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I et innlegg 11. desember 
hevder Ragnar Næss at 
Reform – ressurssenter for 
menn ikke mener det er 
legitimt med en debatt om 
feminisme, og viser til en 
rapport fra Reform om 
antifeminisme og høyreek-
stremisme fra tidligere i år. 
Han kan ikke ha lest den 
særlig nøye. 

Selv skriver jeg i rappor-
ten at vi som jobber for 
likestilling ikke må vifte 
med «antifeminist»- flag-
get hver gang det blir 
nevnt at menn kan ha 
utfordringer. 

Det er ingen tvil om at 
kvinners kjønnskamp har 
brakt Norge framover. 
Resultatene har i det store 
og hele også vært positive 
for menn. Resultatene må 
forsvares, og det må aktivt 
arbeides videre på områder 
der kvinner fortsatt taper. 

Begrepet antifeminisme 
er likevel problematisk, 
fordi det fordrer en klar og 
uomstridt definisjon av 
feminisme. Den finnes 
ikke. Det er derfor ikke 
bare lov, men klokt å 
debattere hva feminisme 
er, eller blir brukt som 
påskudd for – ikke minst 
sett i lys av at det er 
likestilling mellom kjøn-
nene som må være målet, 
og ikke å opprettholde 
troen på et -isme. 

I likestillingsarbeidet må 
menn inkluderes like mye 
som kvinner. Da må også 
menns utfordringer som 
kjønn tas på alvor. Det 
gjelder særlig menn med 
lite inntekt og lav status, 
og som ligger tilsvarende 
høyt på statistikkene for 
tidlig død, ulykker, 
psykisk sykdom, selv-
mord, kriminalitet, rus og 
vold. 

En slik utvidet forståelse 
av likestillingsdebatten 
skal imidlertid ikke 
forhindre oss fra å si 
tydelig fra når menn 
utsetter kvinner som ytrer 
seg i likestillingsdebatten, 
for hat og trakassering. 

Are Saastad,
daglig leder i Reform – ressurs-

senter for menn
are@reform.no

Menn og  
feminisme
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Abort er religiøst og sosialt 
stigmatisert, og i mange land 
– særlig lavinntektsland –
mangler kvinner rett til 
selvbestemt abort. Et fors-
kningsprosjekt finansiert av 
Forskningsrådet avdekker 
den dyptgripende ambivalen-
sen som preger arbeidet med 
å få et godt fungerende tilbud 
til kvinner som opplever 
komplikasjoner etter medi-
sinsk usikre, ulovlige aborter 
i det vestafrikanske landet 
Burkina Faso. 

Helsepersonell skal møte 
sine pasienter med profesjo-
nalitet og omsorg, 
og helsevesenet 
skal – ifølge 
landets policy – 
sørge for at 
tjenester er på 
plass for å behand-
le abortkomplika-
sjoner. Men likevel 
utsettes kvinner 
for stigmatisering, 
og mange dør som 
følge av komplika-
sjonene. 

Burkina Faso er et 
av verdens 
fattigste land. Bare noen få 
rike kan kjøpe seg trygge, 
ulovlige aborter, og fattige 
kvinner tyr til farlige, billige 
metoder. Abortkomplikasjo-
ner er derfor vanlig, mens det 
praktisk talt ikke ses kompli-
kasjoner hos oss og i andre 
land der kvinner har tilgang 
til trygg abort. Behandling av 
abortkomplikasjoner er viktig 
for å redusere kvinners 
sykelighet og dødelighet. 
Lovbruddet har allerede 
skjedd, og møtet med helse-
tjenesten er ofte komplisert, 
der kvinnene blir så desidert 
en svak part. Helsepersonell 
deler generelle oppfatninger i 
samfunnet, men ser samtidig 
de katastrofale konsekven-
sene av abortpraksisen. 

Kunnskap kan hjelpe til 
med å vise vei ut av ambiva-

lensen. I tre år har det 
foregått et tverrfaglig fors-
kningssamarbeid mellom 
forskere i Burkina Faso og 
ved Universitetet i Oslo. 
Prosjektet er tverrfaglig: 
folkehelse, helsetjenestefors-
kning, økonomi og antropo-
logi. Det har vist at behand-
ling av abortkomplikasjoner 
kan fungere som en innfall-
sport til hele abortproblema-
tikken. Det ble i slutten av 
november gjennomført et 
seminar i Ouagadougou der 
resultatene fra samarbeidet 
ble framlagt for Burkina 
Fasos helsemyndigheter, 
helsearbeidere, frivillige orga-
nisasjoner og forskere.

