
MENINGER 5DAGSAVISEN
ONSDAG 27. MARS 2013

SUBARU XV
FRA KR 309.800,-*

PRØVEKJØR EN 
SUBARU I DAG! USTOPPELIG

* Gjelder levert Oslo og Akershus, frakt og leveringsomkostninger er inkludert i prisen, det tas forbehold om trykkfeil. FORESTER -Forbruk fra 0,65-0,70, CO2 fra 150-162 g/km XV- Forbruk fra 0,56 - 0,66 l/mil. CO2 fra 146-153 g/km.  
** Rente 4,95%. 3 år/45.000 km, etableringsgebyr kr 4.987 inkl mva og termingebyr kr 106 inkl mva kommer i tillegg . På leasingavtale så anbefaler vi å kjøpe serviceavtale.

OSLO
Haraldrudveien 9,vis-à-vis biltilsynet.
T 23 24 41 00.

LILLESTRØM
Depotgt. 12, vis-à-vis Obs!
T 63 80 44 00.

ASKER & BÆRUM
Olav Ingstads vei 14.
T 67 15 40 00.

FOLLO
Haugenveien 3.
T 64 00 23 70.

www.bnh.no

LEASINGTILBUD

kr 2.990**

Perfekt for henne,
perfekt for han!

VINTERKAMPANJE
KUNDEFORDEL

VINTERKAMPANJEN OMFATTER:
• 17” vinterhjul på aluminiumsfelg
• Metallic lakk
•Selvfølgelig med Symmetrical AWD - permanent fi rehjulsdrift

KR. 23.850,-XV

NYE FORESTER 2013
FRA KR 384.800,-*

inkl mva. pr mnd

Forskudd kr 50 000 inkl. mva
 vinterhjul følger med 

“Ærlighet på fi re hjul” - Dn.no
“Nytt solid trekkdyr” - BilNorge.no
Toppscore 5 stjerner i EuroNCAP

Velkommen til Birger N. Haug!

Heidi Nordby Lunde kommer 19. mars med 
et interessant bidrag til den pågående 
morsrolledebatten – en debatt som ideelt 
sett burde handlet om moderne familie- og 
arbeidsliv liv mer enn om mødre. Det at vi 
stadig nesten utelukkende diskuterer 
mødre er, slik jeg ser det, et tegn på den 
manglende likestillingen som stadig 
preger samfunnet vårt. Nordby Lunde sier 
at det i og for seg er greit at kvinner jobber 
redusert eller er hjemme, men at de da bør 
be sine menn om «lommepenger» i stedet 
for å kreve mer forsørgelse fra velferds-
staten. Men er det helt uproblematisk – i 
et likestillingsperspektiv – at menn for-
sørger kvinner? Nei, fordi kvinners mulig-
heter for selvforsørgelse forringes, med 
påfølgende forhøyet risiko for dårlige 
levekår. Dette vet vi fra før. Og nei, fordi 

det å være familiens hovedforsørger også 
begrenser menns handlingsrom og har 
sine kostnader. Disse begrensningene og 
ulempene, som Nordby Lunde så vidt er 
inne på, har knapt vært en del av likestil-
lingsdebatten.

Jeg har intervjuet menn om forsørgeran-
svar. Mange av dem har koner og sam-
boere som har vært hjemme i ulønnede 
permisjoner og jobbet redusert, noe som 
har bidratt til å gjøre mennene til hoved-
forsørgere. Slik mennene forteller det, 
har de ikke stilt spørsmål ved at dette 
ansvaret legges på deres skuldre. 
Mødrene har helt tydelig defi nisjonsmakt 
over «barnets beste», og hvis dette er å 
ikke gå fullt i barnehage, er deltidsarbeid 
for mor og o� e overtidsarbeid for far en 
selvfølgelig konsekvens. Mange av men-
nene har strukket seg langt for at 
mødrene har kunnet være noe hjemme. 
Det handler om å ta sitt ansvar som 
mann, ektemann og far. Samtidig fører 
jo denne måten å være far på til mindre 
samvær mellom far og barn. Mor tar altså 
valg som begrenser fars mulighet til å 

tilbringe tid sammen med barna, noe 
også Nordby Lunde viser til. 

Jeg vil ikke at debatten skal handle om 
hvorvidt fedre eller mødre reproduserer 
ulikestilling, eller hvorvidt det er lønns-
arbeid eller omsorg for barn som gir for-
deler/ulemper. Alle gir vi våre bidrag til 
at kjønnsubalansen i samfunnet reprodu-
seres, og alle former for «arbeid» gir både 
fordeler og ulemper. Så komplisert er den 
sosiale virkeligheten rundt oss, og når vi 
forstår mer av hvordan menns og kvinners 
valg i familie- og arbeidsliv er vevd inn i 
hverandre og påvirkes av hverandre, da 
har vi kommet et skritt videre. Det like-
stillingsdebatten trenger akkurat nå, er 
et skarpere fokus på de ulempene som 
følger med menns forsørgeransvar. Jeg har 
snakket med mange menn som synes det 
er tungt og krevende å være hovedan-
svarlig for familiens økonomi; som 
bekymrer seg og er stresset, som jobber 
mye og kanskje har fl ere jobber for å få 
endene til å møtes, og som går på jobb når 
de egentlig er syke og burde holdt senga. 
Kårene for å lytte til kroppen er ikke de 

beste når det å ska� e penger til familien 
sitter i ryggmargen, og mange menn 
betaler med sin egen helse for å oppfylle 
sitt forsørgeransvar. Det gjør det helt nød-
vendig å diskutere også mødres ansvar for 
å forsørge seg selv og familien sin. 

� Se også side 8–9

Forsørgeransvar på helsa løs

LIKESTILLING: Mange menn betaler med sin egen helse for å oppfylle sitt forsørgeransvar.

MAY-LINDA 
MAGNUSSEN
Stipendiat, 
Agderforskning/Senter for likestil-
ling ved Universitetet i Agder

DEBATT

Dagsavisen 19. mars.Dagsavisen 19. mars.

ÅRGANG 128    UKE 12   NR. 66   LØSSALG kr 25,-

TIRSDAG 19. MARS 2013 

Les mer på telenor.no

NYHET! Mye mer data inkludert 
i våre Komplett-abonnement.

NORSK FORBRUKSFEST:
Vi bruker mer 
på ferie og fritid
SAMFUNN side 12–13

– Munch 
malte 
med 
følelsene
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INDRE STRID TIL TROSS: 
Ap-flertall for oljeboring i Lofoten
SAMFUNN side 6–7

PROFILERT HØYRE-POLITIKER:

Likestillingsminister Inga Marte 
Thorkildsen (SV) ble kalt kvinners 
verste fi ende av Linda Hofstad 
Helleland (H). 

Nå får Thorkildsen uventet støtte 
fra en annen profi lert Høyre-
politiker, stortingsaktuelle 
Heidi Nordby Lunde.  

Hun mener kvinner ikke kan 
kreve betalt for å være 
hjemme med barna.

SAMFUNN side 10–11

     Hvis du vil leve som 
på 50-tallet, får du be 
mannen din 
om ukepenger

VALG-

avise
n

hellas

Ap-flertall for oljeboring i Lofoten
Prøv 

Dagsavisen

gratis i tre uker:

Send SMS 

«DA» til 

2012

Dagsavisen

gratis i tre uker:

VERDEN side 16–17

            Farvel, 
skatteparadis
EU til kamp mot Kypros.

BARN MALER 
MUNCH 
side 26–27

ERLEND ANDREAS (8):

,,

ERLEND ANDREAS (8):


