
«Gratulerer med jubileet! I 20 år har Reform 
bidratt sterkt til at gutter og menn ikke blir glemt 

i likestillingsarbeidet.»

Tore Eugen Kvalheim, styreleder i Reform og direktør i Spekter



«Jeg har alltid vært opptatt av at likestilling gjelder ALLE 
og derfor er Reforms arbeid ekstremt viktig i en verden 

hvor det ikke helt er tilfelle.»

André Oktay Dahl, styremedlem i Reform



«NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress - gratulerer Reform med 20-årsjubileet. 
Takk for godt samarbeid i mange år for å skape et bedre 

liv for alle som er berørt av vold!»

Solveig Bergman, forskningsleder NKVTS



«IMDi ønsker at alle, uavhengig av kjønn, skal ha muligheten til å leve frie og 
selvstendige liv. Det betyr at vi også må ta menns likestillingsutfordringer på 

alvor. Vi vet blant annet at flere gutter enn jenter dropper ut av skolen, mange 
gutter og unge menn får ansvaret for å passe på sine søstre og familiens ære, og 
dessverre er selvmordstallene høyere hos menn enn hos kvinner. Reform er en 

viktig stemme i arbeidet med å bygge ned barrierer som hindrer gutter og menn 
i å delta i samfunns- og arbeidsliv. Dere gjør en flott jobb! Lykke til videre- og 

gratulerer så mye med 20-års jubileet!»

Libe Rieber-Mohn, direktør IMDi



«Kunnskap gir makt! Reform gir kunnskap om menn og 
likestilling. I vårt prosjekt Seksuell helse ved OsloMet var 

Reform en meget viktig bidragsyter til alle våre syv 
masteremner. Gratulerer med dagen!»

Gerd Hilde Lunde, Institutt for atferdsvitenskap OsloMet



«Reform ser hvor skoen trykker i menns liv, men uten å 
legge skylda på kvinner.»

Helene Aarseth, kjønnsforsker



«Kjære alle på Reform. Gratulerer med dagen og 20-årsjubileum! Reform 
har en særlig viktig stemme i gutter og menn sitt likestillingsarbeid. Vi på 
likestillingssenteret KUN setter pris på samarbeidet og vi vet at Reform vil 
ha en viktig rolle i norsk likestillingsarbeid de neste 20 åra også. Lykke til 

med urpremiere og vi ønsker dere en fin feiring!»

Mari Wattum, daglig leder Likestillingssenteret KUN



«Reform gir meg nye perspektiver på mannsroller. Å være 
frivilling på mannstelefonen gir viktig innsikt i de 

utfordringer som berører menn i samfunnet.»

Remi Pettersen, frivillig og direktør på Kuben videregående skole



«Reform er relevant og trengs!»

Geir Salter, frivillig og lærer



«Reform har vært en romslig samtalepartner og en god 
støtte i mange sammenhenger de siste 20 årene. Takk!»

Eirik Befring sr., frivillig



«En nødvendig stemme i likestillingsdebatten!»

Per Kristian Dotterud, tidligere daglig leder i Reform



«Gjennom mine mange år i styret har jeg erfart det gode, 
seriøse og ikke minst, viktige arbeidet Reform og dets 

dyktige medarbeidere har gjort og gjør på 
likestillingsområdet.»

Kristin Mile, tidligere styreleder i Reform og tidligere likestillingsombud



«Vi i barnehagestiftelsen Kanvas ønsker dere til lykke med 
20 årsjubileet og vil takke for alt utviklende samarbeid så 

langt. Likestillingsarbeidet i Reform bidrar til å bedre gutters 
og menns levekår og livskvalitet.»

Robert Ullmann, daglig leder i stiftelsen Kanvas og tidligere styreleder i Reform



«Likestilling handler om alle kjønn, takk for at dere løfter 
menn sin stemme!»

Goro Ree-Lindstad, direktør på Likestillingssenteret



«Reform er en av våre viktigste samarbeidspartnere og har 
en viktig rolle i særlig å ivareta mannsperspektivet i 

likestillingsdebatten.»

Åsta Einstabland, daglig leder på Senter for likestilling, UiA



«Reform har en viktig og nyansert stemme i den norske 
likestillingsdebatten. Vi ser fram til videre samarbeid.»

Linda Marie Rustad, direktør i Kilden kjønnsforskning



«Kjære venner i Reform. Dere har spilt en avgjørende rolle 
for å sette menns helse på dagorden, fortsett med det. 

Gratulerer med 20-års jubileet.»

