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Forord
2010 har vært nok et år med stor aktivitet for senter for likestilling (sL) ved Uni-
versitetet i agder. Forskerforum og likestillingsforum er nå godt etablerte, faste 
aktiviteter som virker kunnskaps- og nettverksbyggende. senteret har også stått 
bak en rekke andre faglige arrangementer, enten alene eller sammen med gode sa-
marbeidspartnere. Der er generelt stor interesse for, og godt oppmøte på, aktiviteter 
i regi av sL. I løpet av året har senteret styrket sin rolle som pådriver for likestilling 
i regionen. Økt bemanning har gjort det mulig å starte mer oppsøkende arbeid mot 
offentlig sektor og næringsliv. Vi har som tidligere år vært svært synlige i regional og 
nasjonal likestillingsdebatt. sL har også dette året hatt en sentral rolle i planlegging 
og gjennomføring av Uias likestillingsstudium og ivaretatt sekretariatsfunksjonen i 
agderrådets likestillingsråd. 
Med forskningsledelse og forskningsstrategi på plass har 2010 vært et år hvor arbei-
det med å skaffe forskningsmidler til senteret har hatt høy prioritet. Dette arbeidet 
har gått trått, og resten av senterets prosjektperiode (2008-2011) vil vise hvorvidt 
regionen sammen klarer å gjøre senteret til det forsknings- og kompetansemiljøet det 
var ment å være.   

senter for likestilling ønsker med dette å takke alle sine samarbeidspartnere og alle 
deltakerne på våre arrangementer i løpet av 2010. Vi vil også benytte denne muli-
gheten til å minnes tidligere styreleder per Kristian Egeberg, i takknemlighet for den 
viktige rollen han spilte i senterets oppstart og første år. 

Dag Gjerløw Aasland, styreleder
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senter for likestilling (sL) er et samarbeid mellom 
Universitetet i agder, agderforskning og agder-
regionen. arbeidet med senteret startet på initiativ 
fra agderrådets likestillingsråd. Universitetsstyret 
vedtok å opprette senteret 13. februar 2008, og den 
formelle åpningen fant sted 11. september 2008. 
senter for likestilling er organisatorisk plassert under 
Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitet 
i agder, men er et senter for hele universitetet og for 
universitetets randsone, samt for en mengde sentrale 
aktører i regionen.

Denne årsrapporten oppsummerer senter for likes-
tillings aktiviteter i 2010 og også noen planlagte 
aktiviteter for 2011. sL har vært arrangør eller med-
arrangør på mer enn 15 større og mindre arrangement 
i 2010.

senter for likestilling har et bredt formål som vekt-
legger både forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
Dette setter oss i en særstilling nasjonalt. senteret 
er utviklet på en grunnleggende ide om forskning 
som en sentral faktor i regional utvikling. 
Forskning er avgjørende for både problemforståelse 
og for utvikling av tiltak på likestillingsfeltet.

2.1 Senterets visjon

senter for likestilling skal med sine aktiviteter bidra til 
at gutter og jenter og menn og kvinner får flere reelle 
muligheter uavhengig av kjønn og dermed får økt 
individuelt handlingsrom.

2.2 Senterets formål

senter for likestilling skal samle og styrke forskn-
ing og kompetanse på kjønn og likestilling på agder, 
styrke utdanning og formidling på dette feltet og 
være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Med 
bakgrunn i agders lave grad av likestilling skal senter 
for likestilling ha et særskilt fokus på kjønnsbalansen 
på ulike regionale samfunnsarenaer. 

senter for likestilling skal være en samarbeidsarena 
mellom forskning/utdanning knyttet til kjønn og 
likestilling, offentlig sektor, næringsliv og frivilig 
organisasjonsliv i regionen. senteret skal styrke 
universitetets samfunnskontakt. samarbeidet mellom 
de ulike partene i senteret skal bidra til å sikre mål-
rettet, relevant og anvendbar forskning, praksisrettet 
utdanning og kompetanseheving om kjønn og likestill-
ing, samt at utviklingsarbeid i regionen er tuftet på 
forskningsbasert kunnskap.

senter for likestilling har i 2010 hatt sin hovedaktiv-
itet knyttet til kjønnslikestilling. senteret har imidler-
tid også hatt aktiviteter knyttet til andre 
diskrimineringsgrunnlag, og vil rette fokus enda mer 
mot det bredere likestillingsbegrepet i kommende år. 
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1.2 Ansatte ved Senter for likestilling

sL har utvidet fra to til tre fast ansatte i 2010. De 
ansatte er som følger:

Ulla-Britt Lilleaas professor og leder av senteret

Åsta Lovise Einstabland seniorrådgiver

Espen Fosse Førstekonsulen, f.o.m. mai

May-Linda Magnussen forsker og stipendiat
(engasjert på timebases fra agderforskning)

1.1 Styret ved Senter for likestilling
styrets sammensetning skal sikre bred forankring blant 
senterets interessenter.  

Styret ved senteret har i 2010 bestått av:

Per Kristian Egeberg Viserektor, Uia (leder) t.o.m. aug.

Dag Gjerløw Aasland Viserektor, Uia (leder) f.o.m. okt.

Elisabeth Haaversen Distriktssekretær, 
Lo Vest-agder (nestleder)

Toril Runden Fylkesvaraordfører, 
Vest-agder fylkeskommune

May-Linda Magnussen stipendiat, 
agderforskning 

Carl Erik Moe Instituttleder, Institutt 
for Informasjonssystemer, Uia

Terje Tellefsen Fakultetsdirektør, Fakultet
for humaniora og pedagogikk, Uia
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2.0 Senterets visjon 
og formål

Senter for likestilling skal 
samle og styrke forskning 
og kompetanse på kjønn og 
likestilling på Agder, styrke 
utdanning og formidling 
på dette feltet og være en 
drivkraft for økt likestilling 
i regionen.

