INVITASJON TIL DELTAGELSE PÅ NORDISK MANNSKONFERANSE
2016 18-19 NOVEMBER, LITTERATURHUSET I OSLO
MannsForum arrangerer en Nordisk Mannskonferanse med støtte fra Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet. Mannskonferansen arrangeres i forbindelse med
den internasjonale Mannsdagen 19.11.16. Formålet med konferansen er tredelt:
1. Å belyse og sette Nordiske menn, fedre og gutters spesielle livs- og
likestillingsutfordringer på dagsorden
2. Å drøfte aktuelle mål, virkemidler og løsninger for å møte menn, fedre og
gutters utfordringer på en konstruktiv måte. Lære av de ulike lands ulike
tilnærminger, tiltak og løsninger.
3. Å formidle kontakt mellom de Nordiske manns- og farsorganisasjoner og
stimulere til nærmere samarbeid om felles mål og løsninger.
Mannskonferansens program fredag 18.11. kl. 1200 -1600 og lørdag 0900-1200
vil være åpen for alle interesserte, med innledere og deltagere fra Nordiske
manns- og farsorganisasjoner, politikere, forvaltning, forskning og andre faglige
miljøer (pedagogikk/barne- og ungdomspsykiatri/barne- og familievern m.v.) Det
vil i løpet av ettermiddagen bli arrangert en likestillingsdebatt med et debattpanel
med deltagelse fra innlederne og sentrale aktører på likestillingsområdet.
Konferansen fortsetter på lørdag 19.11 med en fortsatt åpen del med fokus på:
“Hva skjer med fedre og sønner?”, og avsluttes med en lukket del for de nordiske
manns- og farsorganisasjonene. Program for konferansen følger vedlagt.
MannsForum er den største norske medlemsorganisasjonen for likestilling og
likeverd for menn og fedre med ca.100 medlemmer. Vi har også kvinnelige
medlemmer. Vi arrangerte i 2015 en vellykket mannskonferanse for norske
manns- og farsorganisasjoner. Vår hjemmeside vil være tilgjengelig i løpet av
oktober, sjekk mannsforum.org. MannsForum har den glede å kunne invitere
deg/din organisasjon/nettverk til å delta på konferansen. Konferansen vil finne
sted på Litteraturhuset; Wergelandsveien 29, ved Slottsparken. Deltagelse på
konferansen er gratis, men deltagerne må selv betale reise og opphold. Vi håper
du/din organisasjon/nettverk har lyst og anledning til å delta på konferansen. Vi
ser gjerne at du sprer denne invitasjonen til andre mann/og farsorganisasjoner.
Påmeldinger innen 15. november, til Guttorm Grundt: gutgr@online.no eller
+ 47 920 59 776.
Med vennlig hilsen
Kjetil Thue

Guttorm Grundt

Leder MannsForum

Nestleder

PROGRAM FOR NORDISK MANNSKONFERANSE 2016
DAG 1: Fredag 18.11. kl. 1130 – 1600 (1830); Litteraturhuset, møterom
Nejdma, 3 etasje.
BLIR NORDISKE MENN OG FEDRE DISKRIMINERT IDAG?
1130 Registrering – Enkel lunsj.
1200 Velkommen v/MannsForums leder Kjetil Thue
1210 Hva gjør den norske regjering for å imøtekomme gutter, menn og
fedres likestillingsutfordringer? v/Barne- og likestillingsminister Solveig
Horne.
1230 Utdeling av MannsForums Kvinnepris for 2016 (KT)
1240 Blir menn og kvinner likebehandlet i norsk likstillingslovverk? v/
Likestillings- og diskrimineringsombud i Norge Hanne Bjurstrøm.
1300 Opplever norske menn og fedre kjønnsdiskriminering idag? v/ Guttorm
Grundt, MannsForum
1320 Kaffepause m/aktuell litteratur
1340 Menn og fedres situasjon og rettigheter i dansk familielovgivning v/
formann Jesper Lohse; Foreningen Far; Danmark
1400 Menn og fedres situasjon og rettigheter i svensk familielovgiving
v/Joachim Ramstedt; Daddy-Sverige.com
1420 Europarådets resolusjon for likeverdig foreldreskap; Bakgrunn og
formål v/ Lise Cristoffersen, Europarådet
1440 “Fra Feminisme til Favorisme”; v/ Professor Hans Bonde, Københavns
Universitet, forfatteren av debattboka “Fordi du fortjener det……”
1500 Kaffepause m/aktuell litteratur
1515 – 1600 Paneldebatt med dialog og debatt; Blir menn og fedre i Norden
faktisk gjenstand for kjønnsdiskriminering? Debatt mellom salen og
innlederne; Reform og MannsForum
1600 Lett middag/tapas
1630 – 1830 Sensasjonsfilmen The Red Pill Movie m/diskusjon/debatt/samvær.

Dag 2: Lørdag 19.11 på Litteraturhuset; åpent møte på møterom Kverneland

HVA SKJER MED FEDRE OG SØNNER?
09:00 Åpning hvor de Nordiske deltakerorganisasjonene presenterer seg.
1000 Hvordan skal skolen klare å hente ut det beste i gutter og menn?
v/høyskolelektor Thomas Nordal
1020 Hva får unge menn til å ta sine liv?
1040 Kaffepause
1055 Er unge menn mer utsatt for vold enn før? v/ forsker Ole Kristian
Hjemdal, NKVTS
1115 Hva bør gjøres for å forebygge /styrke fedre og sønner I faresonen?
1135 Utdeling av Mannsprisen 2016; Kåseri v/ årets prisvinner
1200 Lett lunsj

1245 Lukket møte for de Nordiske manns- og farsorganisasjoner:
Behov og strategi for nærmere samråd og samarbeid mellom de Nordiske
manns- og farsorganisasjoner. Etablering av Nordisk nettverk for mannsog farsorganisasjoner?
1430 - Takk for denne gang; Offisiell avslutning av konferansen.
Sosialt samvær på egnet sted i byen

