Hvorfor
• Hvorfor går kommunikasjonen i vranglås ?
• Hvorfor oppstår “vi mot dem” holdning ?
• Hvilken utfordringer møter BV ?
• Hva er forskjellen på kultur og tradisjon
• Hvordan skape tillit og en god samtale prosess ?
• Hva er kultursensitiv kompetanse og hvilken
tilnærmingsmetoder bruker Memox.

Frykten til
barnefamiliene

• De vil ta barna fra oss.
• De vil påpeke hvor dårlig vi er som fedre.
• De vil ødelegge vår familie.
• Det vil sette i gang rykter om oss i vårt nabolag.
• De ønsker å fjerne barna fra vår religion og at
barna ikke får de verdiene vår religion gir dem.
• De forverrer ofte situasjonen ved å beskytte
ungdommen fra vår strenge “disiplinære” måte å
oppdra på
• Vi opplever at barnevernet setter han/henne opp
mot oss.

Hvilken verden lever du i ?
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Verden 1:
Overlevelse

• Det er en verden vi alle går gjennom,
først og fremst som spedbarn.
• De er uvitende om verden og sine egne
behov, de er ubevisst sine omgivelser
• Alle ressurser er satt inn for overlevelse.

Verden 2 :
Stammer, tilhørighet og religion
• Lederskapet er strukturert rundt de eldste som
mullaer, prester, høvdinger, medisin og
vismenn.
• Åndlighet og helligdom er drivkraften og
stammens behov går foran dine egne.
• Det finnes ikke demokrati, mullaene og
høvdingene bestemmer det som er best.
• Personer utenfor stammen er vanligvis
fiender.
• Overtro og symboler er hellige og står over
dine egne overbevisninger og anses som
blasfemi.

Verden 3:
Grupper, gjenger og selvtilfredshet
• Følelsesmessige impulser er drivkraften deres mot en nulltolerant oppførsel.
• Fokus på nytelse for unngå smerte.
• Umiddelbar handling, dvs. om sjansen byr seg så tar de hva de vil når de ønsker
det. Etablerte gategjenger har en tendens til å operere på dette nivået.
• Spontane gatekriminelle lever også i denne fasen, f.eks. «fotballmobben».
• Er i mot alle som prøver å stoppe dem, de er «mot» motivert og skyldfølelsen
eksisterer ikke.
• Responderer kun på skam, og vil gjøre alt for å ikke tape en kamp eller ansikt.

Verden 4 :
Sivilisasjon
• Til årsak og effekt/virkning.
• Utvikler man konsekvenstenkning og mer kontroll over impulser.
• Et organisert samfunn med fengsel og orden.
• Fra motivasjonstenkning til langsiktig målsetting.
• En tendens til ofre seg selv for den demokratiske rettledningen og
utdannelsen som gagner den fjerde verdens behov.
• Får skyldfølelse.
• Flytting fra likhetstenkning «til» likhet med unntak.
• Materialisme blir viktig. Økonomien og markedet er i jevn utvikling.

I Memox er vi
opptatt av ?

Hvordan mottar hjernen til en minoritet og majoritet
informasjon?
Hva motiverer en familie, ungdom og barn til å
samarbeide?
Hvordan skape tillit og progresjon?
Lære å gjenkjenne hvilken verden du kommuniserer
med og hvordan du takler den.
Forskjellen mellom kultur, religion og tradisjon.