1.0 Innledning

Denne årsrapporten 
oppsummerer Senter for 
likestillings aktiviteter i 
2010 og også noen plan-
lagte aktiviteter for 2011. 
SL har vært arrangør eller 
medarrangør på mer enn 15 
større og mindre arrange-
ment i 2010.

1.2 Evaluering av SL

senter for likestilling (sL) inngår i Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementets (BLD) pilotprosjekt 
“regionale sentre for likestilling og mangfold”. I den 
forbindelse ble sL sammen med de andre sentrene i 
prosjektet, evaluert av arbeidsforskningsinstituttet 
i 2010 etter oppdrag fra BLD. Evalueringen viste at 
sL gjør mye riktig, men samtidig var det momenter 
senteret ikke kjente seg igjen i. sL har derfor sendt 
inn en uttale til evalueringen der disse momentene 
ble belyst. Evalueringsrapporten kan lastes ned fra 
BLDs nettsider.



Frem til etableringen av senter for likestilling eksis-
terte det ikke noe samlet fagmiljø på kjønns- og likes-
tillingsfeltet på agder. samlingen og oppbyggingen 
av et slikt regionalt fagmiljø, samt solid kontakt mot 
andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, 
danner den faglige kjernen som senterets andre 
aktiviteter skal springe ut fra. Å ha sterk regional 
forskningskompetanse på kjønn og likestilling er helt 
nødvendig for å kunne gjøre utviklingsarbeid og tiltak 
i regionen mer forskningsbasert. 

sLs formål sier at senterets forskningsaktiviteter skal 
spenne over hele FoU-kjeden, fra grunnforskning på 
den ene siden til forskningsbasert rådgivning på den 
andre siden. Det sier også at senteret skal prioritere 
forskning med både vitenskapelig og samfunns-
messig relevans, og forskning som gir anvendbar 
kunnskap om landsdelens likestillingsutfordringer skal 
vektlegges. senteret skal videre samordne informas-
jon om ulike likestillingsprosjekter og -aktiviteter i 
regionen og være en arena for utvikling og koordiner-
ing av større, regionale FoU-prosjekter. Formidling og 
bidrag i offentlig debatt skal være et viktig mål i alle 
senterets aktiviteter, og senteret skal også inngå i 
nasjonale og internasjonale nettverk knyttet til kjønn 
og likestilling.
    
3.1 Senterets tematiske forskningsstrategi

sL har i 2009/2010 staket ut en forskningsstrategi 
som består av to hovedsatsningsområder: 1) Kjønn 
og helse, og 2) likestilling og levekår. Mens den ene 
strategiske satsningen, kjønn og helse, er knyttet 
spesifikt til senterleders forskningsfelt og -kom-
petanse og til allerede pågående forskningsprosjekter 
ved Uia/agderforskning, er den andre, likestilling 
og levekår, knyttet spesielt opp til likestillingsut-
fordringer i regionen. Landsdelen sliter med særskilte 
utfordringer både på likestillings- og på levekårsfeltet, 
og forskning antyder at der er sammenhenger mellom 
disse utfordringene. Begge de faglige satsningene i 
senteret er samarbeid med agderforskning. 

både nasjonale og regionale. De fleste omsøkte 
FoU-prosjektene omhandler regionale likestillings- og 
levekårsutfordringer. til tross for at det har vært 
enighet i agder om etableringen av senter for 
likestilling, er det i liten grad tatt høyde for at det må 
bevilges forskningsmidler slik at senteret kan oppfylle 
målsetningen om å bidra med kunnskapsbasert 
forskning på likestilling i regionen. 

av løpende forskningsprosjekter som ligger inn under 
senteret, er det største et paraplyprosjekt ”Det sterke 
kjønns sårbarhet – omsorg, behandling og maskulin-
itet”, som ledes av senterleder og professor Ulla-Britt 
Lilleaas. Dette er et prosjekt Lilleaas tok med seg inn i 
sL når hun tiltrådde stillingen som leder.

prosjektet er omfattende og inkluderer flere delpros-
jekter, hvorav tre ph.D.-løp. I tillegg til veiledning av 
disse tre stipendiatene, bidrar senteret til individuell 
veiledning av andre ph.D.- og masterstudenter som 
arbeider med et kjønnsperspektiv. Det andre forskn-
ingsprosjektet som senteret har vært ansvarlig for og 
avsluttet i 2010, er ”tradisjonelle menn på agder”. Et 
prosjekt finansiert av Barne-, likestillings- og inklu-
deringsdepartementet. seniorforsker Dag Ellingsen 
ved agderforskning har ledet Fase 1 og Fase 2 av 
arbeidet på vegne av sL. Det har i 2010 vært jobbet 
målrettet for å søke ph.D.-midler til prosjektet (Fase 
3) uten å lykkes. Dette arbeidet vil fortsette i 2011.

