Til BUFdir
Mail: marius.engeboe@bufdir.no
Oslo, den 3-Jun-22

INNSPILL OM MANNSUTVALGET FRA SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner)
Vi viser til Regjeringens invitasjon om å komme med innspill til Mannsutvalget som skal nedsettes.

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB). Vår felles visjon er likeverd og likestilling for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonene samarbeider om å gjøre FN-konvensjonen om
rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge.

Menn har likestillingsutfordringer

Regjeringen har signalisert at den vil ta menns likestillingsutfordringer på større alvor, og vil
sette ned et Mannsutvalg som skal utrede likestillingsutfordringer som gutter og menn møter. Nå ønsker regjeringen blant annet innspill til hvilke temaer mannsutvalget bør fokusere
på, og som regjeringen bør ha med i mandatet til utvalget.
SAFO takker for invitasjonen, og vil med dette gi innspill om:
1. Tema i mandatet – Perspektivet fra menn med funksjonsnedsettelse må inkluderes
2. Medlemmer i utvalget – Funksjonshemmede må representeres – SAFO fremmer Alexander Petersen som kandidat til utvalget
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Økende utenforskap blant gutter og menn – på høy tid med utredning

Det er på høy tid å gjennomføre en utredning om gutter og menns særskilte utfordringer i
Norge, som grunnlag for å utvikle politikken på dette området. Vi deler regjeringens bekymring for økende utenforskap blant gutter og menn. Forskning og statistikk viser at gutter og
menn har særskilte likestillingsutfordringer, som blant annet gir seg utslag i skolen, arbeidslivet og selvmordsstatistikken.

Funksjonshemmede en diskriminert og marginalisert gruppe

Det vi også vet om gutter og menn er at utenforskapet er ekstra stort i noen grupper, og at
funksjonshemmede er en gruppe som opplever et spesielt stort utenforskap på alle samfunnsarenaer i det norske samfunnet i dag.Funksjonshemmede er særlig marginalisert i
skole- utdanning og arbeidsliv, i kultur og organisasjonsliv og politiske og demokratiske møteplasser.
Både fysiske hindringer og holdningsdiskriminering gjør det svært krevende å fylle ulike sider
av det å være menneske og leve livet på like vilkår som andre. Dette preger naturlig nok også
mannsrollen for funksjonshemmede menn – og skaper store likestillingsutfordringer når det
gjelder funksjonshemmede gutter og menns muligheter til å være elev og student, arbeidstaker, lokal ildsjel, pappa og venn.
Når det skal tegnes en samlet og helhetlig oversikt av diskrimineringsutfordringene menn
møter, er SAFO derfor svært opptatt av at utredningen retter fokus mot alle marginaliserte
grupper – inkludert funksjonshemmede.

Bred representasjon i Mannsutvalget er nødvendig – Funksjonshemmede må representeres – SAFO fremmer Alexander Petersen

Politikken blir ikke bedre enn kunnskapen den bygger på, og menneskene som skaper den.
Det er helt nødvendig å sikre at mannsutvalget har bred representasjon fra hele befolkningen – og representasjon fra de gruppene man trenger kunnskap om og skal lage politikk
om. En rekke regjeringsoppnevnte utvalg har blitt kritisert – med rette – for mangelen på representasjon, både fordi man har er for snevert panel og blikk på verden, og fordi de viktigste stemmene ikke blir hørt. Vi ønsker derfor å spille inn allerede nå at utvalget også må
være representert med en mann med funksjonsnedsettelse. Videre vil vi foreslå en kandidat.

SAFO (Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner) vil fremme Alexander
Petersens kandidatur til Mannsutvalget. Alexander Petersen er 30 år, og har nylig gått av
som regionleder i Norges Handikapforbunds ungdomsorganisasjon, NHFU Sørvest. Han har
også vært partipolitisk engasjert, i Rød Ungdom, og avslutter denne våren en master i språkvitenskap.
Som medlem av Norges Handikapforbund Ungdom, og representant for SAFO, vil Alexander
ha med seg perspektivene fra flere grupper av funksjonshemmede. Han kan derfor bidra
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med problemstillinger, erfaringer og kunnskap om funksjonsnedsettelser knyttet til syn, hørsel, bevegelse og kognisjon. I tillegg har Alexander Petersen tilgang til et bredt nettverk innen SAFO, som vil kunne bidra med kunnskap og innspill i et eventuelt oppdrag som medlem
av et Mannsutvalg.
Alexander har også jobbet mye med å fronte likestillingskampen på flere andre arenaer,
blant annet som drivkraft i kulturlivet og i utdanningssystemet. Han har med seg et kjønnsperspektiv og er opptatt av interseksjonalitet i alt han gjør, og har i tillegg til alt annet vært
med i skeives kamp i ulike sammenhenger.

Med vennlig hilsen
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Tom Tvedt
Styreleder

Janne Skei
Daglig leder
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