DISKRIMINERING AV MENN, FEDRE OG GUTTER I NORGE 2018
LIKESTILLINGSLOVEN DISKRIMINERER MENN
Likestillingsloven er ikke en kjønnsnøytrall likestillingslov. Loven forskjellsiehalndler menn og kvinner
ved å falvorisere kvinner fremfor menn.
I lovens formålsparagraf § 1 første ledd heter det riktgnok at: «Menn og kvinner skal ha like
muligheter…..». I formålsparagrafens annet ledd fraviker imidlertd loven likestllingsimperatvet ved
eksplisitt å favorisere kvinner: «Loven tar spesielt sikte på å bedre kvinners stlling». Lovens
favorisering av kvinner (kvinnepresumsjon) foran menn har i 30 år vært selve grunnlaget for norsk
likestllingspolitkk, og resultert i omfattende kjønnsdiskrimineringen av menn, fedre og gutter i
dagens samfunn.
Ulike kvinnelige Likestllingsombud har også tolket Likestllingsloven slik at den ikke bare favoriserer
kvinner på mannsdominerte områder, men også på kvinnedominerte områder. Dvs. at
ønske/behovet for å ansette menn som det underrepresenterte kjønn for å bedre kjønnsbalansen på
kvinnedominerte områder og yrker (likestlling) må vike, «da dette vil kunne svekke kvinners stlling i
arbeidslivet» (jfr. Lex Stabell; Catch 22.)
Staten har opprettet et Likestllingsombudsembete for å føre tlsyn med at likestllingsloven følges
opp i praksis. Denne stllingen har helt siden stllingen/embete ble opprettet for 40 år siden vært
besatt av kvinner, selv om det har vært kvalifserte mannlige kandidater. Likestllingsombudet har i
samsvar med kvinneorganisasjonenes krav i forbindelse med ulike endringer i Likestllingsloven
kjempet aktvt for å beholde lovens kvinnepresumsjon; (Jfr. Bukken og havresekken).
Kjønnsfordelingen i Likestllingslovens forvaltningsapparat gjenspeiler kvinnepresumsjonen i selve
lovteksten og likestllingsforvaltningstradisjonen; Barne- og likestllingsdepartementet (BLD) x %,
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) x %, og Likestllingsombudets stab (LDO) x %. Ingen
av disse sentrale forvaltningene på likestllingsområdet er kjent for å gå foran med et godt eksempel
for resten av ofentlig forvaltning med oppfordring tl menn om å søke ledige stllinger for å bedre
kjønnsbalansen i egne rekker.
MOR BESTEMMER OM FAR SKAL BLI FAR
Kvinner kan bli gravide, men ikke menn. Det er naturens lov og har ingentng med likestlling å gjøre.
Men for å lage et barn, kreves det imidlertd (enn så lenge) både en kvinne og en mann. Dersom
kvinnen ønsker å bære frem et barn som er unnfanget, kan hun det, uten samtykke fra barnets
biologiske far, også tl tross for at biologisk far ikke ønsker å bli far for dette barnet. Hun kan også
bestemme om hun vil avslutte graviditeten før barnet blir født, selv om «barnets» far ønsker at hun
skal bære frem barnet (hans).
FEDRE OG GUTTER DISKRIMINERES ETTER FØDSELEN
Alle ialrn halr en falr og en mor, men de er ikke likestilte som foreldre. Alle ialrn halr ret til en falr og en
mor, men falr halr ikke salmme ret til salmvmr med ialrnet som mor. Mor er sjef, og falr ialre forelder
på mors nåde.
Mødre kan holde tlbake identteten tl det nyfødte barnets far for både far, barn (og det ofentlige).
Verken biologisk eller sosial far (eller barn og det ofentlige) har juridisk krav på å få vite hvem som
faktsk er biologisk far tl barnet eller ikke, heller ikke ved DtA testng. Dersom mor ikke ønsker å
oppgi barnets farsidenttet, har hun krav på at staten (tAV) trer inn som «far» og betaler

«fars/foreldrebidrag» tl barnet fyller 16-18 år (sjekkes). Dersom mor nekter far å bo sammen med
henne og barnet etter fødselen, og nekter far annet samvær med barnet, må ha han likevel betale
fullt fars/foreldrebidrag.
Dersom mor peker ut en «uskyldig» mann som biologisk far for sitt barn, må han betale mor
fars/foreldrebidrag tl barnet fyller samme alder, selv om han nekter på farskapet. Dersom mor blir
tatt i løgn om identteten tl biologisk far får det ingen negatve konsekvenser for henne; hun blir
verken strafet eller bøtelagt «av hensyn tl barnet». Hun har i de feste tlfelle tvert imot tjent på det.
Barnet har i de feste tlfelle tapt på det.
