Når det stærke
køn
bliver
svagt
Den manage stoithed giver mange kriser, siger initiativtager til nyt krisecenter

Når
det stærke køn bliver svagt.
hans stolthed lider
Når
et knæk.
Såer der krise i det lille
hjem, og her vil det nye
krisecenter for mænd i
Horsens gerne ind i billedet.
Inden krisen udarter sig
til fysisk vold.
- Det stærke køn er i virkeligheden slet ikke så stærkt .
Med hensyn til psyke og udholdenhed er kvinder langt
stærkere .
siger Svend Aage
Sådan
Jensby, initiativtageren til
Horsens Krisecenter for
Mænd, om baggrunden for det
nye center, der har slået dørene op i denne uge - som et af de
første af slagsen i hele Danmark.
Det nye krisecenter ligger
på Vimmelskaftet 20, og det er
kulminationen pa fem års
bestræbelser .

Enmadsbevægl
Ideen opstod hos Svend Aage Jensby, da han var krisevagt pa Krisecentret for
Voldsramte Kvinder i Horsens.
- Jeg oplevede, hvordan
kvinderne måtte rejse lige
hjem til deres mand og problemerne igen, når de sluttede
deres ophold pa Krisecentret.
Og det kunne jeg mildt sagt
ikke se det fornuftige.
I begyndelsen var der
nærmest tale om en
fenmads-bvægl or at lave et tilsvarende center for mændene ,
men en annonce i Folkebladet
i vinteren 1986 fik flere med
på ideen.
Der opstod en arbejdsgruppe, og i april 1988 blev der stif-

tet en forening.
Derefter skete der ikke det
helt store for sidste efterår ,
hvor det nu nedlagte særlige
byggeudvalg i Horsens besluttede at stille huset på Vimmelskaftet til rådighed for foreningen.
Men der var stadig en beboer i ejendommen, som bestemt ikke havde lyst til at
være abo til et krisecenter. Dern
for skulle vedkommende først
flytte ud, og det udsatte indvielsen til i mandags.

Stort behov
- De psykiske problemer

blandt mennesker er generelt
voksende, og flere og flere får
det dårligt . Blandt andet på
grund af nedskæringer og
ar-bejdsløshed.
Svend Aage Jensby tror ikke på, at kommunen kan forebygge alle kriser i hjemmene:
- Der vil altid være brug for
et krisecenter, men vi vil få en
langsom start. Mænd har som
regel sævrt ved at komme ud
af busken. Hvor kvinder kan
begynde at snakke om deres
problemer efter et kvarter,
slår mændene dem som regel
hen med en vits.

Løber fra ansvar
Dermed er vi inde på noget
af det, som ifølge Svend Aage
Jensby sætter mange kriser i
gang. Kriser, som måske ender med, at manden bruger
vold mod sin kone, og at konen søger hjælp hos krisecentret for voldsramte kvinder.
- Manden har en stolthed,
som både er medfødt og ligger
i opdragelsen. Manden er verdens herre. Han skal klare alle
problemer. Og hvis han for eksempel bliver fyret, kan det
hurtig gå galt.

- Samtidig er der nogle
mænd, som løber fra deres ansvar over for konen og
,noørdetka-n
gbk
onen irritabel, når manden kommer
hjem med fra arbejde.

Lige voldelige
- Kvinder er lige så voldelige

som mænd, men de er bare
voldelige på det psykiske plan.
Det er vel ikke uden grund, at
kineserne bruger to tegn, som
betyder kvinder, når de skal
skrive uro, krig og spektakel,
siger den 60-årige diakon, som
ikke går af vejen for at bruge
både ironi og provokationer,
når der skal sættes lidt fut i en
samtale.
Han forventer, at folk vil
henvende sig med en bred vifte af problemer. Det kan være :
- Planer om at begå selvmord
børne- - Samkvemsret med
-Forældremyndighed
- Husspektakler
- Angst og ensomhed
- Nedtur efter at have forladt arbejdsmarkedet.
- Vi har sagt til politiet, at de
gerne må henvise til os, når de
er ude til husspektakler, og
det er de mindst en gang om
dagen. På samme måde har vi
også sagt til skadestuen, at
den gerne må sende folk til os,
hvis det vil være forkert at
sende en patient direkte hjem,
siger han.

Kun kaffe
Det eneste, som centret
med sikkerhed ikke tager sig
af, er alkoholproblemer og
narkoproblemer.
- Berusede folk vil blive henvist til andre steder. Vi vil ikke

have hverken øl ,spirtuel
narko inden for dørene . Der
skal kun serveres kaffe, understreger Svend Aage Jensby, der har været alkoholkonsulent i en lang årrække .
Og sagerne om fraskilte
mænds rettigheder i forhold
til børnene vil typisk blive
henvist til advokater og
retshjælpen , når centrets krisevagter ikke kan gøre mere.

Almindelige
Krisecentret tæller 20 vagter - nemlig de mennesker, der
er medlemmer af foreningen
bag centret, og de har ingen
særlige forudsætninger for at
rådgive om jura og lignende:
- Det er ganske almindelige,
sunde, venlige mennesker, siger Svend Aage Jensby, som
indrømmer , at der altid er
brug for flere til at tage en

tørn.
I den forbindelse vil centret

søge kommunen om at få folk i
jobtilbud til at passe centret
om dagen.
Desuden har han snakket
med AOF om at lave et kursus
for kommende krisevagter,
hvor deltagerne får noget at
vide om aktiv lytning og samtaleteknik. Det må også gerne
resultere i, at der melder sig
nogle flere vagter.

Medmenneskelig
Spørgsmålet er så, om ikke
krisevagterne bliver en slags
socialrådgivere , og så kan de
kriseramte mænd jo ligeså
godt gå til kommunen for at få
hjælp. Men Svend Aage Jensby mener stadig, at forskellen
vil være stor:
- For det første har kommunens socialrådgivere slet ikke
så meget tid til at snakke med
folk, som vi har. Og for det
andet kan man komme hos os
og være anonym.
- Desuden er det ikke meningen, at vi skal behandle
folk i den forstand. Hos os vil
mændene få en ganske almindelig, medmenneskelig snak,
siger Svend Aage Jensby.
- Vi må aldrig tage ansvaret
fra folk. Vi skal hjælpe folk
med at finde deres egne
løsninger på deres egne problemer, tiiføjer han.

Færre voldsramte kvinder

Horsens' Krisecenter for Mænd vii ind i billedet, for kriserne i de horsensianske hjem udarter
sig til fysisk void. (Foto: Connie Marini/Polfoto)

Og hvad tror initiativtageren så, at krisecentret for
mænd kan komme til at betyde i Horsens?
- Forhåbentlig vil der blive
færre selvmord. Nogle selvmordskandidater er så faste i
deres beslutning, at vi ikke
kan gøre noget. Men vi vil gerne redde dem, der står på vippen, siger han.
Og så tror han, at det nye
center kan være med til forebygge volden i hjemmene:
- Nu har mndene fået et
sted, hvor de kan tage hen, inden det går galt derhjemme.
Det vil sikkert også betyde, at
Krisecentret for Voldsramte
Kvinder får mindre søgning
end ellers, siger Svend Aage
Jensby. (jala)

