
Velkommen til ATVs 25-årsjubileum 

Kjære statsråd, kjære alle nye og gamle ATVere både dere som har vært og er ansatt ved ATV og alle 

dere som  har vært ATVere det i deres hjerter og hoder og støttet  ATV i en nå 25-årig historie! 

Gratulerer med feiringen av ATV! 

ATVs historie ligner flere andre pionerinnsatser for å få til utvikling av fag og nye tjenester; det 

starter med en eller noen få personer som tenker nytt og annerledes, som finner støttespillere 

innenfor og utenfor ”systemet”, og som arbeider mye  mer enn normalt hardt for å få til å 

virkeliggjøre en visjon! De har en sak som er større og viktigere enn dem selv!  Dette fører imidlertid 

ikke nødvendigvis til stor fremgang for saken. 

I så måte syns jeg det er vanskelig å ikke erklære ATVs historie som en helt uvanlig suksess!!  For 

noen år siden ble ATV omtalt i Dagbladet som: ”Nordens største leverandør av behandling og 

kunnskap på familievoldområdet”! Og mange av dere som er her i dag, vet at dette  ikke har kommet 

av seg selv, men nettopp er  et resultat av den ”oppskriften” jeg nettopp beskrev. 

Jeg har fulgt historien til ATV fra den spede begynnelse: jeg møtte Per Isdal som hovedfagstudent i C-

blokka på Psykologisk Institutt på Blindern på 80-tallet. Som psykolog med generell interesse for 

fokus på kjønn og likestillingsspørsmål ble institusjonen ATV tidlig synlig for meg. Senere møtte jeg i 

ulike jobbsammenheng  både Per og Marius på konferanser i inn og utland  og i mer enn  halvdelen 

av ATVs tilværelse har jeg vært styreleder. Nå er ikke dette en anledning for en forelesning om ATVs 

historie according to me, men jeg vil likevel trekke fram et par poeng : 

Når ATV har vokst til å bli en organisasjon med 11 kontorer spredt utover landet   og har en ganske 

forutsigbar økonomi, så handler det om noen viktige valg som er blitt gjort underveis, og  om villighet 

til endring og utvikling. Virkeligheten har nemlig vært ganske annerledes enn i dag; stress og 

usikkerhet omkring rammer og framtid har vær det normale i ATV mange år og det tok nærmere tyve 

år før vi fikk skikkelig grunn under føttene.  

Når en har en sak som en er så inderlig sikker på er viktig, så er det en situasjon som lett kunne 

disponere for selvfornøydhet og rollen som den forurettede og fornærmede. Ikke her! ATV har hatt 

en særdeles god realitetsorientering og åpenhet for å kaste seg utpå i den virkeligheten som er. ATV 

har, noen ganger  med god hjelp utenfra, hatt en solid analyse av det kartet som en bør manøvrere 

etter, og finne våre plasser på. Det har ikke vært spor av selvtilstrekkelighet og furting ;  ”de skjønner 

ikke hvor fantastiske vi er”, men realisme, kreativitet og mot.  

ATV er også en organisasjon der grynderen har hatt tillit til at andre enn han selv kunne være øverste 

leder.  Altfor mange gode nye prosjekter har lidd en trist tidlig død ved at grynderen ikke slapp til 

andre omsorgspersoner eller klarte å slippe ”babyen  sin”. At Per valgte å gå over i en annen stilling i 

ATV og at ATV var godt i stand til å reorientere seg etter det, er et tegn på at dette er en sunn og 

moden organisasjon. 

 Jeg ser på etableringen av ATV som et kulturelt vendepunkt som har ført til endringer i synet på 

voldelige menn og deres nærmeste. ATVs virksomhet har bidratt til at vi har utviklet et språk til å 

snakke om mange tause kulturelle felt. Fra kommunikasjonspsykologien vet vi at språket er sentralt 

for hvordan vi ser verden og hva vi er i stand til å se. ATV  er bare 25 år og har som en ledende pioner 

på feltet familievold skrevet seg inn i norsk historie. 



Det er på mange måter et tankekors hvorfor temaet privat vold ikke har blitt akseptert av 

mainstream psykologi. Hvorfor har psykologer og andre hjelpeprofesjoner motstand mot denne 

kunnskapen? 

