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Etter siste verdenskrig ble verneplikten for norske kvinner boende i utlandet fjernet av

Arbeiderpartiet. Det var grunner for det. Om de grunnene var gode? Neppe, ville vi si i

dag. Vårt tenkesett nå er at kvinner kan ha �ere oppgaver i samfunnet enn «å stå bak

kjøkkenbenken og føde barn». Å tjenestegjøre i Forsvaret er en av dem. Det tok rundt 30

år før jentene slapp til i Brigaden i Nord-Norge, og først i våre dager er verneplikt

innført også for dem.

Kontreadmiral Louise K. Dedichen og professor Janne Haaland Matlary fremholder i en

artikkel i Aftenposten 20. november at det er «konspiratorisk om Forsvaret» når Helge

Lurås, redaktør i Nettstedet Resett, går ut og ber om forskning på kvinners inntreden i

de militære styrker (TV2).

Mine damer, Lurås´ forslag er ikke konspiratorisk. Det er fornuftig.

Land det er naturlig å sammenligne oss med satte i gang med forskningsprosjekter

umiddelbart da militære stillinger av kombattant karakter ble åpnet for jenter etter

krigen.

Jeg var på West Point, det militære akademiet i USA, en gang på 1980-tallet. Der ble jeg

briefet om Project Athena,et løpende forskningsprogram som fulgte utviklingen i

forbindelse med innfasing av jenter i de militære styrker. Mye lærdom kom ut av det for

generalene. Men også lærdom som det sivile samfunnet kan bruke. For eksempel ble det

forskningsmessig fastslått at en gruppe minoriteter ikke lenger føler seg i mindretall

når de representerer minst 20 prosent. Det er jo godt for politikere generelt i dag å vite

når integrering og/eller assimileringstiltak for innvandrerskarer skal fastlegges.

I Israel følges utviklingen som en smed, ikke minst på bakgrunn av kvinnenes rolle som

barnefødersker og dermed bærere av den jødiske kultur. Og. «problemene» kan like godt

oppstå hos den mannlige delen av laget/troppen/kompaniet som den kvinnelige: En

mannlig soldat som opplever at en kvinnelig soldat blir såret, kan, f eks, tenkes å stoppe

for å hjelpe henne førhan avanserer iht ordre, og dermed forsinke fremrykkingen.

Jeg snakket selv med en kvinnelig løytnant på øvelse i Nord-Norge en gang for mer enn

tredve år siden og spurte hva de gjorde hvis/når de �kk menstruasjon under kamp. «Da

går i inn i nærmeste samvirkelag og tar med oss det vi trenger» lød svaret. Det

forutsatte naturligvis at det var et samvirkelag i nærheten ogat samvirkelaget hadde de

nødvendige e�ektene.

Alle de poengene Dedichen og Matlary trekker frem i sin artikkel burde være

kjempeinteressante å forske på for derved å frembringe et grunnlag for

forsvarspolitikken vår. Uten faktagrunnlag er det bare synspunkter, og da gjerne av det

mer sosialdemokratiske kaliberet som har styrt landet vårt det siste halve århundret.

Forsvarets kampkraft er ikke ledemotivet.

Liv Hegna
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 • Svar •

Torgrim T. Storvik • for 3 dager siden

Artig å lese et innlegg av en kvinne som diskuterer denne saken saklig. Takk til Liv Hegna.
68△ ▽

 • Svar •

Feliz Navidad • for 3 dager siden

En bra artikkel og viktig å få dette på dagsorden, selvom jeg tviler på at det vil endre noe som
helst i det politisk korrekte Norge  
Heia Lurås som tok det opp.
42△ ▽

 • Svar •

Sin egen herre • for 3 dager siden

Når en kvinne sier noe , så er det sant . Når en kvinne tenker noe , så er det fakta virkelighet .
Og når en kvinne føler noe , så kan alt fra forskning , statsadministrasjon og rettsapparat ,
pakke sammen . Alt annet ville være urettferdig og kjønns fascistisk . Derfor er det slik at når en
kvinne ikke makter eller har evner til å gjøre f. eks den jobben HUN på død og liv må ha , ja så
firer vi litt på kravene . Og med ett er HUN både resursfull og kompetent og ikke minst så er det
at hun er kvinne ,i seg selv , kvalifiserende nok , egentlig . :-)
40△ ▽

