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Del saken

I dag er den internasjonale mannsdagen. En dag der verdien av en mann bør feires og
fremheves. Den siste tiden har det vært stort fokus på sinte hvite menn, incels, menn som
topper kriminalstatistikken og menn som utfører overgrep mot kvinner i form av Metoosaker.
Men menn har fått et ufortjent rykte i dagens samfunn. Faktisk så topper menn
selvmordsstatistikken. Seks unge menn tar livet sitt i måneden, ifølge forskning.no. Mange av disse
guttene sliter med skam, sårbarhet og vonde følelser de ikke klarer å dele med andre. Det er jo
velkjent at store gutter ikke gråter og at jenter og kvinner er de som har rett på trøst i vanskelige
tider. Mange av disse sliter med stort alkoholforbruk og rusmidler for å døyve følelsene av avmakt.

Den glemte gutten
Gutter topper også statistikken over skoletapere og helseproblemer etterfulgt av psykiske
problemer. Men gutter og menn er så mye mer enn bare denne statistikken. De er også verdifulle,
viktige og en viktig ledd i vår eksistens.
Den internasjonale mannsdagen ansees som viktig kampdag for menns rettigheter, og mange har
sammenlignet mannsdagen med den internasjonale kvinnedagen. Dagen ble for første gang
markert i 1988 da en rekke menn blant annet billedkunstneren Arne Bendik Sjur oppnevnte seg
som fungerende mannskomiteen. Det tok mange år før dagen ble markert igjen i 2004 med ca. 100
menn i tog der arrangøren forum for menn som den gang ble ledet av Ole Texmo.

Xstra hyller våre menn
Vi i Xstra syns at det er trist med den svært synlige skeivfordelingen i likestillingen, både når det
gjelder fokuset på de reelle problemene menn opplever, og den særdeles manglende empatien for
mange menns lidelser.
Men tiden er moden for et nytt fokus og manifest. Det er helt ok å hylle menn og takke for den
fantastiske innsatsen mange av dem gjør. Vi er mange som har lojale, hederlige, omsorgsfulle og
sterke menn i livet vårt. Om det så er som partnere, fedre, sønner, brødre eller venner. I dag hylles
mannen for alt det han er.
Kjære menn, vi elsker dere, verdsetter dere og ønsker dere det aller beste i livet.

senterforlikestilling

Vis profil

579 følgere

Vis mer på Instagram

21 likerklikk
senterforlikestilling
I anledning den internasjonale mannsdagen ønsker vi å sette fokus på betydningen av gutters mulighetsrom.
Årets tema er "Men leading by example". Kjenner du noen gode mannlige rollemodeller som bidrar til økte
mulighetsrom og mindre trange kjønnsnormer? Tag de gjerne og forklar på hvilke måte.
Likestillingsutfordringer for menn har først og fremst
grunnlag i de trange normene for kjønn som vi
alle møter i samfunnet. For eksempel så er det flere menn enn kvinner som ikke stifter egen familie og får
barn. Gutter og menn
topper selvmordsstatistikken. Gutter får i gjennomsnitt lavere karakterer i skole- og utdanningssystemet
sammenlignet med jenter, og frafall fra videregående opplæring er høyere blant gutter enn blant jenter.
#internationalmensday2019 #mannsdagen #menleadingbyexample #likestilling #mulighetsrom
#verdiskaping #normkritikk
Legg til en kommentar ...
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etnisknorsk • for 8 timer siden

Her er min eneste kommentar til dagens unge menn.

les mer

20 △ ▽ • Svar • Del ›
Hermann > etnisknorsk • for 6 timer siden

Denne kronikken skrivd av en 18 årig jente og som pt er blant de mest leste på
Aftenposten, er verdt å ta med som en del av det samme bildet. ( gjelder begge
kjønn)
https://www.aftenposten.no/...
######
"Rosa skyer og ponnier
Du har gitt meg en barneoppdragelse fylt med rosa skyer og ponnier, mamma. Det
var ingen som fortalte seks år gamle meg om vanskelighetene i livet."
#######
"Moderne barnoppdragelse" har skapt en "Curling generasjon" som sliter når de en
dag møter livets harde realiteter.
3 △ ▽ 1 • Svar • Del ›
etnisknorsk > Hermann • for 6 timer siden