Via sin leder Ulla-Britt Lilleaas er senter for 
likestilling koblet til nasjonale og internasjonale 
forskningsinstitusjoner og -nettverk. sL samarbeider 
med agderforskning, Universitetet i oslo v/Likestil-
lingsgruppe på senter for tverrfaglig kjønnsforskning 
og ressurssenter for menn (reform). samarbeidet går 
blant annet ut på å planlegge og arrangere en Nordisk 
forskerkonferanse om menn og likestilling i oslo våren 
2012. Lilleaas vil sammenc med sjefspsykolog svend 
aage Madsen ved rigshospitalet i København ha 
ansvar for den delen av konferansen som omhandler 

3.2 Senterets aktiviteter for oppbygging av et 
regionalt forsknings- og fagmiljø

Høsten 2009 startet sL Forskerforum, som arrang-
eres tre ganger hvert semester. Her presenteres og 
diskuteres relevant forskning på kjønn og likestilling. 
Utgangspunktet er et bredt likestillingsbegrep som 
favner flere ulike diskrimineringsgrunnlag. Forumet 
skal være en møteplass for kjønns- og likestillings-
forskere, andre forskere som er interessert i kjønns-
forskning og andre forskningsinteresserte personer i 
regionen, og skal virke fagmiljøbyggende. 

Forskerforumet som ble arrangert 2. september 2010 
hadde besøk av Kjønnsforskningsprogrammet i Norg-
es forskningsråd. I overkant av 30 forskere fra ulike 
fagdisipliner og programstyret med leder – professor 
Unni Langås – var tilhørere når seniorrådgiver Dag El-
lingsen og senterleder Ulla-Britt Lilleaas innledet om 
temaet ”sørlandsverdier og det gode liv på agder”.

Det arrangeres jevnlig prosjektseminarer for stipendi-
ater og studenter som er med i forskningsprosjektet 
”Det sterke kjønns sårbarhet” i senterets aktivitet-
sportefølje. tre slike seminarer ble arrangert våren 
2010 og tre i løpet av høsten.

November 2010 arrangerte sL forskningskonfer-
ansen ”Det gode liv på sørlandet og tradisjonelle 
kjønnsroller”. seniorforsker ved agderforskning 
og professor Ulla-Britt Lilleaas la fram resultatene 
fra sLs forskning på tradisjonelle menn på agder. 
statssekretær Henriette Westhrin i Barne-, likestill-
ings- og inkluderingsdepartementet var til stede og 
avsluttet konferansen med sitt innlegg.

senteret har i 2010 vært med i flere søknadspros-
esser om nye forskningsprosjekter. Å få opp forskn-
ingsaktiviteten og -publiseringen, blant annet ved å 
søke midler til stipendiater, er en sentral oppgave for 
et universitetssenter.  I løpet av 2010 har sL vært 
involvert i ni forskningssøknader til ulike aktører, 

3.0 Senter for likestilling som 
regionalt forskningsmiljø 
på kjønn og likestilling
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Å ha sterk regional 
forskningskompetanse på 
kjønn og likestilling er helt 
nødvendig for å kunne gjøre 
utviklingsarbeid og tiltak 
i regionen mer forsknings-
basert. 

Det pågår samtaler med Nettverk for kjønnsforskning 
v/førsteamanuensis Wencke Mühleisen, Høgskolen 
stord/Haugesund og senter for likestilling om et 
samarbeid innenfor forskning, undervisning og 
likestillingsarbeid. 

Lilleaas er medlem av referansegruppa til “the First 
state of Men´s Health report”, ledet av professor alan 
White, Centre for Men´s Health, Leeds Metropolitan 
University. rapporten (425 sider) er nå levert til 
European Commision og en kortversjon vil bli publis-
ert i mars 2011. Videre er hun medlem av “NordForsk 
Network for the study of the Dialogic Communication 
of research” (samarbeid mellom Danmark, Norge, 
sverige, Finland), styremedlem i Nasjonalt råd for 
kvinne- og kjønnsforskning og medlem av redaksjon-
srådet i tidsskrift for Kjønnsforskning. 

Leder av senter for likestilling, Ulla-Britt Lilleaas



senter for likestilling skal være en drivkraft for 
likestilling i regionen. Forskning om kjønn og likestill-
ing skal som nevnt være grunnlaget for senterets 
rolle som pådriver. senteret er en likestillingspådriver 
ved å være en møteplass mellom forskning og praksis 
på likestillingsfeltet, ved å drive systematisk kom-
petanseheving på dette feltet, ved å bidra inn i Uias 
likestillingsstudium, ved å samordne, synliggjøre og 
delta i likestillingsaktiviteter og -prosjekter i regionen 
og ved å bidra til og i offentlig debatt om kjønn og 
likestilling.

4.1 Senterets aktiviteter for å være en drivkraft 
for likestilling i agderregionen

Høsten 2008 startet sL opp Likestillingsforum, som 
skal være en møteplass mellom forskning og praksis 
på likestillingsfeltet. I 2010 har det vært arrangert 6 
slike forum. Her presenteres og diskuteres aktuell og 
relevant forskning på en mer populærvitenskapelig 
måte enn det som er tilfelle med Forskerforum. også 
her er utgangspunktet et bredt likestillingsbegrep 
som favner flere ulike diskrimineringsgrunnlag. 
Likestillingsforumet skal gi forskningsbasert kom-
petanseheving, samt legge til rette for systematisk 
nettverksbygging, informasjonsspredning, samordn-
ing av likestillingsarbeid og ide- og prosjektutvikling.

Det var planlagt tre større arrangement i 2010. 8. 
mars ble det gjennomført en stor markering med 
program ved Uia hele dagen, med fortsettelse på 
Kick-scene utover kvelden. Denne markeringen var 
et samarbeid mellom Vest-agder fylkeskommune, 
Kristiansand kommune, IMDI, Lo Vest-agder, amnesty 
International, FN-sambandet, Uia og senter for 
likestilling. 