Jeg tror at kunnskap om vold i familieforhold utfordrer vår kulturs nærmes arketypiske ide om den 

konvensjonelle familien som et trygt sted og den beste betingelsen for barns utvikling så vel som 

trivsel og lykke for familiemedlemmene. 

Jeg tror at menn som mishandler sine koner , utfordrer både våre ideer om følelser og kjærlighet, og 

våre personlige og kulturelle ideer om maskulinitet, femininitet og kjærlighet. 

Jeg tror kunnskap om familievold utfordrer oss som hjelpere til både å stille spørsmål ved våre 

oppfatninger om kjønn og makt og til å utvide vårt perspektiv fra individ og relasjonsnivå til et 

kulturelt og politisk perspektiv i våre fag og praksiser. Og da kan mye stå på spill for de som har 

investert i andre forståelsesmåter! 

Takket være ATV, og andre som har utfordret tradisjonelt fag ,vet vi at vold ikke må være skjebne ; at 

det er mulig å tilby behandling og hjelp slik at vi stopper volden og den fryktelige sosiale arven. Det 

utvikles ny kunnskap om psykologien i privat vold  og da fra alle involvertes perspektiv. 

I dag begynner vi  også å se privat vold som det sentrale helseproblem den representerer. Vi har i 

lang tid sett det som et samfunnsproblem, men nå har vi også det faglige og forskningsmessige 

grunnlaget til å erkjenne hvilken sentral ingrediens familievold er i utvikling av psykiske problemer! 

En velorientert kollega uttalte nylig at når dette blir tilstrekkelig erkjent, vil det bety et 

paradigmeskifte i hvordan vi tenker om og organiserer psykologiske tjenester ! Her ligger det også  

store politiske utfordringer.   

Vi vet det jo egentlig; at privat vold er noe som angår veldig mange mennesker, og de fleste av oss. 

En opptelling i min nærmeste familie og vennekrets har overbevist meg om det. Vi kan alle ha en 

tendens til å tro at vold er noe som bare skjer i ”andre” , mer marginaliserte grupper, hos de som er 

annerledes enn oss. Kvinnebevegelsen har siden 60-tallet vært den største pådriveren for å 

synliggjøre at volden rammer på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer. Avdekking av og kamp mot 

vold har vært del av det store likestillings og kvinnefrigjøringsprosjektet. Dette prosjektet har rokket 

ved selve det kulturelle grunnfjellet; nemlig kjønn som det ordnende prinsipp for arbeidsdeling og 

rangordning i både samfunn og i intime relasjoner. Vårt arbeid mot vold er del av det store nordiske 

likestillingsprosjektet. Vi er i dag en slags work shop som resten av verden ser med spente øyne på. 

Arbeidet mot vold i nære relasjoner går hand i hand med anstrengelser for å finne nye, bedre og 

sunnere måter å være kvinner og menn på.  

Jeg vet at det å arbeide på ATV er utfordrende og hardt. Dere som gjør det, har valgt å arbeide på 

områder som andre har styrt unna. Likevel, tenker jeg: det må da være fantastisk å arbeide i et 

pionerfelt som nå får så mye anerkjennelse og positive tilbakemeldinger; å ha et arbeid som en kan 

være så stolt av!! Det arbeidet dere gjør, direkte som terapeuter, indirekte som veiledere og 

undervisere og igangsettere, forandrer livet til mange mennesker. Det dere er en del av, vil få en 

tydelig  plass når den sosiale historien for denne perioden skal skrives. 

At ATV for 25 år siden begynte å gi et behandlingstilbud til menn som var voldelige mot sine 

nærmeste, ser jeg  altså som et kulturelt vendepunkt! ”Menn som banket kona”, som det het, kunne 



riktignok være del av det gode selskap, men det var et ubehag ved dem og det var det ingen åpning i 

behandlerverdenen for dem. 

Det dere som arbeider på ATV, bidrar med som terapeuter, forskere og i andre roller, er 

livsnødvendig hjelp til enkeltmennesker og familier. Deres virksomhet bidrar til fagliggjøring av 

temaer som var skjulte og skambelagte i vår nære fortid og dere gir betydningsfulle og tunge bidrag 

til humanisering av vårt samfunn. Dette feirer vi i dag! 

Gratulerer alle sammen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