Det er forbudt å skamfere/omskjære friske jentebarn i torge, men tllatt å skamfere/omskjære friske
guttebarn, på samfunnets regning. I dyrevelferdsloven § 9  Medisinsk og kirurgisk behandling heter
det: «Det skall ikke gjøres operaltive inngrep eller fernes kroppsdeler på dyr uten alt det foreligger
forsvalrlig grunn ut i fral dyrets helse». Dyr har faktsk bedre beskyttelse enn guttebarn…
DISKRIMINERINGEN AV GUTTER FORTSETTER I BARNEHAGEN OG SKOLEN
Både guter og jenter trenger gode voksne rollemodeller alv eget kjønn. I ialrnehalgen og skolen er det
lalngt fere jenter enn guter som får dete.
Kjønnsubalansen i de feste barnehager er gjennomsnittlig så stor som ca. 9 0 % kvinnelig personale
mot 10 % mannlig personale Den store kvinnedominansen preger også innholdet og kulturen i
barnehagene. Den dominerende kvinnekulturen i barnehagene er mer tlpasset jenter enn gutter,
som må tlpasse seg jentekulturen på stedet. De første leveårene er meget viktge for barns forming
og utvikling, og dette kan få konsekvenser for gutters utvikling senere i livet.
Kjønnsubalansen i barneskolen er gjennomsnittlig ca. 80 % kvinnelige lærere/personale mot 20 %
mannlige lærere/personale. Mange skoler er helt uten mannlige lærere. Den store
kvinnedominansen preger også undervisningen og kulturen i skolen, som er mer tlpasset jenter enn
gutter. Gutter må på sin side tlpasse seg jente- og kvinnekulturen i skolen på en måte som kan
svekke deres interesse for skolen og utdanning senere i livet. Gutter og jenter har etter skoleloven
krav på «tlpasset opplæring i skolen». Det får jenter, men ikke gutter. I Opplæringslova § 1-3 Tilpassa
læring og tdleg innsats står det: «Opplmringal skall tilpalssalst evnene og føresetnaldene hjå den
enkelte eleven, lmrlingen og lmrekalndidalten». Dette er ikke oppfylt når gutter i ungdomsskolen får
dårligere karakter enn jenter i alle fag unntatt kroppsøving.
En forskrif tl Likestllingsloven åpner for positv særbehandling av menn på de to spesifkke
områdene: «undervisning og omsorg for barn». Forskrifen har i 20 år gitt barnehagestyrere,
rektorer, ledere for oppvekstsentre og kommuner hjemmel for å oppfordre menn tl å søke
utdanning og ledige stllinger som pedagoger og lærere for å kunne bedre kjønnsbalansen i
barnehager og skoler. Denne muligheten i all hovedsak blitt ignorert /sabotert av de kvinnelige
barnehagestyrerne, rektorene, og oppvekstsjefene i kommunene (jfr. Lex Stabell). Det er brudd med
likestllingslovens krav om ofentlige virksomheters aktvitetsplikt for å arbeide for bedre likestlling.
FEDRE DISKRIMINERES AV FAMILIE- OG BARNEVERNET, NAV OG DOMSTOLENE
Mor iehalndles forskjellig fral falr i systemet ved alt mor ietralktes som hovedforelder og falr som
nestorelder eller reserveforelder. Denne morspresumsjonen og falrsdiskrimineringen viser seg i
pralksis på en rekke områder:
Mødre har i dag rett tl fem ganger så lang lønnet/betalt omsorgspermisjon som far etter barnets
fødsel. En forlengelse av fars permisjon utover lovens t ukers øremerkete «pappapermisjon» er

avhengig av morens samtykke. Mor har selvstendig opptjeningsrett tl sin permisjon, far ikke.
Betalingen for hans permisjon er basert på morens opptjeningsrett. Dersom foreldrene går fra
hverandre før permisjonen er tatt ut, vil mor i hht. siste lovforslag fra BLD også overta den ubrukte
delen av «pappapermisjonen»
Etter samlivsbrudd blir mor foretrukket som bostedforelder av systemet. 68 % av barna boende hos
mor, mens bare 8 % blir boende sammen med far. 24 % får delt bosted hos hhv mor og far. Dette
gjelder uansett om foreldrene har delt likt foreldrepermisjonen og husarbeidet hjemme. Dersom mor
har hovedomsorgen får ikke far automatsk tlgang på informasjon om barnet fra skole og barnehage.
I visse tlfeller får han det heller ikke dersom han ber om det. Dersom far tar saken tl retten for å få
likedelt bosted og samværsrett med barnet, og får medhold i retten, blir barnet likevel i de feste
tlfeller boende hos mor «av hensyn tl barnets beste; jfr. Barnevernet.»