I april gjennomførte sL i samarbeid med Kristiansand 
kommune og Uia et Fedreseminar, med fokus på far 
og farskap. Målgruppen var primært ansatte i helse- 
og sosialsektoren. 

4.0 Senter for likestilling 
som pådriver for likestilling 
i regionen
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Det var også planlagt en større konferanse i no-
vember i samarbeid med regionale aktører. Denne 
konferansen måtte dessverre avlyses på grunn av 
manglende interesse. 

Gjennom 2010 har også sL deltatt på flere likes-
tillingsaktiviteter og møter i regi av regionale og 
nasjonale samarbeidspartnere, og har slik fremmet 
et likestillingsperspektiv i mange ulike regionale 
og nasjonale aktiviteter. I tillegg har også sL vært 
medarrangør for konferanser som for eksempel Likes-
tillingskonferansen ved Uia og sisters om likestilling 
og ungdomsarbeid. 

Høsten 2010 inviterte sL alle kommunene i agder-
fylkene til dialogmøte. Det ble arrangert fem møter 
fordelt på de ulike regionene i landsdelen, hvor 
senteret møtte representanter for kommunene til et 
2-timers møte om likestillingsarbeidet i kommunene. 
Fokus var både på kommunen som arbeidsgiver og 
som tjenesteyter. Viktige tema var aktivitets- og 
rapporteringsplikten, forankring av likestilling i 
organisasjonen og erfaringsutveksling rundt prosjek-
ter og tiltak. omtrent halvparten av de 30 inviterte 
kommunene møtte opp. De som ikke møtte høsten 
2010, vil få invitasjon til nye møter våren 2011.

I 2010 fikk sL benyttet kompetansehevingsmidler 
gitt som prosjektstøtte fra Barne,- likestillings- og 
inkluderingsdepartementet (BLD). Disse midlene ble 
hovedsakelig benyttet til et kompetansehevings-
seminar i oslo for sLs ansatte sammen med Uias 
likestilling og integreringsutvalg. opplæringen hadde 
hovedfokus på lovverket knyttet til likestillings- og 
diskrimineringslovene samt fokus på ulike diskrimin-
eringsgrunnlag.

sL fikk også tilsagn om to nye prosjekter fra BLD; 
regional likestillingsmonitor for agder og opplæring-
sprogram for ledere. Den regionale likestillingsmoni-
toren utarbeides i samarbeid med agderforskning, og 

skal vise status og måle endringer i likestillingspraksis 
og holdninger på ulike området.  Den skal også være 
et redskap for kommunen på agder i deres videre 
arbeid for likestilling. Monitoren lanseres mars 2011.

skisse til opplæringsprogram for ledere har vært 
gjennomført i samarbeid med Likestillingssenteret på 
Hamar og KUN senter for likestilling i steigen. BLD 
ba også om at det utarbeides et forslag til en mulig 
modell for gjennomføring av et landsdekkende op-
plæringsprogram inkludert økonomiske og administra-
tive konsekvenser. Denne opplæringen kan eventuelt 
gjennomføres i 2012-2014.

senteret har også fulgt opp EØs prosjektet ”Balance 
among personal, family and professional life in 
portugal and Norway”. Dette er et samarbeid med 
Ks, bedrifter og kommuner på agder samt kommuner 
og bedrifter i portugal. Det har vært gjennomført to 
studieturer, en til portugal og en i agder. prosjektet 
avsluttes våren 2011. 

senterets nettside (www.senterforlikestilling.org) er 
helt sentrale i sLs pådriverrolle. I 2010 har senteret 
lansert ny nettside. Den nye nettsiden tjener flere 
formål; nyhetsblogg, arrangementer, kunnskapsbank 
om likestillingsarbeid, omtale av forskningsaktivitet 
og generell informasjon om senteret. sL sender jevn-
lig ut nyhetsbrev pr. e-post til flere hundre mottakere.

senteret har hatt særdeles høy profil i både regionale 
og nasjonale medier i 2010. Dette har gitt oss stor 
synlighet.

I 2010 har sL hatt en sentral rolle i planleggingen og 
gjennomføringen av Uias likestillingsstudium. I tillegg 
har også sL hatt ansvar for gjennomføring av et eget 
etter- og videreutdanningsstudie i likestilling for 
rådgivere i videregående skole i Vest-agder. I tillegg 
har også sL hatt ansvaret for planlegging og gjen-
nomføringen av en modul i pedagogikk, ”Gender and 

Equality in a Global perspective”.

senteret innehar også sekretariatsfunksjonen for 
agderrådets likestillingsråd. Det betyr at senteret har 
forberedt og sendt ut sakspapirer til møtene samt 
hatt ansvaret for oppfølgingen av handlingsplanen 
for likestilling. Gjennom denne oppgaven har sL også 
fulgt opp Fritt Valg prosjektet som er agderrådets 10 
årssatsning for likestilling på sørlandet. 