 • Svar •

Brynjar  • for 3 dager siden> Sin egen herre

glimrende kommentar.
6△ ▽

 • Svar •

Tore W. Tvedt • for 3 dager siden

I dagens forskingsmiljø diktert av PK-føringer er slik forsking forhåndsbestilt og verdiløst. Men
for all del, forsk i vei De har allerede forsket bort kjønnsforkjeller nærmest per definisjon.
21△ ▽

 • Svar •

彼の名前は何ですか？  • for 2 dager siden> Tore W. Tvedt

Det er ikke lenger forskning som bedrives, men et politisk korrekt renn etter
forskningsmidler og en slags sandpåstrøende "saksbehandling II" som bare har til
oppgave å bevise at Herskeren så likevel hadde rett. Opplysningstiden førte til
trosartiklenes fall og framveksten av den vitenskapelige metode som styringsprinsipp
framfor "Guds, kirkens og kongens vilje". Umerkelig, uten at noen riktig vet når det
,skjedde, så har samfunnet forlatt vitenskapen. den sanne matematikken og logikken og
står ribbet tilbake med tallmagi og politisk vedtatt virkelighet. Folk spør om sivilisasjonen
kan komme til å gå under. Svaret er at den rent faktisk allerede har gått under.
1△ ▽

 • Svar •

PolitiskUkorrekt • for 3 dager siden

Touche`.  
Det skal bli interessant å se om Dedichen og Haaland Matlary har "baller" nok til å komme med
tilsvar til dette.
21△ ▽

 • Svar •

Jan Petter Glendrange  • for 3 dager siden> PolitiskUkorrekt

De leser nok ikke resett.no.

At Dedichen som selv ble kvotert inn som admiral, kunne skive kronikken i Aftenposten
kan jeg godt tenke meg. At Matlary kunne underskrive så mye rar argumentasjon gjorde
at jeg måtte sette et stor spørsmålstegn med henne. Vanligvis virker hun jo ganske
oppegående.
1△ ▽

 • Svar •

Bjørnar Madshus • for 3 dager siden

Det er greit nok at folk har forskjellige meninger! Men.... *sukk*... når Dedichen og Matlary står
der og argumenterer, totalt uten et snev av fakta, og kaller Lurås, Resett og leserne for
"konspiratoriskt", ja da er det nesten så jeg river av meg det lille håret jeg har igjen. De vet jo
ikke engang hvordan å bruke ordet konspira riktig, og hva ordet egentlig betyr har de jo ikke
peiling på.

Det er tommel ned og buuuuuu hele veien fra meg.

Såh, da har jeg fått mansplainet litt i dag også.
12△ ▽

 • Svar •

Einar Kr. Holtet • for 3 dager siden

Takk Liv! Kjempebra. Lurer på hvor mye empiri som egentlig er tatt i bruk i den "moderne"
utgaven av fellesforsvaret. På den annen side: Israel har jo hatt unge kvinner i kampenhetene i
årrekker. Og IDF virker åpenbart avskrekkende nok.
8△ ▽

 • Svar •

Roald Bentzen  • for 3 dager siden> Einar Kr. Holtet

Også i Rojava (Nord-Øst Syria) er det en meget effektiv kvinnehær (#YPJ), men de er
ikke blandet med gutta slik vi vil ha det.
4△ ▽

 • Svar •

Cassandraen • for 3 dager siden

Endelig et fornuftig kvinnfolk til ;)
8△ ▽

 • Svar •

LON1  • for 3 dager siden> Cassandraen

Det er veldig mange av dem, men Liv H fremstår som en bauta for kvinners mot og
meninger.
10△ ▽

 • Svar •

Alv Hjørson • for 3 dager siden

Norge ligger lysår etter resten av verden i forståelsen av hva som tjener forsvaret best.
8△ ▽

 • Svar •

Arvid  • for 3 dager siden> Alv Hjørson

Ja dessverre så er det for mange som Einar Gerhardsen som styrte her i landet med sitt
"Det brukne gevær" den dag i dag. Lurer på hvor mange av Stortingets representanter
som har avtjent sin verneplikt. Da har de i hvert fall ikke lært mye.
4△ ▽

 • Svar •

Lars E. Glettlure  • for 3 dager siden> Alv Hjørson

Det kommer an på hva målekriteriene for hva "som tjener forsvaret best" er. Ifølge
Forsvarets uttalelser blir det norske forsvaret bedre av mangfold og at personellet er
representativ for befolkningen.
1△ ▽

 • Svar •

Astraios • for 3 dager siden

Et godt reflektert innlegg.  
Det eksperimentet som AP og Høyre gjør med vårt forsvar er basert på "likestilling" og har ikke
et fnugg av forskning eller empiri bak seg. Det er et vedtak på et seminar - og alle dem som
våger stille spørsmål om vedtaket er fornuftig eller klokt blir slått i hodet med ei klubbe.