Min kommentar gikk til dagens unge menn, ikke til kronikkskriver.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Hermann > etnisknorsk • for 4 timer siden

Poenget mitt med å ta inn kronikken var å vise hvordan gode tider
ikke bare skaper svake gutter/menn men også svake jenter/kvinner.
Dagens barneoppdragelse både hjemme og i det offentlige skaper
svake individer som i sin tur vil gi oss "har times" litt frem i tid.
2 △ ▽ 1 • Svar • Del ›
etnisknorsk > Hermann • for 3 timer siden

Ok. Da har vi snakket om to ulike ting. Kanskje du skal være litt
klarere i neste innlegg.
△ ▽ • Svar • Del ›
Knut • for 8 timer siden

Steike!
Dette var hyggjelege ord om ein dag eg ikkje har vore klar over eksisterte ein gong!
Takk til Shurika Hansen!
No skal eg beint fram leggje meg på sofaen og smile ein halvtimes tid.
Hurra for oss menn!!!
18 △ ▽ • Svar • Del ›
Hermann > Knut • for 3 timer siden

I forbindelse med mannsdagen i dag hadde Nettavisen i går ett lengre intervju med
psykiater Dag Furuholmen som er verdt å lese:
Psykiater Dag Furuholmen: - Vi omtaler stadig kvinner som «det gode kjønn», og
menn som det dårlige
https://www.nettavisen.no/l...
"- Hvis en kvinne sier at hun er feminist og ønsker seg likestilling, tror du på det?
- Ja. Jeg skiller mellom kvinner som er feministisk orientert og vil ha likestiling, og
de som er radikal- og vulgærfeminister og som er mest opptatt av makt. Disse
damene er ideologisk sett helt blokkerte og ser absolutt alt ut fra samme vinkel: At
kvinner er undertrykt - og menn er undertrykkere."
#######
De fleste oppegående par tror jeg har et relativt balansert og god tilnærming til
reell likestilling. Men de fleste er også sterkt kritiske til den ekstrem feminismen
som leder an i den offentlige debatt om likestilling. Ottar-feminismen som er
dominerende, handler ikke om reell likestilling men om manns-hat og mannsdiskriminering.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Skjærehavre > Knut • for 3 timer siden

Hurra anyway :)
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Dudette DC • for 7 timer siden

Gratulerer med dagen til alle jordnære, flotte norske menn! For meg personlig gjelder
dette 365 dager i året, men kan godt sende en ekstra hilsen til dere på denne dag. Jeg
håper mange fler "kommer ut av skapet" som nettopp det, alt for mange står med huva i
handa og nærmest skammer seg over å være noe av det flotteste som er skapt på denne
jord. Men jeg for min del lar ingen anledning gå fra meg til å la enhver mann jeg støter på
få vite at jeg setter pris på dere. Har et par venninner av samme støpning også. HURRA
for alle gode, norske menn!!!!!!! Hilsen norsk kvinne :)
13 △ ▽ • Svar • Del ›
Ten4 > Dudette DC • for 6 timer siden

Knakende godt sagt!
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Gaarrean > Dudette DC • for 5 timer siden • edited

Tusen takk! Og selv setter jeg like stor pris på alle kvinner som opptrer som
quinder. :-)
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Kommentarene fortsetter under denne reklamen

Ten4 • for 7 timer siden

Og vi elsker dere kvinner, selv om vi blir kalt for hatere bare fordi vi ler av truser-på-hodet
marsjer som paraderes i en kamp for....?
...Vanskelig å si!
Feministene har ennå ikke fått med seg krigens slutt, og kjemper stort sett mot seg selv.
Normale kvinner derimot, viser dem fingern.
Kampen mellom kvinner og menn er fullstendig absurd. Den skjer ikke på gatenivå.Den
skjer kun i tenketanker, tankesmier og whatever redaksjoner og kvinnegrupper på
stortinget.
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Astraios > Ten4 • for 4 timer siden