Marco Elsafadi
Stifter og leder av ungdomstiltak og prisbelønnet foredragsholder

  Palestineren Marco Elsafadi er født i en FN-leir i Libanon, og kom til Norge i 1987. Marco har vært basketballspiller i eliteserien 
  med 12 år på det norske landslaget og er stifter av New Page Stiftelsen som arbeider med å følge opp vanskeligstilt ungdom med 
  utfordringer som eksempelvis rus, skoleproblematikk, vold og atferdsproblemer. Marco satt i Mannspanelet i 2006-2007, sitter i dag i 
  Kriminalitetsforebyggende Råd (fra 2008-2011). Han har vunnet mange priser, blant annet «Årets forbilde» (Idrettsgallaen, 2006), 
  «Årets mest fengslende foredrag» (Confex 2005) «Ildsjelprisen» i Bergen og hedersprisen i Anette Thommessens minnefond, 
  «Åpenhetsprisen» fra Mental Helse i tillegg til Norske Kvinners Sanitetsforening sin Dørsjøs minnepris og i 2008 Amalie Laksovs 
  Minnepris for sitt engasjement for menneskerettigheter. I år ble han hedret med likestillingsprisen i Hordaland.

oM LIKESTILLINg og uNgDoMSARBEID 
sEMinar
1. SEPTEMBER ARRANgERER oRgANISASjoNEN SISTERS ÅRETS SEMINAR I SAMARBEID MED SENTER FoR LIKESTILLINg vED uIA

HannaH HElsEtH
Forsker og forfatter med lang erfaring fra arbeid med likestilling og ungdom

  Hannah Helseth er sosiolog og har forsket på kjønnet mobbing hos ungdom. Hun var med å starte feministbladet Fett og har vært 
  debattredaktør i bladet, og har vært journalist i Klassekampen og fast skribent for Klassekampens spalte ”Feminist ja visst!”. I flere 
  år har hun vært spaltist i Klassekampen og er fast bokanmelder i avisa. For ti år siden var hun med å starte kampanjen !sett grenser, 
  som satt seksuell trakassering blant ungdom på dagsorden. I den forbindelse har hun holdt kurs og foredrag for flere hundre ungdom 
  om seksuell grensesetting og grenseløshet. I disse dager kommer hun med boka “generasjon Sex” som handler om makt og avmakt 
  i en ungdomskultur som er mer seksualisert en noen gang før i historien.

lEnE Biørn
Integreringsrådgiver i arbeid mot tvangsekteskap og æresrelatert vold

  Lene Biørn jobber som minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Hun er utdannet samfunnsviter og har 
  lang erfaring med å jobbe med minoritetsungdom gjennom blant annet flyktningtjenesten. Siden mars 2008 har hun hatt ansvaret 
  for gjennomføringen av prosjektet knyttet til regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap i region Sør for IMDI. I stillingen som 
  minoritetsrådgiver jobber hun både forebyggende, har oppfølging med enkeltungdom som har problematikk knyttet til æresrelatert 
  vold og jobber også med kompetanseheving i skolen og det lokale hjelpeapparatet. Hun skal også bidra til å knytte nettverk blant 
  minoritetssamfunn og innefor hjelpeapparatet for å kunne samarbeide i saker tilknyttet tvangsekteskap og æresrelatert vold. 

organisasjonEn sistErs
Forebyggende nettverksarbeid for jenter på Sørlandet

Sisters er en frivillig organisasjon som jobber med jentegrupper for 
likestilling, likeverd, økt selvtillit og for å øke unge jenters forut-
setninger for å ta kloke valg. gruppene tar opp alle jenter i alderen 
13-20 år og jobber gjennom et år med spennende temaer og ak-
tiviteter. voksne gruppeledere fungerer som rollemodeller og leder 
gruppeprosessene. Sisters jobber volds-, rus- og kriminalitetsfore-
byggende, men er primært et tiltak for å styrke likeverd gjennom å 
lære unge kvinner hvordan de kan sette grenser, og ta avgjørelser 
basert på egne holdninger og verdier, samt styrke seg selv gjennom 
nettverk og respekt for og inkludering av andre mennesker. En rep-
resentant for organisasjonen vil holde et innlegg.

Begrenset plasser og en del er reservert studenter. vær derfor tidlig 
ute, plassene fylles opp fortløpende. Detaljert informasjon om 
program og auditorium ettersendes. 
Påmelding: sistersgrupper@gmail.com  ///  tlf: 996 10 226

TID: oNSDAg 1. SEPTEMBER 09:00-15:00
STED: uNIvERSITETET I AgDER, gIMLEMoEN I KRISTIANSAND

PRIS: 400,- INKLuDERT LuNSjSERvERINg
STuDENTER: gRATIS (HuSK BEvIS)
PÅMELDINgSFRIST: 16. AuguST

5.0 Kronologisk oversikt over aktiviteter
i Senter for likestilling i 2010
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06 Møte med Vennesla kommune om likestilling og levekår

12 - 13 Lilleaas og Einstabland deltar på konferansen “Familievennlig arbeidsliv”. arr. BLD

14 - 15 Lilleaas og Einstabland deltar på konferansen “Felles mål for sørlandet”.
 arr. aust-agder og Vest-agder fylkeskommuner, Ks, NHo m.fl.