Den ene dagen får vi en gladmelding om at på Helge Ingstad er 4 av 5 navigatører en kvinne.
Den dagen Helge Ingstad synker til bunns etter en ubegripelig manøver så er alle spørsmål om
kjønn blitt til "hets mot kvinner".

Og vi husker alle den gråtende soldaten som løp til media når hun måtte kaste klærne og
svømme iskaldt vann med gutta. Veldig overbevisende....
7△ ▽

 • Svar •

Andreas Mikkelsen • for 3 dager siden

Alle som bruker "konspiratorisk" som argument har tapt før diskusjonen har begynt.

Slikt avslører nemlig et naivt og propagandaktig vesen, der saken og faktiske virkeligheten alltid
underordnes.

Loven om bruk av "konspiratorisk" som argument sier at Matlary og Dedichen i virkeligheten er
troll.

Troll og agenter og regimets hunder.
7△ ▽

 • Svar •

invernes • for 3 dager siden

Hva skjedde med u båten ført bare av kvinner ? jo den ligger på 900 meters dyp nå.
7△ ▽

 • Svar •

Bård Mannseth  • for 3 dager siden> invernes

Ingen grunn til å hetse kvinner generelt. Mange er dyktige. Problemet er når kravene
senkes for kvinner fordi det å være kvinne i seg selv er viktigere enn kvalifikasjoner.

Kvotering er urettferdig, samme hvem det rammer.
12△ ▽

 • Svar •

LON1  • for 3 dager siden> invernes

Dere er alle på viddene, min herrer. Om bord på den argentinske uvb'en var det 1 - en -
kvinnelig offiser som startet karrieren i 2017. Hun var ikke sjefen om bord men ønsket
med tiden å kunne bli en. Alle de andre besetningsmedlemmene var menn. 
P.s. Sjefen om bord var Pedro Martin Fernandez (kapteinløytnant 42 år og mann).
4△ ▽

 • Svar •

invernes  • for 3 dager siden> LON1

⛺

△ ▽

 • Svar •

Laila Monica Nikolaisen  • for 3 dager siden> invernes

Kvinner blir skånet for alt - bortsett fra meg da - så hvordan kan de ta en god
beslutning? De blir jo jattet med hele livet og får alltid viljen sin. Selv når de gir andre
sparken.
4△ ▽

 • Svar •

LON1  • for 3 dager siden> invernes

Hvilken var det?
△ ▽

 • Svar •

Jean de Valette  • for 3 dager siden> LON1

Den i Argentina ifjor..
3△ ▽

 • Svar •

Antabus  • for 3 dager siden> LON1

Antar 'inverness' tenker på den argentinske som hadde kvinnelige u-båtsjef. 
http://www.friatider.se/vra...
3△ ▽

 • Svar •

jrf85 • for 3 dager siden

les mer

Når det gjelder kamproller i infanteriet så er dette allerede forsket på. Og man har funnet at
kjønnsblandede grupper presterer signifikant dårligere i nesten alle tester enn rene
mannsgrupper. Untatt f.eks når man skal evakuere skadde soldater hvor de i de
kjønnsblandede gruppene valgte å løse oppdraget ved at mennene bærte kvinnene og dermed
fikk en lettere person og bære enn de rene mannsgruppene.

https://www.scribd.com/doc/...