Uten økonomiske og teknologiske bidrag fra menn ville selv den bitreste og
sinteste feminist vaske sine klær ved hjelp av en stein på en elvebredd.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
rosinen • for 8 timer siden

Ekte mannfolk trenger ikke slike tulledager, men for all del...
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Svein E > rosinen • for 8 timer siden

DU kan bruke mannedagen på din måte. Ta deg en pils, og drit i alt rundt deg.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
TitoSchipa > Svein E • for 7 timer siden

Det gjør jeg uansett når det passer meg. :)
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Brynjar Wetteland > rosinen • for 7 timer siden

Mannedag.... For noe tøys
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Budt Haug > Brynjar Wetteland • for 6 timer siden

Kvinnedag, for noe tøys.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Bale på Dale > Budt Haug • for 4 timer siden

Gratulasjoner burde forbeholdes de som har oppnådd noe.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
O.M. Hadland > Brynjar Wetteland • for 6 timer siden

En mannemann er en jeg ikke gjerne sammenlignes med. Det heter som
det helt riktig er stavet i artikkelen mannsdag, mannsklær osv.
△ ▽ • Svar • Del ›
Brynjar Wetteland > O.M. Hadland • for en time siden

Ok. Mannsdag er noe tøys.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Torkel Andersen • for 7 timer siden

Vi takker og bukker Shurika Hansen.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Jaeger • for 7 timer siden

Hvorfor bilde av Cucken Pitt?
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Dudette DC > Jaeger • for 7 timer siden

Ja, som kvinne må jeg si meg enig, har aldri forstått hva som var så flott med den
nissen der. Eastwood hadde passet bedre etter min mening.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Kahlenberg > Dudette DC • for 2 timer siden

Jon Voight og James Woods er mine favoritter.
△ ▽ • Svar • Del ›
Svein E • for 8 timer siden

Takker, takker!
3 △ ▽ • Svar • Del ›
jorunn risdal • for 4 timer siden

Gratulerer masse med mannedagen !

⛺
1 △ ▽ • Svar • Del ›

Kommentarene fortsetter under denne reklamen

Astraios • for 4 timer siden

Gratulerer med dagen alle flotte, kreative, risikovillige og sterke menn og gutter. Menn har
mye å være stolte av - vi skaffet demokratiet, alle de store oppfinnelsene, løftet folk ut av
fattigdom og elendighet og topper listen innen kunst og kultur. Menn har gitt sine liv i
kampen for demokrati og frihet - og gjort verden til et bedre sted å leve for både menn
men ikke minst for kvinner.
Den giftige feminismen forsøker fremstille menn som roten til all ondskap - men uten
økonomisk støtte fra menns bidrag og teknologiske fremskritt ville vestens kvinner delt
skjebnen med sine afrikanske og asiatiske medsøstre. Et liv i undertrykkelse, fattigdom
og elendighet.
Menn og gutter må reise seg og heve nakken - ikke la seg herje og herse med av
mannevonde feminister. Gratulerer med dagen!
1 △ ▽ • Svar • Del ›
MrFeyn • for 5 timer siden

Jøjemeg, jeg trodde dette var kun en historisk fotnote, men takk til deg kjære Shurika
Hansen, for at du også verdsetter oss menn. Det er jo gjensidig og jeg vil tro at menn og
kviner fremdeles kan bygge frie og harmoniske, levedyktige samfunn sammen.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Gaarrean • for 5 timer siden

Takk og takk. Til deg og alle andre quinder.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Egil Bjørsvik • for 5 timer siden

Når kommer den internasjonale homodagen for muslimske menn?
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Småstein • for 5 timer siden

