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Konferanse om kjønnsroller, maskulinitet og vold:

HVA SKAL VI GJØRE 
MED MANNFOLKA?
Ledende mannsaktivister fra Sør-Afrika, India, Brasil og USA 
møtes til konferanse i Oslo. Hva har disse gjort, lært og 
oppnådd – som vi ikke har klart i Norge? 

Hva kan vi gjøre for å engasjere flere menn i forebygging av vold 
mot kvinner? Hvordan kan vi endre sider ved mannsrollen som er til 
skade for både kvinner og menn? Hvordan kan menn bidra til en ny 
oppfatning av hva et ”ekte mannfolk” er? Hvordan gjør de dette i 
andre land? Hva kan vi lære av andre land?

Konferansen er gratis og åpen for alle som er 
opptatt av menns rolle i likestillingsarbeidet, 
i Norge eller i utviklingsland.

Oslo, 26.-27. oktober 2010.

Satish Kumar Singh

Årets store mannskonferanse!

Arrangører:

I samarbeid med:

Gary Barker

Knut Storberget

Audun Lysbakken



Konferanse om kjønnsroller, maskulinitet og vold:

HVA SKAL VI GJØRE 
MED MANNFOLKA?

Konferansen ”Hva skal vi gjøre med mannfolka?” går over to dager. Du kan velge å delta på bare én av
dagene, men vi anbefaler at de som skal være med på temaseminar den andre dagen, også tar med seg den
første. Konferansen går på engelsk begge dager.

Tirsdag 26. oktober går i plenum, der alle de internasjonale ekspertene og statsrådene Knut Storberget og
Audun Lysbakken bidrar. Sted: Sentrum Scene, Arbeidersamfunnets plass i Oslo sentrum.

Onsdag 27. oktober blir det fire parallelle temaseminarer med en av de internasjonale ekspertene på hvert
seminar. Her vil de gå mer i detalj om hvordan de jobber med menn og mannsroller i sine respektive land. 
De som tar med seg denne ekstra dagen, vil få eksempler på filmer og aktiviteter som blir brukt til mobilisering
av menn, innføring i gruppemetodikk, samtalemetoder osv. Pluss sjansen til å diskutere erfaringer som er gjort,
direkte med de internasjonale ekspertene. En unik anledning til å hente detaljkunnskap om mobilisering av
menn for likestilling. 

Påmelding til konferansen
Konferansen er gratis, og programmet begge dager inkluderer lunsj og forfriskninger i pausene. 

Påmelding skjer via internett: www.forut.no Ved å klikke på artikkelen på første side, kommer du til påmeldings-
skjema og informasjon om konferansen. Ved påmelding må en angi hvilke dager en skal delta på og hvilket av
temaseminarene en vil være med på 27. oktober. Interessen for konferansen er stor, og de som melder seg på
først vil bli prioritert.

For spørsmål om konferansen: Dag Endal, FORUT, e-post: dag.endal@forut.no 

Program for dagskonferansen 26. oktober:
09.00 Welcome address by Morten Lønstad, Secretary 
 General, FORUT
 Keynote speech by Minister of Justice, Knut 
 Storberget
10.00 One Man Can Make A Difference
 Speaker: Desmond Lesejane, Sonke Gender Justice, 
 South Africa
10.45 Coffee break
11.00 Taking It To The Next Level;  21st century strategies 
 for expanding men’s leadership in the prevention 
 of gender-based violence and other social justice 
 and public health issues
 Speaker: Jackson Katz, Mentors in Violence 
 Prevention (MVP) program, USA
11.45 A journey towards justice; Experiences from Men’s 
 Action for Stopping Violence Against Women 
 (MASWAW), India 
 Speaker: Satish Kumar Singh, Centre for Health 
 and Social Justice, India
12.30 Lunch
13.30 “Men, Gender and the Millenium Development 
 Goals: Findings from the International Men and
 Gender Equality Survey (IMAGES) and Implications 
 for Achieving Gender Equality Globally” 
 Speaker: Gary Barker, International Centre for
 Research on Women, USA and MenEngage
14.15 Discussion
15.15 Closing address by Minister of Children, Equality 
 and Social Inclusion, Audun Lysbakken
15.45 End of conference

Program for temaseminarer 27. oktober
Morgenkaffe og forfriskninger fra kl. 08.30. 
Temaseminarene starter kl. 09.00 og avsluttes kl 15.30. 

Workshop 1: Lessons from the Brothers for Life 
Campaign
Expert: Desmond Lesejane, Sonke Gender Network in South 
Africa
Host organization: FORUT, Campaign for Development and 
Solidarity
Venue: Scandic Edderkoppen Hotell, St. Olavs plass 1, Oslo
Workshop 2: Mobilizing Men for Gender Justice
Expert: Satish Kumar Singh, Centre for Health and Social 
Justice in India
Host organization: FORUT, Campaign for Development and 
Solidarity
Venue: Scandic Edderkoppen Hotell, St. Olavs plass 1, Oslo 
Workshop 3: The bystander approach to sexual 
violence prevention: lessons learned from 
working with the sports culture and the military 
Expert: Jackson Katz, Mentors in Violence Prevention (MVP) 
program, USA
Host organization: Reform – Resource Centre for Men
Venue: Reform offices, Akersgata 16, Oslo
Workshop 4: “Engaging Men and Boys in Gender 
Equality and GBV Prevention in Post-Conflict and 
Violent Settings”
Expert: Gary Barker, International Centre for Research on 
Women, USA and MenEngage
Host organization: CARE Norway
Venue: CARE Offices, Universitetsgata 12, Oslo


