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– Mannekamp
er også
likestilling
Camilla Helen Heiervang

– Velferdsstaten er blitt et alternativ til en mann
for mange mødre, sier mannsaktivist og forsker
Warren Farrell.

I

et barlokale i Oslo sentrum står noen få
kvinner på toppen av stolene. Rundt
dem sitter menn på gulvet.
«Man sier ’kvinner skal opp, menn
skal ned’», sier foredragsholder Warren
Farrell fra scenen, før han fortsetter med
å forklare at guttekrisen ikke gjelder alle
gutter, men mange.
Han er den mannlige feministen som er
blitt aktivist for menns rettigheter.
De siste tiårene har han skrevet bøker
og forelest om menns sårbarhet, med titler som The Myth of Male Power, og nå nylig The Boy Crisis. Why our boys are struggling and what we can do about it.
Nå er han hovedtaler på Mannsforums
konferanse i Oslo om guttekrisen i Norge
og den vestlige verden.
Negative statistikker
På stadig flere områder kommer gutter,
menn og fedre dårligst ut, sier Warren til
salen. Listen over hvordan menn strever,
er lang.
Menn topper selvmordsstatistikken, de
dør oftere i arbeidsulykker, det er flere
menn enn kvinner som ikke får barn, og i
hele den vestlige verden faller gutter oftere ut av utdanning enn jenter. I tillegg
viser statistikker at 1 av 4 menn blir utsatt
for partnervold. Det er en statistikk man
sjelden hører om, all den tid 1 av 3 kvinner
blir utsatt for det samme.
«Kvinner har krisesentre. Menn har ..?»
spør Warren.
«Fengsel», kommer det spontant fra de
mest ivrige tilhørerne nærmest scenen.
Motstand blant feminister
Engasjementet for menns problemer startet da Warren på 70-tallet satt i styret for
The National Organization for Women i
New York. Han prøvde å snakke om forskningen som viste at barn som vokser opp
uten en far, gjør det dårligere på sentrale
punkter, fra sosial robusthet og tilhørighet, til mental og kognitiv utvikling.
Mottagelsen var kjølig.
Men Warren klarte ikke å la funnene
ligge. Umiddelbart forsvant alle forelesningsoppdragene han hadde, sier han til
Aftenposten.
– Vi må jobbe sammen
Menn i skjorter, T-skjorter, dressjakker, og
arbeidsgensere sitter side ved side i hovedrommet på Kulturhuset i Oslo.
– Samvær med barna er den viktigste
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Warren Farrell
Amerikansk forfatter f. 1943
Var aktiv feminist på 70-tallet,
men trakk seg senere fra
styrevervet han hadde i
National Organization for
Women i New York.
Regnes som en sentral
innenfor mannsbevegelsen,
som mener menn er blitt
diskriminert av nyere tids
feminisme.
Kritisert for å være sexist og
misogynist, men mener selv at
han står for likestilling og
humanisme.
Kilde: Wikipedia

Fedre og mødre gir helt ulike
ting til barna sine. Begge deler
er essensielle, sier Warren
Farrell.

Man sier
’kvinner skal
opp, menn
skal ned’

”
Warren Farrell

saken for de mennene vi jobber med, sier
Antti Alen og Tomi Timperi i den finske
foreningen Miessakit, som jobber for
menns rettigheter. De har reist til Oslo ens
ærend for å delta på konferansen.
– For mange menn er tiden sammen med
barna det som gir livet mening. Det gir dem
også en grunn til å ta seg sammen, og leve
bedre liv, sier Alen.
– Er slike mannsgrupper og konferanser en motpol til feminismen?
– Vi ønsker simpelthen å styrke menns
rettigheter, særlig med tanke på menns
samvær med egne barn. Da vi startet med
slike grupper i Finland på 90-tallet, var det
protester. Men nå jobber vi sammen med
kvinnesaksgrupper for å skape bedre politikk, sier Timperi.
Warren Farrell mener to ting har svekket fedres rolle i vestlige land: liberaliseringen av sosiale normer knyttet til skilsmisse, og til kvinners rett til å få og oppdra
barn på egen hånd. En konsekvens av dette, mener han, er at mange barn vokser
opp uten likeverdig kontakt med far som
med mor.
– Velferdsstaten er blitt et alternativ til