Bra skrevet. Men jeg tror aldri noen kommer til å se menn rusle rundt som kvinnene gjør,
på sin dag. De er bare ikke slik av natur
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Erik G. • for 7 timer siden

Likestillingsutfordringer for menn har først og fremst grunnlag i de trange normene for
kjønn som vi alle møter i samfunnet.
Deprimerende mangel på selvinnsikt fra "Senter for Likestilling" her. I "likestillingens" navn
behandles gutter som om de var defekte jenter, tvinges inn i roller de overhodet ikke er
komfortable med, og læres opp til at alt som er maskulint er negativt. Nå er de overrasket
over at de har endt opp med en generasjon rotløse, forvirrede og deprimerte unge menn?
Det er en grunn til at tradisjonelle kjønnsroller har eksistert i uminnelige tider og er
universelle i bortimot alle kulturer, og dette sosiale eksperimentet med å prøve å fjerne
dem med makt har hatt tragiske følger for alle parter. På tide å gi seg nå.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Kommentarene fortsetter under denne reklamen

RUFUS • for 7 timer siden

Gratulera med dagen!
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Ten4 • for 3 timer siden

Denne jomfruen trenger en ærlig mann eller kollega:

▶

△ ▽ • Svar • Del ›
anyone • for 3 timer siden

Er det Giskes dag i dag?
△ ▽ • Svar • Del ›
anders andersen • for 5 timer siden

Menn trenger ingen mannedag. Ei heller frisør
△ ▽ • Svar • Del ›
Emperor • for 6 timer siden • edited

Likestillingsombudet synes hvite gutter og menn har like rettigheter som kvinner. Hun har
skrevet kvinne opp, hver uke i flere år og tar først til orde for at hvite gutter og menn skal
oppsøke offentlig hjelp, når det skjærer seg. Og om vi skal benytte av offentlige tjenester,
så kommer vi i siste rekke, bak andre etnisiteter og kvinner. Vi blir dominert av våre
mødre, våre kvinnelige ledere og våre kvinner. Nå er jeg ferdig med ett ekteskap og nå er
jeg kurert, ingen flere kvinner i mitt liv, utover mine døtre familiekvinner, slutt psykopater
som leter etter den perfekte mannen og det perfekte liv, ferier, barn og herskapshus.
Kvinner er for opptatte av å være best og vellykket 24/7/365. Men glade og lykkelige, nei.
△ ▽ • Svar • Del ›
Bale på Dale > Emperor • for 4 timer siden

Du bryr deg for mye om hva kvinnene i livet ditt vil ha. Er du ikke mannen i huset?
Er det ikke dine penger?
Selv følger jeg alltid min egen plan og den planen er som regel bedre for familien
på lang sikt. Søstre, mødre, døtre og koner er gode rådgivere. Blir de sinte av å
ikke få viljen sin, så får de bare furte i vei. Da er det opp til de andre rådgiverne å
trøste. Hadde de ikke stolt på min dømmekraft, så hadde de gått sin vei for lenge
siden. Og det hadde vært den rette reaksjonen når lederen deres ikke kan føre de
til lykke.
Når du inntar den holdningen, så innser du at de kvinnene som drar fra deg er de
du ikke vil ha. De som er lojale mot deg slutter å tenke materialistisk - de vil ikke ha
herskapshus og det "perfekte" livet.
△ ▽ • Svar • Del ›
AlfaFischer • for 7 timer siden

▶

△ ▽ • Svar • Del ›

Kommentarene fortsetter under denne reklamen

Ulf Olsen • for 8 timer siden

Jo takk for det. Kan vel trenges for resten av året er ikke vi menn sjettvannet verdt slik jeg
tolker det.
△ ▽ • Svar • Del ›
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Vi spiser mindre sukker enn
noensinne, men fortsatt for mye salt...
Søtmonser og slikkmunner har lært å begrense seg.
Nordmenns sukkerforbruk ligger på et historisk lavt
nivå, ifølge Helsedirektoratet. Utviklingen har vært så
positiv at vi...
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