20 Einstabland intervjuet av Fædrelandsvennen: “Nesten alle ledere er menn”

21 Einstabland intervjuet av Fædrelandsvennen: “slakter politikerenes likestillingsinnsats”

Januar

08  Møte med sogndalen kommune

09  Deltagelse på arbeidsseminar for masterstudenter

10  styremøte

10 - 11  Einstabland deltar på Women in Business-samling. arr. Women in Business

18  Forskerforum - Hilde-Gunn slottemo, førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-trøndelag:
 Å være far og forsørger i industrisamfunnets glanstid

01 Lilleaas deltar på seminaret “Kvinner og menn - likt og ulikt”. arr. ssB

02 Deltagelse på arbeidsseminar for masterstudenter

06 Lilleaas intervjuet av Fædrelandsvennen: “Betydningen av 8. mars”

08  Lilleaas og Ellingsen med kronikk i Fædrelandsvennen: “sykere menn og smartere jenter”

08  Lilleaas og Einstabland i Fædrelandsvennen: “Intervju med Berit aas”

08  8. mars-markering. arr. sL

15  Møte med professor Hege skjeie i styret for sørlandets kompetansefond

18 Likestillingsforum - Jørn Cruickshank, seniorforsker ved agderforskning: 
 Homofiles livskvalitet i Kristiansand

22 Møte med aKKs

23 Einstabland intervjuet i Bladet Velferd: “Ingen sørlandsidyll for sørlandsungdom”

24 Møte med Norske kvinners sanitetsforening om en prosjektsøknad til Helse og rehabilitering

25 Møte med Kristiansand kommune om aktivitets- og rapporteringsplikten

25 Forskerforum - svein slettan, førsteamanuensis ved Uia:
 “Kjønn og sjanger. om gutter og jenter i ungdomslitteraturern”

Februar

Mars
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06 - 24 Lilleaas på forskeropphold hos professor Michael Kimmel, stony Brooks, University of New York

08 Einstabland deltar på seminar med Hanne Kiils fra Borsk Barnebokinstitutt:
 “snille jenter kommer ingen vei” - kjønn i nyere barne- og ungdomslitteratur

20 - 21 Fagsamling sammen med reform, LDo, KUN og Likestillingssenteret. arr. sL

21 Fedreseminar. arr. sL

23 Likestillingsforum - Lisbeth reed og Eva Kristin Eriksen: Fritt Valg

April

06 Forskerforum - Unni Langås (Uia), og Dag Ellingsen (agderforskning):
 abort i litteratur og statistikk i et historisk perspektiv

07 Møte med agderforsknings direktør anne Halvorsen om senterets forskningsstrategi

14 Lilleaas intervjuet i Klassekampen: “Urbane tar mest perm”

15 Lilleaas intervjuet i agderposten: “Vi tar ut minst pappaperm”

18 styremøte

20 Møte med NHos regiondirektør for agder, siri Mathiesen

01 Lilleaas intervjuet av aftenposten: “agdermødre får mest kontantstøtte”

02 Lilleaas intervjuet av bladet Gravid

03 Einstabland intervjuet av Fædrelandsvennen: “Ungdom og utdanningsvalg”

03 Møte med stortingsrepresentant Hadja tajik

07 - 08 Einstabland deltar og holder innlegg på konferansen:
 “Equality – a key to economic development and democracy”, 7.-8. jun. arr. Ks, DU og BLD

09 Møte med Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

09 Møte med rektor ved Uia, torunn Lauvdal

11 Likestillingsforum - ragni Hege Kitterød, forsker I ved ssB: Menn og kvinners tidsbruk

14 Lilleaas intervjuet av Fædrelandsvennen: “Likestillingssituasjonen på agder”

14 Møte med organisasjonen sisters

16 Dialogmøte med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

17 Lilleaas deltar på seminaret “En velferdsmodell - tre innvandringsregimer”.
 arr. Institutt for samfunnsforskning

29 Lilleaas og Magnussen med leserbrev i Fædrelandsvennen: “”Valgfrihet” og likestilling”

Mai

 Ingen aktivitet

Juni

Juli

04 Møte med statssekretær Henriette Westhrin i BLD

12 Møte med Fylkesmannen i Vest-agder, aust-agder fylkeskommune og 
 NHo om senterets forskningsstrategi

13 Møte med stortingsrepresentant Kari Henriksen

18 Møte med utdannings- og familieavdelingen hos Fylkesmannen i aust-agder

20 Likestillingsforum - randi Kjelstad, statistisk sentralbyrå: religion og likestilling

26 Møte med Norske kvinners sanitetsforening om støtte til forskningsprosjekt

August

24 Lilleaas intervjuet av bladet Foreldre og barn

28 Møte med førsteamanuensis Wencke Mühleisen om samarbeid med Uis

01 Møte med Fylkesmannen i Vest-agder, ann-Kristin olsen

01 seminar om likestilling og ungdomsarbeid. arr. organisasjonen sisters og sL

02 Forskerforum - Ulla-Britt Lilleaas (sL/Uia), og Dag Ellingsen (agderforskning): 
 sørlandverdier og det gode liv på agder

06 sL lanserer ny nettside

08 - 09 Einstabland og Fosse deltar på seminar om likestilling i samfunnsplanlegging i steigen. arr. KUN

08 - 10 Lilleaas deltar på forskermøte i 
 “NordForsk Network for the study of the Dialogic Communication of research”, tampere i Finland.

14 Einstabland og Fosse deltar på midtveiskonferansen til Fritt Valg. arr. Fritt Valg

20 Einstabland deltar på evaluering av EØs-prosjekter i regi av Ks.

21 Lilleaas med innlegg på møtet i agderrådes likestillingsråd

23 Møte med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDo) sammen med de andre likestillingssentrene

30 - 01 Kompetansehevingsseminar om arp i oslo. arr. sL

September
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05 Innlegg på Fylkesmannen i aust-agders ordfører og rådmannssamling

05 Dialogmøte med kommuner - setesdalsregionen

12 Uia’s Likestillingskonferanse

17 Deltagelse på arbeidsseminar for masterstudenter

17 Forelesning for Norsek-studenter

18 Møte med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDo)

18 Fremlegging av forskningsrapporten “Det gode liv på sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller”
 Ellingsen intervjuet av NrK-sørlandet (18.11.)
 Lengre innslag i NrK Dagsrevyen om likestilling med blant annet intervjuet av Ellingsen (18.11.)
 omtale av forskningsrapporten i tEFt (18.11)
 omtale av forskningsrapporten i Vårt Land (18.11.)
 omtale av forskningsrapporten i agderposten (18.11.)
 omtale av forskningsrapporten i Fædrelandsvennen (19.11.)
 omtale av forskningsrapporten i stavanger aftenblad (20.11.)
 omtale av forskningsrapporten på lederplass i Fædrelandsvennen (20.11.)

