
Krisecenter har
usikker økonomi
Krisecenter for
mænd føler sig
lidt glemt

HORSENS - Mens de fi-
re krisecentre for kvin-
der i Vejle amt har fået
sikret deres Økonomi
gennem en fast aftale
med amtet, er grundla-
get for Horsens Krise-
center for mænd stadig
usikkert.

Centret, der er et af blot
tre af slagsen i Danmark,
føler sig lidt glemt af am-
tet.

- Jeg siger ikke, at vi
skulle behandles ligesom
kvinderne. Men vi er ikke
engang blevet nvnt, siger
daglig leder og formand for
Horsens Krisecenter for
Mind, Poul Erik Jensen.

Centret har derfor kon-
taktet Vejle amt og er ble-
vet bedt om at sende et
brev, der beskriver proble-
merne.

- Vi har fra starten ude-
lukkende kørt på langtids-
ledige og kæmper nu for at
beholde de to jobtrænings-
pladser, vi har. Kun den
ene er besat lige nu, mens

. jeg selv delvist går på et
kursus og delvist er i job-
tr ning på centret, oply-
ser Poul Erik Jensen.

Derudover er 10-15 fri-

villige tilknyttet centret.
Siden april har det ikke

været muligt for Arbejds-
formidlingen at finde en
person til jobtrænings-
pladsen som daglig leder.

- Fremtiden er meget
usikker for os, fordi vi hele
tiden er i lommen på Soci-
alministeriet, fortæller
Poul Erik Jensen, der end
nu ikke ved, om der kom-
mer midler fra ministeriet
til 96-driften.

God nyhed
Han glæder sig derfor

meget over, at Horsens
kommunes sundheds- og
socialudvalg er indstillet
på at give centret 30.000
kr. ekstra i tilskud til n

æste år. Betingelsen er, at
økonomiudvalget er med
på ideen.
På  nuværende tids-
punkt betaler kommunen
husleje og varme for de 100
kvm., som centret råder
over på Vimmelskaftet 20.
Derudover får krisecentret
et årligt tilskud på 5.000
kr.

- 30.000 kr. Det er ca.
det halve af vores årlige
budget. Det betyder, at vi
ikke behøver at være så
hårde med at krve beta-
ling for dem, der skal sove
her, siger Poul Erik Jen-
sen.

- Vi tager 60 kr. i døgnet .

Men dem, der kommer for
at sove her, er ofte dem,
der ingen penge har. De
har bare fyldt to plasticpo-
ser med ting og er taget
hjemmefra.

I år har krisecentret ind-
til den 31. oktober haft 621
henvendelser fra mænd,
enten pr. telefon eller i
form af personlige henven-
delser. I 1994 opsøgte 854
centret.

- Vores center lever no-
get skjult. Mænd føler, at
det er flovt at komme hos
os. Derfor ser vi kun top-
pen af dem med proble-
mer. Reelt er der mange
flere, som kunne haveglæ-
de af os, siger Poul Erik
Jensen.

Mændene kommer for
at finde nogen at snakke
med. Måske er deres par-
forhold brudt sammen,
måske er de blevet arbejds-
løse, måske er de gået kon-
kurs, eller er blevet skilt.

Danmarks æ ldste krise-
center for mænd, som lig-
ger i Esbjerg, beretter om
en øget tilgang af mænd
med problemer.

Medlem af Folketingets
socialudvalg, Villy Søvndal
(SF), siger, at øget
ning og vejledning til
mnd bliver en vigtig del
af SF's udspil til den nye
bistandslov. (1v)
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