Combat Effectiveness

o

Overall: 
All-male squads, teams and crews demonstrated higher performance levels on 69% of tasks
evaluated (93 of 134) as compared to gender-integrated squads, teams and crews. Gender-
integrated teams performed better than their all-male counterparts on (2) events. 
o

Speed 

6△ ▽

 • Svar •

Morten Høkklbø • for 3 dager siden

Viktig med forskning så vi kan komme TIL BUNNS i problemene..
6△ ▽

 • Svar •

norske  • for 3 dager siden> Morten Høkklbø

en kommer ikke til bunns i problemene ved en korrupt politisert forskning som alt er i
Norgistan i dag.
1△ ▽

 • Svar •

magne steinhovden • for 3 dager siden

både politietaten, forsvaret og regjering er så feminisert at alt i hop burde kalles et stort
HEN...totalt uskikket til å ta de riktige avgjørelser i pressede situasjoner eller å forsvare landets
fremtidige eksistens .
5△ ▽

 • Svar •

IdiAlpine • for 3 dager siden

Tamponger veier neppe mer enn at kvinner greier å ta dem med i sekken.
4△ ▽

 • Svar •

Krister Brandser • for 3 dager siden

IDF er et godt eksempel på et forsvar med stridende kvinner i sin tjeneste. Etter de fleste mål
fungerer det godt. Der firer de ikke på kravene, men tilpasser tjenesten slik at hver person får
den tjenesten de passer best til.
3△ ▽

 • Svar •

Brynjar • for 3 dager siden

er kvinner i forsvar, politi og brannvesen i 2018 like bra som ikkevestlige var for velferdsstaten
før finansavisen kom med innvandringskostnad analysen i 2013?
3△ ▽

 • Svar •

Progressive Nihilism • for 3 dager siden

Dette ga ingenting. At 20% ikke føler noe spesifikt om minoritet/majoritet når det gjelder kvinner
betyr ikke at det er malen i alle andre sammenhenger. Anbefaler leserne her å lese bøkene til
Martin van Creveld, militærhistoriker, om kvinner i militæret. Han har jobbet konkret for US Army
og Israel for å kartlegge kvinners kampevne, m.m. Resultatet er nok nedslående for slike som
Dedichen.
2△ ▽

 • Svar •

Staleg • for 3 dager siden

les mer

Den fysiske styrkeforskjellen mellom menn og kvinner er udiskutabel og svært stor. 
En enkel måte å eliminere senking av fysisk standard i en avdeling hvor fysisk standard teller,
er derfor å lage like krav for alle uansett kjønn. 
Så er den delen av problemet løst.

Så kommer vi til andre forskjeller som jeg har sett vært nevnt, som f.eks at kvinner er bedre på
omsorg, men dårligere på offensiv opptreden osv. 
Uten at jeg har sett forskning som underbygger disse påstandene, velger jeg å godta de for det
følgende resonnementets skyld, men påstår følgende: 
1. Jeg vil tro disse forskjellene er mindre signifikante enn forskjellen i fysisk styrke. Dvs at en
større andel av kvinnene er mer offensive enn snittet hos menn, enn tilfellet er for fysisk styrke. 
2. Jeg vil tro forskjellen mellom kjønnene på dette området er større i befolkningen totalt enn
blant militært personell av begge kjønn. 
3. Jeg vil tro våre militære sjefer ønsker at deres personell skal være mer offensive i sine
holdninger enn gjennomsnittet for befolkningen. Det vil mao være en bevisst siling av personer
med offensiv holdninger allerede.

Hvorfor skal da de kvinner som innehar nok av disse egenskapene til å tilfredsstille oppsatte
k å åd t il t f di d k i ?

1△ ▽

 • Svar •

GauderVelde • for 3 dager siden

Problemet er at kjønnsforskning er en av de såkalte "Grievance Studies".

https://en.wikipedia.org/wi... for de som vil humre litt over hvor tragisk noe av dette er.
1△ ▽

 • Svar •

Laila Monica Nikolaisen • for 3 dager siden

Forsvaret er kun en treningsplass for treningsgale så hvem bryr seg. Og hvem bryr de seg om.
1△ ▽

 • Svar •

Kommentarkamerat • for 3 dager siden

"The military development of women in the Classes of 1980 and 1981 has been studied quite
closely. The most recent evidence shows that women in leadership roles were perceived to be
just as effective as male leaders. Also, units led by women were considered to be just as
effective as units led by men" 
[....] 
"In conclusion, the integration of women into the Corps of Cadets at West Point has been
successful." 
- Report of the admission of women to the United States Military Academy : Project Athena IV /
by Jerome Adams
1△ ▽