Abortloven i Burkina Faso 
tillater abort ved graviditeter 
etter voldtekt eller incest, 
hvis fosteret er sterkt skadet, 

og ved fare for 
kvinnens liv, hennes 
fysiske og psykiske 
helse. Det siste har 
gitt åpning for 
ganske liberal 
tolkning av abortlo-
ven i noen land, men 
ikke i Burkina Faso. 

De sosiologiske og 
antropologiske 
prosjektene i 
forskningsprogram-
met belyser konse-
kvensene av at abort 
er et tema i skjærin-
gen mellom det 

private og det offentlige. Det 
er sosialt press på kvinnene 
til å gifte seg og få barn. 
Samtidig er seksualitet et 
dypt privat anliggende.

Prevensjonstilgangen i landet 
er dårlig. Det kan bli en 
umulig balansegang for 
kvinnene å vise at de vil satse 
på et forhold, og samtidig 
beskytte seg mot å bli gravid. 
En uønsket graviditet kan 
bety utstøting fra familien og 
katastrofe for kvinnen. 
Kvinnene kan derfor anse det 
å utsette seg for en farlig 
abort som en mindre sosial og 
følelsesmessig kostnad enn å 
risikere en ussel framtid som 
ugift mor. 

Tidligere var behandlingen 
av abortkomplikasjoner stort 
sett unødig tidkrevende og 

plagsom. For ti–femten år 
siden ble behandlingen 
modernisert og forenklet slik 
at kvinnene kunne behandles 
raskere og mer skånsomt. 
Som anbefalt av Verdens 
helseorganisasjon har 
myndighetene bestemt at 
behandling skal ha flere 
komponenter utover nødven-
dig medisinsk behandling. 
Kvinnene skal ha støtte og 
rådgivning, de skal tilbys 
prevensjon og andre repro-
duktive helsetjenester. Det 
betyr at kvinnen skal få 

undersøkelse og behandling 
for andre tilstander knyttet til 
sin seksualitet. Ideelt sett 
skal også lokalsamfunnet 
mobiliseres, slik at kvinner 
med akutte komplikasjoner 
skal fanges opp og hjelpes til 
å få behandling.

Men virkeligheten er nokså 
langt fra disse idealene. 
Riktignok oppgir mange 
helsearbeidere at kvinnene 
nå behandles med mer 
omsorg enn tidligere. Den 
medisinske behandlingen er 

I Burkina Faso er det svært risikabelt å ta en abort. Forskere jobber nå for å ta tak i helseproblemet.

Der abort er risikosport

VANSKELIG: I Burkina Faso er det sosialt press på kvinnene til å gifte seg og få barn. En uønsket graviditet kan bety utstøting fra familien. FOTO: ANOUK DELAFORTRIE, EC/ECHO/FLICKR

Å utsette 
seg for en 
farlig abort 
er en min-
dre kostnad
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I Burkina Faso er det svært risikabelt å ta en abort. Forskere jobber nå for å ta tak i helseproblemet.

Der abort er risikosport

stort sett blitt bedret, men det 
er fortsatt eksempler på 
unødig farlig og smertefull 
behandling. Og fordommene 
mot kvinnene er fortsatt 
levende. Det som er ment å 
være støttende rådgivning, 
kan i praksis være frykt
baserte skremsler og morali
sering. 

Forskningsprogrammet 
har dokumentert at den 
betalingen som kvinnene 
avkreves for å få behandlet 
sine komplikasjoner kan bli 
høy, noen ganger katastrofal, 

og tvinge familiene ut i enda 
større fattigdom. Behandlin
gen skal riktignok være 
sterkt subsidiert, men det 
fungerer slett ikke alltid slik i 
praksis. Og det er heller ikke 
slik at alle tilbys prevensjon 
for å unngå en nytt uønsket 
graviditet, slik landets policy 
tegner opp.   

Det oppmuntrende ved 
seminaret i Ouagadougou var 
at det er bevegelse i oppfat
ningene. Og det går an å 
snakke om abort. 

Ved et seminar samme sted 
i år 2000 kunne en bare 
omtale det som «problemer i 
første tredel av graviditeten». 
Det viser at det er framgang, 
tross alt.   

