MENER ARBEIDERPARTIET ALVOR?
AP vil sette menn og gutters utfordringer på den politisk dagsorden, men for å være
troverdig må partiet akseptere fullt likeverd og likestilling mellom kjønnene, også i eget
parti.
MannsForum registrerer at Arbeiderpartiets toppledelse i VG debatt 12.07. innrømmer at menn,
fedre og gutter kommer dårligere ut på en rekke områder i samfunnet enn kvinner, mødre og jenter.
Det er et viktig skritt i riktig retning, men vil det føre til handling? Arbeiderpartiet har de siste 40 år
drevet en sterk og ensidig statlig likestillingspolitikk med kvinner og mødre i fokus. Denne
statsfeminismen har ikke bare gitt kvinner tilnærmet like rettigheter og muligheter med menn, men
også en rekke rettigheter og muligheter menn ikke har i dag. En vesentlig del av de store
likestillingsutfordringene menn, fedre og gutter møter i dag er et resultat av nettopp denne
ensporete politikken. Og den store pådriveren for denne statsfeminismen har vært, og er, partiets
eget tidligere kvinneparti, nå kvinnenettverk, som i praksis har styrt Arbeiderpartiets kjønns- og
likestillingspolitikk i disse årene. Der er det naturlig nok ikke plass til menn, og menn har heller ikke
fått anledning til å etablere et tilsvarende formelt mannsnettverk for å kunne balansere
kvinnefokuset med et tilsvarende mannsfokus, eller kanskje helst; et likestillingsnettverk med lik
representasjon av de to kjønn.
MannsForum håper Arbeiderpartiet mener alvor med sine uttalelser om å ta menn, fedre og gutters
utfordringer alvorlig, og vil peke på at partiets troverdighet vil være helt avhengig av å vedta og
innføre følgende sentrale likestillingspolitiske tiltak:
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Gjøre Likestillingsloven kjønnsnøytral, og oppheve kvinnepresumsjon i § 1 som i dag
diskriminerer menn ved å hindre positiv særbehandling av menn, samtidig som den fremmer
positiv særbehandling av kvinner. Resultatet er et fullstendig kvinnedominert offentlig
sektor, hvor den dårligste kjønnsbalansen er å finne i Likestillingsombudets egen stab.
Innføre likeverdig farskap og likedelt omsorg for fedre og mødre.
At barneloven tar utgangspunkt i delt bosted etter samlivsbrudd når foreldrene har bodd
sammen, med mulighet for å inngå andre avtaler når alle parter samtykker til det.
At det presiseres i barneloven § 43 at barnets tilknytning til både mor og far skal tillegges
særlig vekt vekt ved dommen slik at barnet sikres rett til 2 foreldre.
Innføre effektive sanksjoner mot mødre som saboterer barns rett til samvær med sine fedre.
Presisere i ny lovtekst i straffeloven § 216 at samværssabotasje medfører straffeansvar for
både bostedsforeldre og samværsforeldre. I dag er samværssabotasje kun straffbart for
samværsforeldre, jfr praksis fra Høyesterett.
Gjøre det straffbart å fremsette falske anklager om vold, incest og lignende for å
hindre samvær
Innføre effektive tiltak for sikre gutter mannlige rollemodellerog mer kjønnsbalansert
oppvekst- og skolemiljø, med bedre tilpasset undervisning for gutter som gir bedre
skoleutbytte og like muligheter for opptak på høyere utdanning som for jenter. Unge kvinner
er i dag ikke bare i stort flertall på universiteter og høyskoler, men tilbys også langt flere
rekrutteringstiltak enn unge menn; 132 mot 3.
Ta menns helseutfordringer like alvorlig som kvinners helse, og iverksette en egen
helseutredning for menn, slik det er gjort for kvinner. Et særlig fokus bør vies det økende
antall enslige unge menn med psykiske problemer, og som verken fullfører videregående
utdanning, kommer i arbeid, eller stifter familie. Tre ganger så mange menn som kvinner tar
sitt eget liv.

•

Innføre kjønnsbalanse og likestilling i den sterkt kvinnedominerte kjønns- og
likestillingsforskningen. Med inntil 90 % kvinnelige pedagoger og forskere makter ikke
landets fem likestillingssentre å gi å gi politikerne det ideologinøytrale og kjønnsbalanserte
faktagrunnlaget de trenger for å revidere og utforme en tidsmessig likestillingspolitikk for det
21 århundre.

Vi ønsker Arbeiderpartiet og de andre partiene lykke til i arbeidet med en fremtidsrettet og
kjønnsbalansert likestillingspolitikk for stortingsvalget i 2017
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