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1. Møtet er satt - 18:10 
2. Styreprotokoll 
- Dagsorden godkjennes uten innvendinger 
3. Politisk femminutt 
- Eivind Rindal 
4. Innledning ved Are Saastad 
- Siterer Rudolf Steiner 
- Fortsetter med diverse fakta om hvordan gutter skiller seg negatvit fra jenter i 

skolesetting 
- Snakker om hva han gjorde ifm A-hus i Oslo 
- Guttekrise er en utfordring for velferdsstaten 
- Vi beveger oss mot et risikosamfunn. Dette kan ha store konsekvenser 
- Vi må slutte å synes synd på gutter og heller legge til rette for en god løsning. 
- Menn er å se på topen i arbeid, men kvinner tar sakte men sikkert over. 
- Selvmordsraten og skadeomfanget er mye høyere blant gutter enn blant jenter 
- Prøver å lage en oversikt over hvem som er til stede i salen 
- Innføring av fedrekvoten førte til at man tok ansvar og fulgte opp barnet sitt 
- Likestilling er langt fra ferdig. Det er store problemer for både gutter og jenter. 
- Høyere frafall av gutter kan føre til mer ekstremisme og en mindre velferdsstat. 
5. Innledning ved Leif Edward Ottesen Kennair 
- Hedrer Samfundet 
- Presenterer sitt arbeid, samt felt 
- Menn og kvinner behandles annerledes 
- Det finnes flere dildoer enn vaginaer i Norge 
- Unge menn er ofte blitt utsatt for undertrykkelse. En økning av unge menn fører ofte til 

krig 
- “Motsatte kjønn” burde byttes til “komplimentære kjønn”. 



- Det er stor variasjon hos gutter. Dette gjelder f.eks høyde. Dette fører til at man ser på 
andre menn som konkurrenter 

- Debatt om kjønnstema blir ofte latterliggjort. Dette gjelder også menn som prøver å løfte 
tematikken 

- Et problem med variansen i mannsgruppa er at man sammenligner jenter med de 
guttene som gjør det best. Dette er både bra og dårlig. 

- Menn velger ofte risikoyrker. Per nå er det ingen kampanje om å fremme dette overfor 
kvinner 

- Det er mange tabuområder ved denne debatten. Eksempelvis er det lite snakk om 
mannlige prostituerte i Oslo 

6. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets Interne Teater 
- KUP: Kunst under press 
7. Pause  
8. Sofaprat med spørsmål fra salen 
- Andrea King: Gutter og jenter blir oppdratt forskjellig, disse forskjellene minker men er 

fortsatt til stede. Er en løsning å redusere forskjellen i oppdragelse, fremfor senere i 
livet? 

- Bjørn Grimsmo: Er det et problem at kvinner tar over høyere stillinger? 
- Vemund Eidskrem: Det finnes flere påstander når det kommer til å ta opp problemer om 

menn. Hvorfor er det vanskelig å ta tak i menn og deres problemer? 
- Eivind Rindal: Det er mange gutter som ikke faller ut av systemet. Hvorfor er det noen 

som tillater at gutta faller ut? 
- Sigrid Solheim: Kjønnsdiskriminering: er tiltak som senere skolestart og aldersgrense på 

lappen hos gutter gode for å legge til rette for en bedre likestilling? 
- Magnus Torsland: Tror dere flere jenter vil falle fra når de tar over de større jobbene? Vil 

de falle fra når presset ikke er like sterkt? 
9. Eventuelt 
- Eirik Sande, påtroppende leder 
10. Kritikk av møtet 
- Ingen ytringer 
11. Møtet er hevet - 19:57 
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