger i navnet er Bokollektivet en kollektiv boform. I løpet av den tiden Bokollektivet
har eksistert, har vi gjort oss flere erfaringer i forhold til denne boformen som er viktige å skriftliggjøre.
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Vi ser at det er mange fordeler med en kollektiv boform for denne gruppa. Det er unge kvinner
som har forlatt familien sin og står uten nettverk, Bokollektivet blir ”den valgte familien” for disse
jentene for en periode. Nettopp det å bo tett på andre kvinner med liknende erfaringer er med å
styrke kvinnene, dele erfaringer og knytte bånd.
Men det er også ulemper ved en slik boform. Det er noen kvinner som ikke har passet inn i
denne boformen. Dette har vært kvinner som har hatt alvorlige psykiske problemer. Samtidig ser
vi at disse kvinnene ofte faller mellom to stoler i det norske hjelpeapparatet. De er for ”friske” for
psykiatrien, og for ”syke” til å klare seg helt selv. Så langt har vi ikke funnet gode nok løsninger
for disse kvinnene. Det kan også være svært slitsomt å bo så tett på hverandre i situasjoner der
det oppstår konflikter mellom kvinnene.
De utfordringene det er å bo tett sammen, har vært med på å gi oss inspirasjon til å utarbeide
ulike ”kurs” for beboerne som f.eks ”kurset” ”Hva er en god venn?”. Disse kursene vil vi beskrive
i rapporten. Det kan også nevnes at Bokollektivet for tiden deltar i et prosjekt i samarbeid med
Ungbo om oppfølging av 3 leiligheter for enslige kvinner og menn, samt par utsatt for tvangsekteskap. Vi har derfor muligheten til å kunne sammenligne disse to boformene, noe som vil være
et tema i skriftliggjøringen.
2.4. Forholdet mellom ulike målgrupper
Det har vært hevdet at det å ha ulike målgrupper boende sammen i Bokollektivet vil føre til
konflikter. I Bredal og Orupabo`s evaluering (2008) ble også forholdet mellom kvinner vokst opp
i Norge og ”nyankomne” beskrevet av en informant som to grupper som ikke passer sammen. I
Bokollektivet har vi opplevd flere konflikter mellom beboerne. Vi har imidlertid opparbeidet oss
erfaringer i hvordan slike konflikter kan håndteres, noe som vil være et tema i rapporten.
For å ta et eksempel: Vi ser ikke på konfliktene bare som negative. For vi ser at kvinnene gjennom
konflikter får muligheten på å øve på å sette egne grenser, si sin egen mening og øve på konfliktløsing. Dette forutsetter at de ansatte er involvert som ”hjelpere” på sidelinjen. ”Hjelperens” rolle
er å føre konflikten fremover i en prosess mot en løsning. Et viktig mål er at alle skal snakke om
seg selv og vise respekt for andres meninger og valg. Mange av kvinnene har hørt ordet respekt
mange ganger i forbindelse med lydighet overfor foreldre, eldre brødre, andre viktige familiemedlemmer. I Bokollektivet snakker vi om å ha respekt overfor hverandre i en mer likeverdig
betydning. Det betyr at alle meninger skal bli hørt og respektert, at alle har rett til å velge hvordan
de vil leve sitt liv, osv. Mange av de som har levert svar på vårt spørreskjema sier at de har lært å
respektere andre under sitt opphold i Bokollektivet. Det å arbeide med å oppnå (likeverdig) respekt overfor hverandre, er derfor et viktig middel for å håndtere konflikter mellom ulike grupper
i bokollektivet. Vi ønsker å skriftliggjøre den metodiske tilnærmingen vi har for å oppnå dette.
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2.5. ”Den gode samtalen”
Bokollektivet driver ikke med terapi, men med stabilisering og rehabilitering av beboerne. Dette
betyr imidlertid ikke at oppholdet hos oss ikke kan ha terapeutisk effekt for kvinnene. Vår
erfaring er at en god samtale eller en god opplevelse kan ha god terapeutisk effekt. Vi ønsker å
skriftliggjøre det vi gjør og de måtene vi arbeider på som vi tenker vil ha denne ”terapeutiske
effekten”.
2.6. Om å være del av et krisesenter.
Bokollektivet ligger administrativt under Oslo krisesenter (OK). Dette er en organisasjonsform
som er spesiell, og som det er grunn til å redegjøre nærmere for i en rapport. Vi har sett mange
fordeler ved en slik organisasjonsform. Først og fremst gjelder dette muligheten til å kunne
tilhøre et større fagmiljø og dra nytte av kunnskaper fra ansatte og ledelse ved OK. Bokollektivet
har brukt ansatte ved OK til opplæring i forhold til voldstemaet og sikkerhets
vurdering. I tillegg kommer mulighetene til ha kontinuerlig erfaringsutveksling, samt å delta på
interne kurs og fagdager i regi av OK. Bokollektivet har også hatt som mål å sette fokus på
problemområdet tvangsekteskap overfor og de ulike gruppene som er representert i vår
brukergruppe (oppvokst i Norge/nyankomne) overfor andre krisesentre. Vi tenker derfor at på
samme måte som vi har lært og lærer mye fra Oslo krisesenter og andre krisesentres ansatte, vil vi
også kunne bidra med kunnskap og erfaring inn til de ulike krisesentrene ved skriftliggjøring av
vårt arbeid.