Mødre som saboterer barnas avtalte samvær med far får ingen negatve reaksjoner fra familie- og
barnevernet, verken i form av bøter eller annet. Dersom far tar saken tl retten for å få gjennomført
avtalt samvær eller samvær fastsatt av retten, og får medhold, enten i norsk eller internasjonal rett,
blir barnet likevel i de feste tlfeller boende hos mor «av hensyn tl barnets beste; jfr. Barnevernet».
Selv barn som bor hos mødre som viser svakere omsorgsevne pga. rus og/eller psykiske problemer
o.lign. enn barnets far blir som regel boende hjemme hos mor i stedet for far «av hensyn tl barnets
beste», jfr. Barnevernets behandling i f.eks. Kristofer og Breivik-saken m.f.
MENN BLIR DISKRIMINERT VED UNIVERSITETER OG HØYSKOLER
Andelen kvinnelige studenter halr de siste 25 år vmrt høyere enn alndelen malnnlige studenter. Det er i
dalg nesten doiielt så malnge kvinnelige studenter som malnnlige ved norske universiteter og
høyskoler. Det er delvis en følge alv en systemaltisk falvorisering alv unge kvinner foraln menn ved en
rekke studieopptalk, og er ifølge tidligere forskningsminister Thoral Aalslalnd et resultalt alv «en villet
utvikling».
Kvinnelige studenter nyter godt av i alt hele ca. 130 ulike stmuleringsordninger for å øke
rekrutteringen av kvinner tl tradisjonelt mannsdominerte studieretninger (eeal- og ingeniørfag). Det
er bare etablert ca. 5 stmuleringsordninger for å øker rekrutteringen av menn tl kvinnedominerte
studieretninger, som utgjør det store fertallet studier. Mens et simpelt fertall mannlige studenter
utløser aktve stmuleringstltak for kvinner, kreves det et kvinnefertall på hele 80 % for å kunne
utløse aktve stmuleringstltak for menn. Likestllingsutvalget gikk i 2012 inn for innføring av like
kjønnspoeng/stmulanser for begge kjønn ved underrepresentasjon for å bedre kjønnsbalansen i
høyere utdanning. Forslagene ble ikke tatt tl følge.
Den største kvinnedominansen på universitetene fnnes i kjønns- og likestllingsforskning og
undervisning. Ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved UiO er kvinnedominansen på hele
9 0 %, uten at det utløser spesielle stmuleringstltak for å rekruttere fere mannlige
studenter/forskere/ansatte. En slik passiv holdning tl likestlling og kjønnsbalanse ved landets største
«kompetansesenter» for likestlling viser en alvorlig mangel på respekt for likestlling og likeverd,
egnet tl å svekke senterets vitenskapelige troverdighet og omdømme.
MENN BLIR DISKRIMINERT I OFFENTLIG SEKTOR
Offentlig sektor er kvinnedominert, med en kvinnealndel på over e0 ,, iåde ilalnt alnsalte og ledere.
Stalt og kommune halr sviktet sin alktivitetsplikt eter Likestillingsloven til å alrieide for iedre
likestilling og kjønnsiallalnse.

Kvinnedominansen er særlig stor i de kjønns-sensitve yrkene og tjenestene: Familievern, barnevern
og helse. Kvinnedominansen her er nå kommet opp i nærmere 80 %. Det ofentlige har vært
forbausende passiv tl denne sterke kjønnsubalansen, og det har av ulike/ukjente grunner ikke vært
iverksatt omfattende programmer eller efektve tltak for å rekruttere fere menn i den ofentlige
sosial- og sektoren (jfr. Lex Stabell).
Staten har i sin begrunnelse for å kvotere fere kvinner inn mannsdominerte i selskaper og
arbeidsplasser lagt vekt på at: «Gode resultater oppnås best ved å anvende både kvinner og menns
kunnskaper, erfaringer, egenskaper og verdier». Det er forbausende at ikke staten legger samme vekt
på både menn og kvinners kunnskaper, erfaring, egenskaper og verdier også i kvinnedominerte
selskaper og etater.
MENN BLIR DISKRIMINERT I HELSESYSTEMET
Helsesystemet er kvinnedominert, iåde ilalnt alnsalte og i helsefokus. Menn er en uprioritert
palsientgruppe.
Kvinner lever i gjennomsnitt fre år lenger enn menn. Likevel er det fra statens side mer fokus på
kvinnelige enn mannlige helseutordringer. Det er i denne sammenheng lagt frem to store
utredninger/stortngsmeldinger om kvinners helse, og ingen om menns helse. Flere menn dør av
prostatakref enn kvinner dør av brystkref. Likevel har staten bare iverksatt regelmessig
kref-«screening» av alle kvinner i landet, men ingen tlsvarende for menn.