en mann for mange mødre, sier Farrell.
Samtidig blir mange menn betydelig
rammet av et brudd. I USA tar kvinner initiativ til mer enn 60 prosent av alle brudd.
Og i mange tilfeller tar hun barna med seg.
Menn kan ende opp med minimal kontakt
med barna, men likevel med store krav om
forsørgerbidrag.
Warren mener flere mødre må spørre
seg om det er til barnas beste om mor begrenser barnas kontakt med far.
– Enhver mor eller far som ikke tar utgangspunkt i barnets beste, oppfører seg
umodent og knapt som voksne i det hele
tatt. Å få barn er å innta en ny rolle, der
man setter seg selv lavere enn barnets beste.
Barn flest bor hos mor
Bare 34 prosent av norske menn har helt
eller delt omsorg for barna etter samlivsbrudd, og 12 prosent rapporterer at de ikke
ser barna i det hele tatt i løpet av en måned
(tall fra SSB, 2012).
Mange av barna, og særlig guttene som
strever, vokser opp uten far, sier Warren.
Fedre tilfører noe annet enn mødre i bar-
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Fire tips til
skilte
foreldre
I boken nevner Farrell
og medforfatter John Gray fire
tiltak for at brudd
mellom foreldrene skal
gå minst mulig utover
barna.
Samværstiden må være
50–50 fordelt mellom
foreldrene. Er fordelingen ulik, kan den som
har mest samvær,
lettere flytte vekk
sammen med barna.
Nærhet.
Foreldrene bør ikke bo
mer enn en 20 minutters
kjøretur fra hverandre.
Ingen baksnakking av
den andre forelderen
foran barna.
Foreldre bør gå i
parterapi med vekt på
kommunikasjon. Dette
er noe annet enn
megling. Den måten
foreldrene snakker med
hverandre på, er også
måten barna lærer å
snakke med sine egne
partnere i fremtiden.

I går ble Mannskonferansen
avholdt på Kulturhuset i
Oslo. Her ber Warren Farrell
publikum, som stort sett
besto av menn, massere
hverandres skuldre.– Ikke
lenger ned, sa han, til stor
latter.
Foto: Jan Tomas Espedal

nas oppvokst: tydeligere grenser, disiplin
og lekenhet.
– Selv om det fedre gjør er helt essensielt for barnas mentale og sosiale utvikling,
vil de fleste menn ha vansker med å argumentere for sin egen viktighet, nettopp
fordi de ikke er vant til å sette ord på det.
Men det må de lære. For kvinner kan ikke

høre det menn ikke sier.
I parkursene Farrell holder, gjør han
kvinner og menn oppmerksom på de tre
K-ene som tar kverken på partnerens selvfølelse i forholdet: kritikk, klaging og kontroll. Han er svært opptatt av at kritikk av
den andre forelderen skader barn, og mener mødre gjør dette mer enn fedre.

Fremdeles gode bill. 20., 21., 22., 27., 28. november og
3., 4., 5. desember.

– Mange kvinner innrømmer at de både
kritiserer og klager mer enn partneren gjør.
Og når man stadig kritiserer og klager, blir
resultatet at partneren føler seg kontrollert. Når jeg legger det frem på den måten,
er de ofte mer villig til å innrømme at de
kan være kontrollerende.
Warren mener mange av konfliktene som
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oppstår mellom foreldre skyldes at de voksne setter sine egne ønsker og behov høyere enn hensynet til barnas beste.
– Vi har gått fra en kultur der både menn
og kvinner ble oppdratt til å spørre hva de
kunne gjøre for å tjene, til en kultur der
både menn og kvinner er mer opptatt av
hva de selv synes de fortjener.
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