2.9. Bokollektivets rolle i det nasjonale botilbudet for unge utsatt for tvangsekteskap/
æresrelatert vold
På oppdrag fra Bufdir gir Bokollektivet allerede – i samarbeid med Ungbo – et støttetilbud til
unge over 18 år i botilbud i regi av Oslo kommune (Handlingsplanen mot tvangsekteskap, tiltak
28). Bufdir er også i ferd med å etablere et botilbud til unge under 18 år, i regi av regionenes
barnevernstiltak (tiltak 27). Vi har reflektert rundt spørsmålene om hvilken rolle Bokollektivet
kan ha i etablering og drift av det nasjonale botilbudet for denne gruppen. Derfor vil også dette
være et aktuelt tema å behandle i en skriftliggjøring.

2.7. Samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet
Flere beboere har behov for bistand fra andre tjenester, som NAV/sosialtjenesten, familievern,
allmenhelsetjenester, DPS osv. Vi vil beskrive hvordan Bokollektivet samarbeider med disse
tjenestene, og hvilken rolle Bokollektivet har i dette samarbeidet. Vi vil beskrive hvilke rutiner
som ligger til grunn for dette samarbeidet, og hvilke erfaringer dette samarbeidet har gitt. Vi tror
at også en beskrivelse av disse erfaringene vil gi viktige innspill til de ulike krisesentrene.
2.8. Medarbeidernes kompetanse
Et annet tema som vil beskrives i rapporten, er hvilke kvalifikasjoner – både formelle og
erfaringsbaserte - Bokollektivets medarbeidere har. I tillegg deltar medarbeiderne på kurs og
opplæringstiltak internt og eksternt. Vi vil beskrive opplæringstiltakene, hva som kjennetegner
dem og hvorfor det er viktig med disse opplæringstiltakene. Medarbeiderne har også veiledning i
Brobyggerprosjektet, og også de erfaringene vi har med denne veiledningen vil beskrives. Vi har
reflektert rundt spørsmålet om hvilken type kompetanse som er nødvendig hos medarbeiderne i
Bokollektivet, og på bakgrunn av dette vil vi beskrive hvilke og hvor store personalressurser som
etter våre erfaringer er nødvendige i denne typen arbeid.
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Vedlegg II

Vedlegg III

Handlingsplan for Miriam

Øvelse: “Mine planer for mitt liv - hva vil jeg”
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FOR FÅ DET TIL MÅ JEG:
1.
Holde avtaler og ha jevnlig samtale med min kontaktperson og/eller psykolog, slik at jeg
kan få tilbakemeldinger og jobbe systematisk med meg selv
2.
Hver dag vil jeg tenke på og jobbe med det vi har blitt enige om, gjøre gode ting for meg
selv og jobbe med følelser som sjalusi, misunnelse og sinne. Hvorfor har jeg det dårlig
og hva kan jeg gjøre for å få det bedre? Jeg må også øve meg på å sette grenser og si i fra
hvordan jeg føler meg, når noen tråkker over dem
3.
Fokusere på meg selv og ikke alle andre. Tenke på at jeg er viktig, jeg er ei bra jente, jeg
fortjener det beste. Jeg vil gjerne hjelpe andre, men ikke hvis det går ut over meg selv
4.
Bruke min fastlege når det feiler meg noe, være aktiv gjennom trening eller lignende,
spise sundt og regelmessig, legge meg om kvelden og stå opp om morgenen
5.
Følge med på hvor mye penger jeg har og hva jeg bruker dem på. Tenke over hva jeg
egentlig trenger pengene til, og konsekvensene hvis jeg bruker opp pengene på
unødvendige ting.
6.
Tenke over hva forholdet til kjæresten min gjør med meg. Har jeg det bra eller har jeg det
dårlig? Hva bør jeg gjøre hvis jeg har det dårlig
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DELMÅL
JEG ØNSKER Å:
1.
Bedre sikkerhets og trygghetsfølelsen
2.
Bedre fysisk helse, herunder et fornuftig søvnmønster, riktig kosthold og å holde kroppen
i aktivitet
3.
Forvalte min økonomi på best mulig måte, bruke minst mulig av pengene jeg har stående
på sparekonto (disse pengene vil jeg trenge når jeg får egen leilighet, vil ta førerkort m.m.)
4.
Ha en meningsfylt hverdag, f. eks gjennom jobb, norskkurs, Bokollektivets aktiviteter,
trening eller lignende
5.
Finne ut av forholdet til kjæresten min

