
SAVNER DU 
RETTFERDIGHET 
FOR FEDRE OG 
MENN?
ØNSKER DU 
LIKESTILLING 
MED KVINNER OG 
MØDRE?
MANNSFORUM 
JOBBER FOR 
DEG!

BLI MEDLEM
I MannsForum er medlemmene som bestem-
mer foreningens innsats og prioriteringer. Jo 
flere vi er, jo større gjennomslag vil foreningen 
kunne få for våre saker. Vi oppfordrer derfor 
alle som deler vår verdiplattform og ønsker å 
støtte arbeidet for likestilling og likeverd for, 
og mot diskriminering av menn og fedre, til 
å melde seg inn i foreningen. Nå. Samhold 
gir styrke! Meld deg inn i foreningen på vår 
hjemmeside og følg ned på våre aktiviteter og 
arbeid. MannsForum arrangerer medlemsmø-
ter og treff flere ganger i året. Det viktigste 
er årsmøtet i mars hvert år. Medlemskap gir 
også tilgang til vårt FaceBook nettverk for 
medlemmer. Andre interesserte kan følge oss 
på vårt åpne FB nettverk: mannsforum .com

VISSTE DU AT
• Likestillingsloven forskjellsbehandler        
 og diskriminerer kvinner foran menn.
• Barneloven forskjellsbehandler og            
 mødre foran fedre.
• Det offentlige likestillingsapparatet er    
 kvinnedominert og kvinneorientert
• Etter samlivsbrudd blir 7 av 10 barn          
 boende hos mor, 1 hos far, resten hos     
 begge.
• Barneloven hindrer domstolene fra å   
 dømme delt bosted.
• Mødre som saboterer barnas samvær  
 med far slipper negative sanksjoner eller  
 straff.
• Hele 4 av 5 lærere i grunnskolen er        
 kvinner, og mange gutter får ikke tilpas-    
 set læring.
• Kvinnelige studenter favoriseres med        
       130 øremerkete opptakstiltak mot bare       
 5 for menn.
• 7 av 8 politiske partier forskjellsbehandler  
 kvinner foran menn i sine organisasjoner.

 Denne brosjyren er finansiert av medlemskontingent og
 velvillig tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
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BLI MED 
PÅ VÅRE 
APPELLER
MannsForum holder markeringer foran 
Stortinget første tirsdagen i hver måned for å 
appellere til våre politikere om å oppheve 
diskrimineringen av fedre i norsk barne- og 
familielovgiving og forvaltning. Dette har vi 
holdt på med i flere år, og vi gir oss ikke før 
Stortinget anerkjenner fedre som likeverdige 
foreldre med mødre, også i praksis! Appellene 
er åpne for alle medlemmer og sympatisører.

POLITISK ARBEID
MannsForum arbeider aktivt vis a vis Stor-
ting og Regjering for å påvirke de politiske 
prosessene til å avskaffe diskrimineringen 
og sikre likestilling og likeverd mellom menn 
og kvinner, fedre og mødre. 
Vi deltar på høringer og skriver hørings-
uttalelser og brev med forslag endringer i 
lover, forskrifter og praksis for å oppnå like 
gode rammebetingelser og behandling for 
fedre og menn som for kvinner og mødre.  

DEBATTSEMINARER
MannsForum arrangerer konferanser 
og debattseminarer på Litteraturhuset hver 
vår og høst om ulike temaer vedrørende 
menn og fedres særlige utfordringer.
Dette bidrar til at vi setter diskrimineringen av 
menn og fedre på den offentlige dagsorden. 

KAMERATHJELP
MannsForums kamerathjelp gir tilgang til 
vårt uformelle likemannsarbeid hvor med-
lemmer kan bistå hverandre med erfaringer 
og råd i deres utfordringer som menn og 
fedre.

FORUM
FOR
MENN OG 
FEDRE 
MannsForum er Norges største medlemsbaserte 
forening for menn og fedre, og er i sterk vekst. 
Foreningen er landsdekkende, og vi har medlem-
mer i alle aldre. Flertallet er menn og fedre, men 
vi har også kvinnelige medlemmer. MannsForum 
har som overordnet mål å arbeide for likestilling 
for både kvinner og menn. Det finnes imidlertid 
en rekke fora og foreninger som arbeider for 
kvinner og mødres interesser, men svært få for 
menn og fedre. Utformingen og forvaltningen 
av familie- og likestillingspolitikken i Norge har 
vært dominert av kvinner de siste 35 år, og er det 
fremdeles. Likestillingslovens formålsparagraf (§ 
1) stadfester da også at: ”Loven tar særlig sikte 
på å bedre kvinners stilling”. MannsForum ser 
et klart behov for å søke å balansere kvinne- og 
morspresumsjonen i lover og forvaltning med et 
mannsperspektiv, og i samfunnsdebatten for øv-
rig. MannsForum har derfor en særlig oppgave i å 
arbeide for likestilling for menn, og for at menns 
erfaringer og utfordringer skal bli tatt på alvor.