Berit Austveg, 
lege og jobber med globale  

kvinnehelsespørsmål
Katerini T. Storeng, 

antropolog og forsker på  
reproduktiv helse i Vest-Afrika

Johanne Sundby,
gynekolog og professor i medisin  

ved Universitetet i Oslo
beritt@austveg.com

VANSKELIG: I Burkina Faso er det sosialt press på kvinnene til å gifte seg og få barn. En uønsket graviditet kan bety utstøting fra familien. FOTO: ANOUK DELAFORTRIE, EC/ECHO/FLICKR

OPPDRIFT: Brasil viser at man kan kombinere økonomisk vekst 
og ambisiøs klimapolitikk, skriver Tine Sundtoft. 
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Det norske klima- og skog
prosjektet er først og fremst 
et klimatiltak for å redusere 
klimagassutslippene som 
følge av ødeleggelse av 
regnskog. Å bevare regn
skogen er et av de raskeste, 
enkleste og mest kostnads
effektive klima tiltakene vi 
kan gjennomføre for å nå 
togradersmålet. Det er også 
positivt for biologisk 
mangfold, 
urfolk og andre 
utsatte grup
pers levekår, og 
lokale og 
globale 
nedbørs
mønstre.

I innlegg i 
Klassekampen 
18. og 24. desember og i en
kronikk 10. desember 
kritiserer biologene Camilla 
F. Pettersen og Ruben 
Pettersen det norske klima 
og skogprosjektet for å være 
for opptatt av urfolk og for 
lite av biologisk mangfold. 
De argumenterer for en ny 
strategi i prosjektet: Vi bør 
heller kjøpe regnskogs
områder. 

For å ta det siste først. Den 
norske regnskogstøtten vil 
aldri kunne strekke til for å 
kjøpe for eksempel Amazo
nas. Det er bedre og mer 
naturlig at Brasil selv tar 
ansvaret for sin egen skog, 
og hvilke konsekvenser det 
å ødelegge den får for både 
det biologiske mangfoldet 

og urfolk. Et slikt kjøp ville 
jo også vært uforenlig med 
lokalsamfunns tradisjonelle 
rettigheter og landenes egen 
suverenitet. I tillegg vet vi at 
kjøper man opp ett område, 
vil aktiviteten som ødeleg
ger skogen bare flyttes til et 
annet. 

For det andre er det ingen 
motsetning mellom urfolks 
rettigheter og det å bevare 
naturmangfoldet. Urfolk og 
andre lokalsamfunn er 
avhengige av artsmangfol
det og økosystemtjenestene 
i naturskoger. Samtidig 
spiller urfolk en viktig rolle i 

bærekraftig 
bruk og beva
ring av skogen. 

Biologene 
skriver også at 
avskogingsra
ten i Brasil til 
alle tider har 
fulgt landets 
økonomiske 

utvikling. Det påstås at 
avskogingen har økt i 
perioder med økonomisk 
vekst. Dette er en pussig 
kobling. Brasil har som 
kjent hatt sterk økonomisk 
vekst det siste tiåret og 
samtidig kraftig redusert 
avskogingen. 

Brasil viser dermed at det er 
mulig å kombinere økono
misk vekst og ambisiøs 
klimapolitikk. 

Reduksjonene i Brasils 
Amazonas de siste årene er 
nøkternt anslått ti ganger 
Norges samlede utslipp, og 
utgjør antakelig det største 
enkeltstående klimatiltaket 
i verden.  Tine Sundtoft,

klima- og miljøvernminister
tine.sundtoft@md.dep.no

Både natur og  
urfolk er viktig

Den 
norske 
regnskog-

støtten vil aldri 
kunne strekke til for 
å kjøpe Amazonas

REGNSKOG
Tine Sundtoft 

Kanskje er evig liv litt mykje å håpe 
på, men ein time med sjelefred er 
ikkje å fornekte det heller.

Maria Dyrhol Sandvik  
i Bergens Tidende

Hvis du kaller barnet ditt for vennen 
din har du nettopp uttrykt ubegren-
set kjærlighet. Hvis du kaller en 

faktisk venn av deg for «vennen 
min» vil folk anta at du har en 
hjernesvulst.

J Russell Mikkelsen om sær-
egenheter ved det norske 

språket, på NRK Ytring

Menn blir «tapere» fordi de ikke 
har sosiale ferdigheter, fordi de 
ikke kan lese de nye kjønnskodene 
og kan ikke se at kjønn er en 
dynamisk enhet. De er ikke 

nødvendigvis «tapermenn» i 
samfunnsøkonomiske termer, 
men i mental forstand. 

Forfatter og kjønnsdebattør  
Henrik Marstal til Information

Fuck islamiseringa, at Jens 
Stoltenberg støtter opp om Love 
Actually-kulten er den virkelige 
trusselen mot norske verdier.

Martin Bjørnersen på Twitter
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