
100 frivillige
som krisevagter
Kun få mænd har meldt sig som krisevagter

Næsten 100 kvinder og
nogle få mænd har meldt
sig som frivillige vagter i
det kommende krisecen-
ter. På et stormøde , som
Foreningen til oprettelse af
Krisecentret i Horsens
holdt i aftes, skrev mange
sig på vagtlisterne.

Kvinder i alle aldre og
med vidt forskellig bag-
grund var mødt om for at
here om det nye center, og
interessen for det frivillige
vagtarbejde var stor bade

hos kvinderne og de tre
mænd, der havde vovet sig
indenfor dørene.

Krisecentret har behov for
cirka 120 mænd og kvinder,
der vil bruge otte timer om
måneden pa at hjælpe de
mennesker, der vil henvende
sig til centeret.

Tilfreds med
tilmeldingen

Med de 41, der har meldt
sig indenfor de sidste par
dage kommer tallet nu op pa
omkring de 100. Et resultat

som foreningen er meget til-
freds med, men man håber
dog at fit de sidste med inden
længe.

Det er meningen, at vag-
terne skal deles op i faste
grupper, som med jævne
mellemrum skal modes for
at tale sammen om arbejdet
og eventuelle problemer.

Alle krisevagter vil blive
pålagt tavshedspligt og in-
den de starter arbejdet i cen-
teret, vil de kvinder, som
har erfaring, vejlede og til
dels undervise de nye grup-
per. (birte)

Kvinder uenige:
Mænd  eller ikke
mænd i centeret
Lone Bach går imod, at mænd skal arbejde i krisecenteret

- Jeg vil have en debat i
byrådet om det krisecen-
ter, for jeg går  slet ikke ind
for, at der skal intend med
i arbejdet for voldsramte
kvinder, siger SF'eren
Lone Bach.

I et brev, som Lone Bach
bl.a. har sendt til borgme-
ster Holger Sorensen og
Horsens Folkeblad giver
hun udtryk for sine betæn-
keligheder overfor Krisecen-
tret.

- Jeg kan ikke se, hvad
mænd har at gore der. Hvor-
dan vil krisecentret i iøvrigt
bære sig ad med at udvælge
de mænd?

Ikke krisecenter
på de betingelser

- Hvordan kan de vide, at
ikke lige præcis de mænd
selv har øvet vold mod deres
koner.

- Jeg gar ind for, at vi skal
have et krisecenter, men
ikke som de vii lave det nu.
Det er privatisering så det
batter.

- Det kræver kriseindsigt,
hundrede procent

tavsheds-pligtog et kæmpeoverskud
at have med voldsramte
kvinder at gore.

mænd i krisecenteret

De har jo ingen faglig eks-
pertice, og jeg tvivler pa, at
de vil fa et samarbejde op at
stå med sygehyset og skade-
stuen.

Lone Bach er selv syge-
plejerske og har arbejdet to
år pa psykiatrisk afdeling.

Hvorfor gar du ikke selv
ind i arbejdet med krisecen-
tret?

- Jeg har nok at gore og
kan ikke involvere mig i alt.
Og så længe de vil have
mænd med i det, vil jeg ikke
have noget med det at gore.
Ellers ville jeg godt, det er
nemlig også en hjertesag for
mig.

- Vi er kede af Lone Bachs

bagholdsangreb, pa dot ar-
bejde vi gør for at fa centeret
op og sta. Det virker som
om, hun vil sinke dot hole
yderligere, siger Kirsten Pe-
dersen, der er formand for
Foreningen til oprettelse af
et Krisecenter.

- Det er urimeligt, at cen-
teret igen skal have et skud
for boven. Det hole kører  jo
bare pa, at Lone Bach ikke
kan title, at der er mænd
med.

Ikke bussemænd
- For dot forste er dot me-

get fa mænd, der har meldt
sig. Men jeg kan altså ikke
se dot forkerte i, at mænd
går ind i arbejdet for kvin-
der. De er jo ikke , busse-
mænd allesammen.

- Jeg tror endda, at det
kan virke positivt pa nogle
kvinder at tale med en for-
stående og rolig mand netop
i en krisesituation.

- Det vil naturligvis aldrig
blive sådan, at der kun er
mænd pa vagt, for hvis kvin-
derne ikke ønsker  at tale
med en mand, sa skal de
selvfølgelig heller ikke.

- Lad os nu komme i gang,
vi er altid villige til at tage
fornyede overvejelser, siger
Kirsten Pedersen. (birte)
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