OM MANNSFORUM
Notat til møte med Barne- og likestillingsminister Helleland 3.5.18.
1. MANNFORUM ER EN IDEELL OG FORENING MED FORMÅL Å ARBEIDE FOR LIKEVERD
OG LIKESTILLING FOR MENN OG FEDRE.
• MF registrerer at 40 års ensidig statlig innsats for likestilling for kvinner og
mødre har skapt nye forskjeller mellom kjønnene. Statlig familie- og
likestillingspolitikk favoriserer i dag kvinner og mødre på bekostning av menn
og fedre.
• MF er spesielt opptatt av dagens urettferdige behandling og
kjønnsdiskriminering av fedre og menn i Barneloven, Likestillingsloven, og i
forvaltningen av dagens statlige familie- og likestillingspolitikk.
• MF er også opptatt av gutters spesielle oppvekstutfordringer, samt menn og
fedres levekår og utfordringer, spesielt i forbindelse med, og etter
samlivsbrudd.
2. MANNSFORUM BLE ETABLERT I 2008 OG ER LANDETS STØRSTE (OG ENESTE)
MEDLEMSFORENING FOR LIKESTILLING OG LIKEVERD FOR MENN OG FEDRE
• MF har 242 betalende medlemmer (ved årsskiftet 2017/18)
• MannsForum har også mange følgere/deltagere på sin åpne FaceBook side.
• De fleste av foreningens medlemmer er fedre som har barn som er eller har
vært utsatt for samværsabotasje fra barnas mors side, med passiv støtte fra
barne- og/eller familievernet, og NAV.
• 1/4 av medlemmer er kvinner, i hovedsak pårørende av mannlige medlemmer
3. MANNSFORUM HAR I HOVEDSAK FØLGENDE AKTIVITETER:
• APPELLER foran Stortinget annenhver måned om diskriminering av barns rett
til å se sine fedre etter samlivsbrudd, og statens brudd på internasjonale
konvensjoner om likeverdig foreldreskap
• MYNDIGHETSKONTAKT i form av brev med innspill til, og deltagelse i, høringer
i departementer og Storting i forbindelse med diskriminerende lover og
forskrifter i familie- og likestillingspolitikken
• MEDIEINFORMASJON om urettferdig behandling av gutter, menn og fedre i
statlig oppvekst-familie- og likestillingspolitikk og forvaltning
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DEBATTSEMINARER på Litteraturhuset om viktige temaer om gutter, fedre og
menns utfordringer. Det viktigste arrangementet er markeringen av den
internasjonale Mannsdagen 19.11. hvert år. (Vi håper Statsråden vil komme
og åpne/innlede på seminaret i år).
KAMERATHJELPEN er et likemannstilbud til menn og fedre som søker, og får,
råd hos erfarne medlemmer for å få beholde samvær med barna etter
samlivsbrudd, på tross av aktiv motstand fra samværsaboterende mødre og
morssolidariserende ansatte i familievernet, barnevernet og domstoler.
DOKUMENTASJON av gutter, fedre og menns særlige levekår og utfordringer,
inkl. eksempler på og omfang av offentlig og privat kjønnsdiskriminering av
gutter, fedre og menn.
MANNS- OG KVINNEPRISEN deles ut hvert år til en mann og en kvinne som
ved sitt gode eksempel har bidratt aktivt til å motarbeide
kjønnsdiskriminering av, og arbeide for likestilling for, gutter, menn og fedre.

4. MANNSFORUM MOTTAR TILSKUDD FRA BUFDIR
• MannsForum har i løpet av de siste 4 år mottatt ca. 300 000 i tilskudd til gode
likestillingstiltak, og ca 200 00 i driftsstøtte til foreningen.
• MannsForum takker for tilskuddene, som kommer godt med i foreningens
arbeid, men reagerer på de mange avslag på gode prosjekter vi har søkt om
fra BUFDIR. I løpet av 2016/2017 mottok kvinneorganisasjonene tilskudd på til
sammen kr. 5,5 mill. kr, og menn kr 1,1 mill. kr., eller 5 ganger så mye tilskudd
som mannlige organisasjoner.
• Tilskuddene til aktiviteter/prosjekter tildeles først nærmere et halvt år etter
søknadsfristen, noe som vanskeliggjør foreningens arbeid med å kunne
gjennomføre prosjektene effektivt i løpet av det resterende halvåret. I år
representerer dette imidlertid ikke noe stort problem, etter som vi avslag på 4
av våre 5 gode søknader….. Vi er selvfølgelig meget skuffet over avslagene, og
kommer til å påklage BUFDIRs videre i systemet (til BLD).