Over dobbelt så mange unge menn som kvinner enn begår selvmord hvert år, og fere unge menn
enn unge kvinner blir erklært arbeidsudyktge på grunn av psykiske problemer, og uføretrygdet.
Likevel bruker helsevesenet fere ressurser på unge kvinners psykiske helse enn på unge menns.
Dette kan delvis ha sammenheng med den store kvinnedominansen blant ansatte og ledere i
helsevesenet. Likevel er det ikke iverksatt et statlig stmuleringsprogram for å rekruttere fere
mannlige studenter tl yrker/fag i helsesektoren. (Lex Stabell?)
MENN BLIR DISKRIMINERT I PARTISYSTEMENE
Den nalsjonalle falmilie- og likestillingspolitikken ilir utormet og vedtalt i de politiske palrtiene før
vedtalk i stortinget. Flertalllet alv Stortingets medlemmer halr helt til d.d. ieståt alv menn. Hvordaln halr
malnnlige fertalll i løpet alv de siste 30 år kunnet godtal/vedtal kjønnsdiskriminering alv menn i staltlig
lovgivning og forvalltning?
Syv av åtte parter på Stortnget har etablert egne partorganer for kvinner, ingen for menn.
Kvinnepartene/-nettverkene i de ulike parter er representert i de feste parters styrende organer.
Kvinnepartene/-nettverkene har som hovedoppgave å forberede, sikre behandling, og føre tlsyn
med partets familie-, kjønns- og likestllingspolitkk. Og det gjør de. Lederen av de større partenes
partets kvinneorganisasjon et sikret nominasjon tl stortnget og ministerpost i regjeringen, dersom
partet vinner valget, som regel Barne-, familie- og likestllingsminister.
Mannlige politkere som stller seg skeptsk tl diskrimineringen av menn i eget part og eget
partprogram risikerer enten ikke å bli valgt, eller gjenvalgt. Kvinnene utgjør et økende fertall i fere
parter, både blant medlemmer, velgerne og i styrende organer. Likevel opprettholder partet
særrepresentasjonen av kvinner i tllegg. eesultatet er at kvinner i fere parter faktsk er
overrepresentert i forhold tl menn.
MENN BLIR DISKRIMINERT I MEDIA

Medial forskjellsiehalndler menn og kvinner. Likestillings- og kjønnsfokuset i medial er i dalg sterkt
preget alv gynosentrisme; dvs. smrlig fokus på kvinners kvalliteter og utordringer.
Media er mer kritsk tl menn enn tl kvinner, og forsterker i sin behandling av kjønnene inntrykket av
kvinner som det gode kjønn og menn som det dårlige. I sin jakt på kvinnelige lesere prøver
dagspressen i valg av stof og vinkling å etterligne kvinne- og moteblader. eesultatet er at de samtdig
mister mannlige lesere, uten at det synes å bekymre redaktørene. En mulig årsak tl dette er at
avisreklamen i hovedsak henvender seg tl den sterkeste kjøper-/kundegruppen, som er kvinner. En
annen mulig årsak er medias frykt for å være politsk ukorrekte i den grad at media svikter sitt
samfunnsoppdrag som formidlere av etterrettelig og balansert informasjon og debatt.
Kjønnene behandles også forskjellig i rikskanalenene teK og TV2. Et eksempel er teK’s
Ekkoredaksjon består av et stort fertall kvinner, noe som også gjenspeiles i programmets valg av
tema og vinkling. Et annet eksempel er kanalenes barne-TV programmer, som i mange år har hatt en
sterk tendens tl å latterliggjøre menn og idolisere kvinner og jenter. Til og med sportssendingene er
dominert av kvinnelige programledere.
MENN BLIR DISKRIMINERT I LIKESTILLINGSAPPARATET
KONKLUSJON
Diskrimineringen av menn er faktsk hjemlet i Likestllingslovens formålsparagraf § 1, som eksplisitt
favoriserer kvinner fremfor menn. Likestllingslovens er derfor ikke en likestllingslov, men en
mannsdiskriminerende forskjellslov. Lovens mannsdiskriminering har de siste 20 år vært det politske
og forvaltningsmessige grunnlaget for den ureterdige behandlingen som menn, fedre og gutter
opplever på ulike områder i dag. Mannsdiskrimineringen etter Likestllingsloven er også blitt
forsterket av morspresumsjonen i barne-, og familie- og omsorgssektoren og domstolene. Dette har
gitt uheldige signaler tl alle relevante deler av samfunnet, og særlig ofentlig sektor. En reterdig
likeverdig behandling av de to kjønn kan bare oppnås ved at Likestllingsloven gjøres kjønnsnøytral,
og at morspresumsjonen oppheves og erstattes med en likebehandling av mødre og fedre.
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