18 Lilleaas med portrettintervju i forskningsmagasinet tEFt

19 Møte med representanter for det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget (“skjeieutvalget”)

23 Deltagelse på arbeidsseminar for masterstudenter

25 Møte med Wencke Mühleisen om samarbeid med Uis og HsH

25 Forskerforum - Wencke Mühleisen, førsteamanuensis ved Universitetet i stavanger:
 Jeg skulle ha løftet deg varsomt over

26 Dialogmøte med Vennesla kommune

29 Deltagelse under besøk fra portugal ifm. EØs-prosjekt, 29.11.-03.12.

November

07 Forskerforum - Gerd von der Lippe, professor ved Høgskolen i telemark: 
 Et kritisk blikk på sportsjournalistikk

02 Lilleaas og Magnussen med leserbrev i Fædrelandsvennen: “svar på innlegg fra Lill May Vestly”

04 Deltagelse på arbeidsseminar for masterstudenter

11 Dialogmøte med kommuner - Østre agder-regionen

13 planleggingsmøte hos reform om en nordisk menn og helsekonferanse

15 Likestillingsforum - Hanne Cecilie Kavli, forskningsleder ved Fafo:
 Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier

20 Dialogmøte med kommuner - Listerregionen

21 styremøte

25 Møte med Kvinner i forskning

27 oppstartsmøte med de andre likestillingssentrene om felles prosjektmidler fra BLD

28 Deltagelse på LDo-konferanse - Mangfold i arbeidslivet

Oktober

03 Dialogmøte med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

17 Likestillingsforum - torunn s. olsen (Uia) og Nina Jentoft (agderforskning):
 Et liv jeg ikke valgte - om unge uføre i fire fylker

18 Kommentar i Fædrelandsvennen med utgangspunkt i Likestillingsforum 18.12.

Desember

randi Kjelstad fra ssB forteller om forholdet mellom religiøsitet og likestilling på 
Likestillingsforum 290. august.

Mer enn 50 personer møtte frem da forskningsrapporten “Det gode liv på sørlandet 
og tradisjonelle kjønnsroller” ble presentert 17. november.
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6.0  Planlagte aktiviteter i 
Senter for likestilling i 2011

6.1 Senterets planlagte forskningsaktiviteter 
I første omgang vil utarbeiding og oppfølging av 
søknader om forskningsprosjekter være prioritert. 
senter for likestilling har en søknad inne hos Vest-
agder og aust-agder fylkeskommuner om et prosjekt 
rettet mot heltid/deltids problematikk i agder og en 
søknad er sendt til BLD for en oppfølging av tradis-
jonelle menn prosjektet (fase 3). Det vil bli søkt om 
forskningsmidler i sørlandets kompetansefond, og 
i departementene. Et samarbeid med Universitetet 
i stavanger vil følges opp av en søknad til Norges 
forskningsråd på likestillingsfeltet. 

Forskerforum 

Det vil bli arrangert seks Forskerforum i 2011. tre av 
disse er allerede planlagt:

22. februar: ”Hva er likestilling?”.
Innleder: sosiolog og post doktor Cathrine Holst, 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,
Universitetet i oslo.

24. mars: “Kjønnskvotering i næringslivet”.
Innleder: Forskningsleder og dr.polit. Mari teigen, 
Institutt for samfunnsforskning.

19. mai: ”Livet i den superlikestilte familien”. 
Innleder: sosiolog og post doktor Helene aarseth, 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 
Universitetet i oslo.  

Prosjektseminarer for stipendiater og studenter på 
forskningsprosjektet ”Det sterke kjønns sårbarhet”
sL skal arrangere seks prosjektseminarer i 2011. 
allerede planlagte datoer: 16.februar, 23.mars og 13. 
april.

Forskningsseminarer
16.mars: ”trafikk og kjønn”.
Innledere: Up-sjef i agder og rogaland Øystein o. 
Krogstad, seniorforsker Dagfinn Moe (sINtEF), senior-
forsker Jørgen L. Lorentzen (Uio), seniorrådgiver Nina 
Jon (reform), stipendiat tanja Joelsson (Linköpings 
universitet).

28. april: Fedreseminar.
Innledere: sjefspsykolog svend aage Madsen 
(rigshospitalet, København), seniorrådgiver Dag El-
lingsen (oxford research), seniorrådgiver Knut oftung 
(LDo).

Forskningskonferanse
I midten av november vil sL arrangere en 
konferanse rettet mot arbeidslivet med tittelen: 
”arbeid og familie i balanse – det lønner seg!”. Konfer-
ansen er et samarbeid mellom sL og Barne-, likes-
tillings- og inkluderingsdepartementet og er under 
planlegging. 

