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Forord
denne boka har sitt utspring i forskningsgruppen «Unge i risiko»

ved Nord universitet, og er et resultat av et flerårig samarbeid mellom
forskere og undervisere ved universitetet og Nordlandsforskning. Forfatterne retter oppmerksomheten mot profesjonelles møter med unge
i sårbare livssituasjoner, og med utgangspunkt i ungdommers egne
stemmer leter de etter gode og virksomme møter.
Vi som er redaktører har gjennom de siste årene arbeidet med
forskningsarbeid i de to prosjektene «Ungdom i svevet» og «Ikke slipp
meg», og erfaringene fra disse rammer inn boka. I bokas ånd får en av
de unge formulere hovedbudskapet:
Den følelsen jeg satt igjen med etter at vi hadde hatt den samtalen, det
var jo for det første at det var faktisk noen som var genuint interessert
og villig til å lytte. Og det gjorde meg litt tryggere på det her opplegget. Jeg opplevde at arbeidslederen var genuint interessert i meg og
mitt, og i det jeg hadde å fortelle. Og når han stilte de spørsmålene,
så jeg det som at han var interessert. Han var der for meg. Han var
interessert i det jeg hadde å fortelle. Stilte spørsmål om det han lurte
på. Og da skjønte jeg at han faktisk var interessert i å hjelpe. Han viste
at: «Det vil jeg prøve å hjelpe deg med.» Selv om han kanskje ikke kan
hjelpe. «Men jeg vil prøve å hjelpe, jeg vil prøve å forstå.» Han stoppa
ikke opp, og ikke stilte han sånne kritiske spørsmål som vippet meg
av pinnen. Litt ledende kanskje av og til, ja. Det var akkurat som det
skulle være. Det ble til på en sånn naturlig måte.

Gode møter betinger fagfolk som ser, lytter og forstår, og at den unge
kan oppleve anerkjennelse gjennom å bli sett, hørt og forstått. Denne
gjensidige erfaringen kan tilrettelegge for vendepunkt som gjør end-
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ring mulig. Det handler om hjelpere som er der for de unge, og som
ikke gir dem opp.
Å skrive en bok med ulike forfattere, og i tillegg skape en helhet
av det, er en krevede øvelse. Takk til våre medforfattere for arbeid og
utholdenhet, og takk til Wenche Bjørnebekk i Universitetsforlaget for
gode, kritiske og oppmuntrende bidrag gjennom hele skriveprosessen.

Bodø, april 2016
reidun follesø, catrine torbjørnsen halås, cecilie høj anvik

