Sammendrag

Holdninger til seksualitet og menns likestilling

▪

De fleste nordmenn oppfatter at likestilling er like viktig for menn som for kvinner, og
at likestillingstiltak gjør menns liv bedre. Allikevel mener 15% at likestillings-politikken
Norge fører i dag ikke omfatter menns liv, denne andelen er enda høyere blant menn
(21%). Det er problematisk for norsk likestillingspolitikk som helhet at 1 av 5 menn
oppfatter at politikken ikke omfatter dem.

▪

De fleste nordmenn ville reagert positivt eller likegyldig til at de hadde et barn som
kom ut som homofilt eller lesbisk. Det er derimot et større stigma knyttet til
transkjønnethet.

▪

Dette stigmaet er også synlig i spørsmål om reaksjon på at man hadde en sønn som
ønsket å gå med kjole i barnehagen, der 42% oppgir å ville ha reagert negativt.

▪

Transkjønnethet er et stigma på tvers av demografiske grupper, mens homofili
og åpenhet om seksualitet med barn i noe mindre grad er et stigma. Gruppene
som er mindre «åpne» enn andre innen disse områdene er…

▪

Menn

▪

Lavere utdanningsnivåer (spesielt de med fagutdannelse)

▪

Innvandrere

▪

Heterofile (som motsetning til homofile, lesbiske, bifile og transseksuelle)

85%
mener at tiltak for likestilling er like
viktig for menn som for kvinner

80%
ville reagert likegyldig eller positivt
dersom de hadde et barn som
kom ut som homofil eller lesbisk

42%
ville reagert negativt om de hadde
en sønn som ønsket å gå med
kjole i barnehagen
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Vold mot menn

▪

▪

Denne undersøkelsen viser at nesten 1 av 10 kjenner en eller flere menn som har
blitt utsatt for vold fra partner eller andre familiemedlemmer i voksen alder, mens tall
fra en undersøkelse gjennomført av NIBR (2004/2005, tall hentet fra Reforms
nettsider) viser at 22% av menn har opplevd at partner bruker fysisk makt. Dette kan
indikere enten at ikke all fysisk makt oppfattes som vold og/eller at det er mange
menn som ikke snakker om vold utøvet mot dem av partner. Dette kan sees i tråd
med spørsmål om sosialt støttesystem, som viste at halvparten av menn ikke følte de
hadde venner å betro seg til om personlige saker.
Samtidig er det en veldig stor enighet blant den norske befolkning om at vold mot
menn bør behandles som et samfunnsproblem på samme nivå som vold mot kvinner.

▪

Totalt sett støtter dette opp at arbeid for å likestille vold mot menn og kvinner,
samt arbeid for å åpne opp for at menn også kan snakke med andre om
personlige ting – deriblant vold utøvet mot seg – er viktige saker som fortjener
oppmerksomhet.

▪

Vold mot menn er et område det ikke snakkes veldig mye om i mediene, og der
Reform har mulighet til å få en grad av «eierskap» over temaet i medielandskapet.
Dette er også en viktig sak i samfunnsdebatten og i politikken, og å være en autoritet
på området kan også potensielt brukes som argument i diskusjoner om statlig støtte.

9%
kjenner en mann som har
vært utsatt for vold fra
partner / familiemedlemmer
i voksen alder

91%
mener at vold mot menn bør
behandles som et samfunnsproblem på samme nivå som
vold mot kvinner
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