DEN INTERNASJONALE
KVINNEDAGEN 8. MARS

års 
jubi
leumDEN INTERNASJONALE

KVINNEDAGEN 8. MARS

års 
jubi
leum

BERIT ÅS, KJENT FOR BOKEN OM HERSKETEKNIKKER REVY  
STATSSEKRETÆR MINA GERHARDSEN TALKSHOW MUSIKK

JUBILEUMSARRANGEMENT UIA
ÅPENT FOR ALLE FRA KL 10.15 TIL 13.00 I B2003 
Kl 10.15 Åpning v/ konferansier Marit Aamot Nielsen, prorektor Kl 10.20 Musikalsk 

åpning v/ Frida Annevik Kl 10.30 ”Kvinner som har tenkt - fins de?" v/ prof. Berit Ås 

Kl 11.40 Gratis lunsj med utstilling Kl 12.15 Musikalsk innslag v/ Frida Annevik 

Kl 12.20 ”Handlingsrom og rettigheter - historisk perspektiv på likestilling” 

Førsteamanuensis Bjørg Seland, UiA Kl 12.45 ” Kvinner kan løse klimakrisen” ?

 v/ Gunvor Andresen, FN sambandet Kl 13.00 Avslutning

JUBILEUMSFEST KICK SCENE  
ÅPENT FOR ALLE FRA KL 18.00 TIL 21.30 CC 50 KR
Kl 18.00 Åpning v/ konferansier Eva Dønnestad Kl 18.05 Vi hygger oss med 

mat & drikke Kl 18.30 Musikalsk innslag Marlyn Rusti Kl 18.35 Mina Gerhardsen, 

Statssekretær, Statsministerens kontor Kl 18.50 Appeller Kl 19.10 Musikkinnslag 

v/ Marlyn Rusti Kl 19.15 ”Kystkvinnene på Agder” v/ Beth Repstad og Kari Bruvatne 

Kleivset Kl 19.30 Talkshow om dagens kvinner på Agder i fra ulike miljøer Nertila 

Stringa, masterstudent fra Albania, Hanna Aase, rådgiver i sosiale medier, Mira 

Thorsen, leder av AKKS, Frøydis Emilie Lind, Leder for Opera Sør Kl 20.15 ”Damer 

av alle slag” revy med Maiken Ahnger / Kai Stokkeland

ELEKTRONISK PÅMELDING INNEN 5. MARS UIA.NO/SL KONTAKTPERSON RAGNHILD LAGER TLF 38 14 11 69 

Vest Agder fylkeskommune   Kristiansand kommune   IMDI   LO Vest-Agder   Amnesty International   FN Sambandet   Universitetet i Agder   Senter for likestilling



Regional likestillingsmonitor for Agder

Med prosjektmidler fra Barne-, likestillings- og inklu-
deringsdepartementet har sL i samarbeid med agder-
forskning utviklet en regional likestillingsmonitor for 
agder. Denne monitoren går detaljert inn i likestill-
ingsindeksen og forklarer hvorfor mange kommuner 
skårer lavt, men har sitt hovedfokus på de faktiske 
endringene som har skjedd på likestillingsfeltet i 
agderkommunene fra 2000 til 2010. Monitoren blir 
publisert i starten på april.

Oppfølging av kommuner
sL har god dialog med de enkelte kommunenes 
kontaktpersoner for likestillingsarbeid, blant annet 
etter dialogmøter i 2010. sL vil fortsette å holde 
denne kontakten med kommunene, hvor mye av 
fokuset er på kommunenes plikt til å arbeide aktivt, 
målrettet og planmessig med likestilling og diskrimin-
ering (aktivitets- og rapporteringsplikten).
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Senter for likestilling skal i 
samarbeid med Komité for 
kjønnsbalanse i forskning og 
Universitetet i Agder 
arrangere en nasjonal 
erfaringskonferanse om 
gutter og jenters 
utradisjonelle studievalg.

6.2 Senterets planlagte pådriveraktiviteter 

Likestillingsforum

Det vil bli arrangert seks Likestllingsforum i 2011. 
Fem av disse er allerede planlagt:

27. januar: “Women in Business”.
Innleder: seniorforsker Kirsti Matiesen Hjemdah, 
agderforskning

14. april: “Kvinnpanelet om vold og tvangsekteskap”.
Innleder: Loveleen rihel Brenna

9. juni: “Nedsatt funksjonsevne”.
Innleder fra LDo

25. august: “Likestilling i skolen”
Innleder: Forsker Liv anne støren, NIFU

21. oktober: “Kjønn og migrasjon”
Innleder: sosialantropolog Gunnlaug Daugstad

Mediekurs
Etter et vellykket mediekurs i 2009 og ny etterspør-
sel fra flere hold, vil sL i samarbeid med pULs på Uia 
arrangere et nytt mediekurs 15. mars. Kurset vil ha et 
spesielt fokus på kjønnsroller i media. Kursholder er 
analysesjef i retriever Norge, Kristina Nilsen.

Trafikk og kjønn
I samarbeid med Vest-agder fylkeskommune og 
Nullvisjonsprosjektet i søgne og songdalen, arrang-
erer sL en seminardag med temaet “trafikk og kjønn” 
16. mars. seminaret bygger på et tilsvarende seminar 
arrangert av reform i oslo.

Nasjonal erfaringskonferanse
senter for likestilling skal i samarbeid med Komité for 
kjønnsbalanse i forskning og Universitetet i agder 
arrangere en nasjonal erfaringskonferanse om gutter 
og jenters utradisjonelle studievalg. Konferansen 
har  tittelen “Framtidsdrømmer” og blir arrangert i 
Kristiansand 15. og 16. september.



senterforlikestilling.org
post@senterforlikestilling.org 

UiA v/Senter for likestilling
Postboks 422
4604 Kristiansand