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam



«Viktig stemme i norsk likestillingspolitikk!»

Jan Gulbrandsen, leder programdrift i Stiftelsen Dam



«Gratulerer med 20 års jubileum! Vi takker Reform for godt samarbeid om 
kompetansehevende tiltak for Oslo kommunes ansatte om «minoritetsmenn 

og likestilling». Vi trenger relevante aktører som Reform i arbeid for 
likestilling og likeverdighet!»

Rowena B. Teodocio, leder Enhet for mangfold og integrering, Oslo kommune



«Gratulerer så mye med 20 år for en viktig organisasjon for 
menns rettigheter!»

Inger-Lise Walmsness Larsen, daglig leder for Oslo Krisesenter



«Gratulerer til Reform med 20 år som en viktig del av 
likestillingsarbeidet i Norge!»

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge



«Mitt møte med Reform, som frivillig og arbeidet med den historiske 
oversikten av Mannstelefonen, gjorde med veldig mye mer bevisst på 

viktigheten av mannens rolle og posisjon i likestillingskampen. Vi må snakke 
mer om samfunnets endrede krav og forventninger til mannsrollen.»

Linn Andersen, spesialrådgiver i LO



«Våre medlemmer har vært og er svært opptatt av god livskvalitet ved 
utredning og behandling av prostatakreft. Ivaretakelsen av den seksuelle 

helse er her en viktig faktor. Det gode samarbeidet med Reform, som en god 
kunnskapsformidler, har vært til god nytte for vår forening.»

Daniel Ask, styreleder i Prostatakreftforeningen



«Vi gratulerer Reform – ressurssenter for menn med 20-årsjubileet! Reform 
har markert seg som en sentral aktør i likestillingsarbeidet i Norge, og 

Sanitetskvinnene ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.»

Stine Torgersen, Norske Kvinners Sanitetsforening



«Gratulerer så mye med jubileet til en viktig aktør som har 
utgjort en stor forskjell for gutter og menn i 20 år. Ser frem 

til samarbeid de neste 20!»

Maria Røsok, daglig leder i Sex og samfunn



«Gratulerer med 20 år! Reform er en viktig organisasjon som beriker vårt 
samfunn. Jeg kjenner Reform som en faktabasert organisasjon som alltid har 

gode perspektiver og bidrar konstruktivt inn i arbeidet med likestilling.»

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge



«Kjære Reform. Gratulerer så mye med 20-års dagen! Dere har i løpet av 
årene gjort en betydelig innsats for å belyse gutter og menns sine 

utfordringer i samfunnet, og dere er en viktig og helt nødvendig aktør for 
likestillingsarbeidet i Norge. Takk for samarbeidet så langt, vi ser frem til mer 

av den slags.»

Ingvild Hestad Torkelsen, daglig leder i Nok



«Første gang jeg fikk høre om Reform, visste jeg at «der skal 
jeg jobbe!». I Reform fikk jeg trua på at alt går an!»

Elise Skarsaune, tidligere ansatt



«Gratulerer så mye med de første 20 årene, og godt samarbeid i denne 
perioden, hvor dere har vært sentrale i å sikre en mer helthetlig tilnærming 
til likestilling mellom kjønnene. Takker for bidrag til vårt arbeid bl.a. i MeToo

debatten, ser fram til godt samarbeid framover også!»

Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og politikk



«Som departemental representant under Reforms svangerskap og fødsel er 
det en udelt glede å gratulere med 20 års virksomhet. Institusjonen er over 
tenåringsstadiet og godt på vei inn i voksentilværelsen. Sørg fortsatt for at 

menns situasjon blir mer synlig i det offentlige ordskiftet, og lykke til med de 
neste 20 årene. Minst!»

Erik Hauglund, pensjonert seniorrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet



«Reform er en viktig samfunnsaktør og bidrar aktivt i flere ulike 
sammenhenger til å sette likestilling og gutter og menns liv på dagsorden. Jeg 
har vært heldig å samarbeide med Reform på flere arenaer gjennom mange 

år. Takk for interessant og godt samarbeid! Jeg ønsker den flotte og 
kompetente gjengen i Reform gratulerer med jubileet. Lykke til med det 

videre arbeidet.»

Marianne Inéz Lien, forfatter og kjønnsforsker



«Reform setter gutters og menns utfordringer på dagsorden 
og minner oss på at også menn blir utsatt for systematisk 

kjønnsdiskriminering.»

Rune Rækken, leder i Foreningen 2 Foreldre
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