d
Ta ut

MÅL MED OPPHOLDET I BOKOLLEKTIVET:
•
Bli i stand til å bo alene
•
få orden på livet
•
klare meg selv
•
føle meg trygg

EVALUERING – HVORDAN GIKK DET (Etter ca 3. mnd)
Sette opp dato for evaluering
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Utvalgte sitater fra kvinnene på Bokollektivet om Bokollektivet:
”Nå har jeg begynt å stole på meg selv, og jeg føler meg mer i stand til å ta riktige valg. At jeg
klarer meg selv i dag, er på grunn av Bokollektivet.”
”Foreldrene mine har alltid sagt: ‘Du må’. På Bokollektivet sier de: ‘Du kan.’”
”Det gikk framover med små skritt, de ba meg gjøre ting selv etter hvert. Det ga meg selvtillit, det
er derfor jeg kan bo alene i dag. Det er på grunn av Bokollektivet. ”
”Trygget og kjærlighet. Man tenker i begynnelsen at man ikke klarer seg, her får man den
selvtilliten.”
”Vi var så avhengige av foreldrene, og det er lett å bli avhengig av de ansatte. Derfor er det viktig
at man blir oppfordret til å gjøre ting selv.”
“Mange er lite vant til å si sin mening, mange er fra veldig kontrollerte mannsdominerte familier.
Her lærer man å si sin mening. Jeg har lært mye om meg selv her. Jeg har lært å snakke i
‘jeg-form’. Jeg har lært å si: ‘Jeg blir lei meg fordi du sier det og det…’ Jeg har lært meg å tenke ‘jeg
føler’”.
”Så vil jeg gjerne si til andre jenter: Dra til Bokollektivet. Det er det stedet der man kan komme
videre i livet.”
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Rundt 45 unge kvinner har bodd i Bokollektivet siden oppstart høsten 2007. Botiden har
variert fra noen få uker til over et år. Kvinnene som har bodd her har inspirert oss og veiledet oss
i utviklingen av vår faglige tilnærming.
Vi i Bokollektivet har ønsket og skriftliggjøre våre erfaringer i forhold til dette. Vi ønsket å
beskrive det vi syns fungerer i samarbeidet mellom de som arbeider og de som bor i
Bokollektivet. Vi valgte derfor å benytte oss av Jane Dullum til å skrive en rapport. Jane hadde i
utgangspunktet ingen tilknytning til Bokollektivet, men har i løpet av en tre måneders periode
intervjuet ansatte og beboere, og deltatt i dagliglivet og blitt en del av en gruppe kvinner som bor
eller arbeider i Bokollektivet.
Det har vært viktig for oss at de som bor i Bokollektivet har kunne bidra til innholdet i rapporten.
Kvinnene i Bokollektivet har vært svært positive, og har ønsket å bidra gjennom intervjuer,
tegninger og dikt, og ikke minst ved å ønske Jane velkommen inn i deres hjem og dagligliv.
I løpet av den tiden Bokollektivet har eksistert har vi hatt flere studiebesøk og hospitanter. Vi så
derfor nytten av å kunne tilby også et skriftlig materiale for de som har ønsket å besøke oss.
Vi ønsket å beskrive vår faglige plattform og vårt verdigrunnlag. Rapporten er skrevet både som
en bevisstgjøring for oss selv, men også som et faglig innspill for andre som arbeider med denne
målgruppa.
Denne boka hadde ikke blitt til uten hjelp, støtte og innspill fra:
Kvinner som bor og har bodd i Bokollektivet
Inger-Lise Walmsness Larsen, daglig leder på Oslo Krisesenter
Linda, Ellen, Vibecke, Eliann, Guri og de andre ansatte i Bokollektivet
Elin, Anja og Laila i Styringsgruppa
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Tove Smaadahl og Krisesentersekreteriatet
En stor takk til dere alle!
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