 • Svar •

Steinadler...  • for 3 dager siden> Kommentarkamerat

Kvinner som i det hele tatt fant på å søke seg inn i militæret den gangen for omkring førti
år siden representerte ekstraordinære unntak med tilsvarende evner og motivasjon. Det
blir som med kvinner som kom seg inn i andre yrker hvor menn den gangen dominerte.
De få som gjorde det var ekstreme statistiske utliggere. Og likevel søkte
uforholdsmessig mange av dem til administrative stillinger. Etterhvert som mer
alminnelige kvinner også kommer inn må en ihvertfall gjøre nye undersøkelser for å
kunne fastslå hva det innebærer. Det handler jo også om hvordan hele miljøet endres
når det ikke lenger dreier seg om noen ganske få enkeltindivider som rene unntak.

Og så er det jo heller ikke bare lederegenskapene det handler om. Det er flere forhold
som burde undersøkes, også mer spesifikke roller og reaksjonsmønstere hos både
menn og kvinner som opererer sammen som feks i situasjoner som nettopp denne på
broen på Helge Ingstad og lignende. Og det handler også om forhold utenfor selve
jobben, spesielt for de yngre på hjemmebane med tanke på hvile og restitusjon.

En kan jo feks sammenligne med hva kvinners inntog i legeyrket har kommet til å
innebære. De fleste av dem har hverken vært innstilt på eller har hatt anledning til å ofre
seg for yrket på den måten som mannlige leger pleide å gjøre. Det skyldes barnefødsler,
at det ikke er mulig for kvinner å støtte seg på sine ektefeller og samboere i tilsvarende
grad som menn kunne gjøre og tildels fremdeles gjør, og det kan være andre forhold,
som også har med spesifikt kvinnelig mentalitet å gjøre. Hva konsekvensene egentlig er
kan man jo ikke vite før man har undersøkt dette nå som en betydelig større andel
kvinner har kommet inn i Forsvaret.
19△ ▽

 • Svar •

Kommentarkamerat  • for 3 dager siden> Steinadler...

Det er forfatteren selv som har tatt med denne undersøkelsen. Hun mener den er
relevant, derfor synes jeg det er viktig å poengtere hva som var konklusjonen i
undersøkelsen.
1△ ▽

 • Svar •

彼の名前は何ですか？ • for 2 dager siden

Tenk at professoren og admiralen hevder «konspiratorisk om Forsvaret» når Helge Lurås,
redaktør i Nettstedet Resett, går ut og ber om forskning på kvinners inntreden i de militære
styrker (TV2)! Det er akkurat dette som er sivilisasjonens reelle undergang, når ekte, grundig og
kritisk anlagte vitenskapelige undersøkelser forkastes til fordel for opplagte "sannheter", altså
noe som "alle" vet er sant fordi det på en eller annen måte har blitt åpenbart for dem. Det er
akkurat som med Holocaust, og jeg mistenker sterkt at tanken ble muliggjort via presentasjonen
som gir oppfatningen av holocaust. På 70 år er der ikke offentliggjort en eneste vitenskapelig
studie av hvordan Holocaust kunne være mulig å gjennomføre! Det er en religiøst basert
metode som de to kvinnene forfekter. den ene som utøver av vitenskap og den andre som
forsvarer av vitenskapen og ikke troen som metode for statsstyring og forsvaret av statens
eksistens!
△ ▽

 • Svar •

Olsen • for 3 dager siden

Avsnitt om menstruasjon bør utelates om du ikke ønsker å fremstå som irrelevant.
△ ▽

 • Svar •

Elise E  • for 3 dager siden> Olsen

Det er i høy grad relevant og noe jeg har tenkt på selv. Mange kvinner har kraftige
blødninger under menstruasjon og de aller fleste har verk i korsrygg og underliv. Endel
er så plaget under mensen at de trenger å være borte fra jobb den dag det bryter ut,
eller i det minste ta det roligere den dagen. Det sier seg selv at dette vil vært uheldig om
de var i en kampsituasjon.

Man kan trygt konkludere med at de fleste kvinner har en liten til stor nedsatt fysisk
arbeidsevne 1 til 5 dager hver måned.
16△ ▽

 • Svar •

Anne Marie Blixøen  • for 3 dager siden> Elise E

Enig Elise. Problemet kan løses ved utsettelse av mensen. En samtale og GU
hos gynekolog, hvorvidt utsettelse skal gjelde for en kortere eller lengre periode.
△ ▽
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