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SJALUSI, KRENKELSER OG TRUSLER: – Noen menn lever i forhold der de blir utsatt for vold, og på den måten brytes sakte ned. Ta kontakt om du er redd, og trenger samtale eller
midlertidig bosted, sier daglig leder ved krisesenteret i Hamar, Carine Morland
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Huser menn i krise
Flere menn har i år tatt kontakt med Krisesenteret for å få et
midlertidig bosted. Nå har senteret endelig en leilighet å tilby
dem.
«Er ikke krisesenteret et sted for kvinner
og barn?» tenker du kanskje. Fra januar
2010 påla Krisesenterloven alle kommuner å ha et tilbud også rettet mot
menn.
– Vi har i år blitt kontaktet av flere
menn som ønsker et midlertidig bosted.
Nå har vi endelig fått en leilighet der de
kan bo, sier daglig leder, Carina Morland,
Etter tidligere å ha leid en leilighet,
er hun strålende fornøyd med at Krisesenteret i Hamar nå har fått en egen
leilighet på senteret som er forbeholdt
menn.
– Er den ikke fin? spør Morland, når
vi trer over dørstokken til den splitter
nye toromsen i Kronborgveien i
Hamar.
Det tidligere samlingsrommet er i
løpet av de siste ukene blitt forvandlet
til en 35 kvadratmeter stor leilighet, med
plass til én mann og opptil tre barn. Den
inneholder stue med åpen kjøkkenløsning, ett soverom og et fint bad.
– Her kan brukerne få bo så lenge de
har behov for det, avhengig av livssituasjon, trusselbilde, nødvendige sikkerhetstiltak, og om det er barn med i
bildet, sier Morland.
Krisesenteret har også investert i nytt
overvåkningsystem for å sikre brukerne
økt sikkerhet. Intet mindre enn åtte
kameraer følger med på hva som skjer

utenfor senteret.
PÅGANGEN AV MENN som er utsatt for
vold, eller trusler om vold i nære relasjoner, har til nå vært beskjeden. I løpet
av 2010 var det to menn som tok kontakt
på grunn av psykisk trakassering. Disse
trengte ikke bosted, bare daglige samtaler og veiledning.
– Mennene som spurte om bosted i
år, måtte vi dessverre si nei til, på grunn
av ombyggingen. De fikk tilbud om å bo
på et annet krisesenter, sier Morland.
Hun forventer ingen strøm av menn
som banker på døra nå som leiligheten
står klar til bruk, men er spent på å se
behovet.
– Det er uten tvil et behov, sier hun.
Norsk institutt for by- og regionforsking utga i 2005 rapporten «Vold i parforhold» hvor det framgår at mer enn
hver femte mann (over 15 år) har opplevd at ektefelle/samboer minst en gang
har anvendt fysisk makt. I overkant av
fem prosent av mennene hadde opplevd dette i løpet av det siste året. To
prosent av de spurte hadde dessuten
vært utsatt for vold med stort skadepotensial – som kvelertak, bruk av kniv
eller våpen, og banking av hodet mot en
gjenstand, mot veggen eller mot golvet
– fra nåværende eller tidligere partner.
– Mange menn lever i krenkende og
voldelige forhold i mange år før de tør å

søke hjelp. De frykter å ikke bli trodd, de
er redd for å miste barna, samt å bli
beskyldt for å være den som utøver
vold.
MORLAND VET AT mange kvier seg for
å ta kontakt, fordi de lurer på om de har
det «fælt nok».
– Vi håper å høre fra menn som føler
seg isolert, som lever med en kontrollerende og truende partner, som opplever at partneren ydmyker dem, benekter
mishandlingen som finner sted, og som
opplever at de får skylden for volden
som utøves. Ekstrem sjalusi kan noen
ganger føre til at menn slutter å gjøre
det de egentlig vil. De slutter å treffe
familie og venner, og de overvåkes per
mail og telefon. Ta kontakt om du er
redd og føler deg tryggere andre steder
enn hjemme, eller om du bare trenger
en prat, oppfordrer Morland.
ETTER AT DEN nye Krisesenterloven
åpnet for fritt krisesentervalg, har antall
overnattingsdøgn ved krisesenteret i
Hamar økt med tjue prosent. For å imøtekomme de nye lovkravene, og den
økte pågangen, har senteret ansatt tre
nye årsverk.
– Den økte pågangen skyldes nok at
vi har et godt samarbeid med hjelpeapparat slik at vi fanger opp flere brukere.
Vi har også rykte på oss for å være et

godt senter, og mange søker seg hit fra
andre steder i landet. I fjor hadde vi
flere kvinner og barn på overnatting enn
noen gang tidligere, sier Morland.
Cirka halvparten av brukerne har
utenlandsk opprinnelse. Noen har vært
utsatt for menneskehandel og tvangsekteskap.
– Dette gjelder faktisk både kvinner
og menn, sier Morland.

Fakta
Hamar krisesenter ble etablert i 1981
og har 30-årsjubileum i år. Det er et
gratis, døgnåpnet akuttsenter som
tilbyr hjelp til kvinner, menn og barn
som har vært utsatt for overgrep og
vold i nære relasjoner. Foruten
botilbudet tilbyr senteret også
samtaler.

