
 

 
 

PRESSEMEDDELELSE 
 

Langt over halvdelen af de mænd der tog ophold på Mandecentret i 2021 har 
været udsat for vold i hjemmet.  

 
For at være helt nøjagtig taler vi om at 74 % af de mænd der i 2021 var indskrevet på 
Mandecentrets botilbud var udsat for vold i nære relationer. Et overraskende højt antal – et antal 
og en udfordring, der ikke længere kan overhøres på Christiansborg. Vi mener, at vold mod mænd 
bør anerkendes, og lovgivningen skal ligestilles, så mænd og kvinder kan få den samme 
specialiserede hjælp når de har været udsat for vold i hjemmet.  
 
Mandecentrets årsberetning for 2021 er udkommet. Og årsopgørelsen peger på et tydeligt spor. 
Langt flere mænd har brug for hjælp efter en skilsmisse/samlivsophør og langt flere mænd oplever 
at have været udsat for vold i hjemmet. 
 
Siden 2019 er vi gået fra at have 142 indskrevne beboere, til i 2021 at have 211 indskrevne beboere 
fordelt på Mandecentrets syv afdelinger. De seneste mange år har Mandecentret udvidet 
tilbuddet, både geografisk og i antallet af pladser, så vi kan imødekomme den stigende 
efterspørgsel. Vores faglighed er høj og anerkendes både af sektoren og tilsynet. Og i år fortsætter 
vi med at udvide vores tilbud og styrke vores faglighed.   
 
Ulighed i lovgivningen 
Men – det er desværre ikke gjort ved det. Vi mangler politisk handling. For det er stadig sådanne i 
dag, at det kun er kvinder der har ret til at søge hjælp på et specialiseret krisecenter, med de 
strukturelle og økonomiske fordele der følger med. De mænd, der er udsat for vold i hjemmet, er 
ikke omfattet af lovgivningen og må derfor søge hjælp på herberger og botilbud – som 
Mandecentret er forankret under, fordi vi ikke har andre muligheder.  
 
Det sender et signal om at voldsudsatte mænd ikke anerkendes for det de er blevet udsat for – og 
det mener vi er helt forkert. Der er behov for en udtrykkelig og selvstændig anerkendelse af mænds 
voldsudsathed på lige fod med den anerkendelse, som vi i dag har af voldsudsatte kvinder.  
 
Skulder ved skulder 
Over de sidste 40-50 år har kvindebevægelsen kæmpet for at få mænds vold mod kvinder sat 
på dagsorden. Takket være deres store arbejde er vold i hjemmet flyttet fra at være et rent privat 
anliggende, som man helst ikke talte om til at være et samfundsproblem, hvor vi fordømmer vold i 
hjemmet. I lovgivningen har vi sikret de voldsudsatte kvinders ret til en relevant og effektiv hjælp. 
Og det er der god grund til, lige såvel som der er god grund til at forhindre kvindedrab og forbygge 
vold. Men hvorfor skal det være et enten eller, når det kunne være et både og.  
 
Mere viden forpligter 
På Christiansborg erkender de at den stigende opmærksomhed på mænds voldsudsathed i 
hjemmet kalder på ny lovgivning. Regeringen har efterspurgt mere viden om mænd udsat for vold i 
hjemmet. Derfor har de bedt organisationen Lev uden Vold om at undersøge mænds 
voldsudsathed.  
Fra 2016-2018 udførte Mandecentret et lignede projekt for Ligestillingsministeriet og her viste der sig 
et tydeligt tegn på at voldudsatte mænd har gavn af et specialiseret tilbud. Vi venter derfor i 
spænding på Lev Uden Volds rapport. Når undersøgelsen foreligger, må vi have så tilstrækkelig en 
mængde viden, at en ændring i lovgivningen er uundgåelig, og at der på denne måde bliver en 
afslutning på diskriminationen. 



 

 
 

Om Mandecentret: 
Mandecentret er et landsdækkende tilbud der siden 2006 har tilbudt en midlertidig bolig og gratis 
ambulant personlig sparring og praktisk rådgivning til krise- og voldsramte mænd. Mandecentrets 
målgruppe er ’den almindelige mand’, som står i en svær situation. Det kan være i forbindelse med 
en skilsmisse, et samlivsophør eller vold i hjemmet. En situation som gør, at manden har brug for 
støtte, vejledning og måske midlertidigt tag over hovedet for at komme styrket gennem de 
udfordringer, der ofte følger med en større livsændring. Mandecentrets botilbud indeholder bl.a., at 
manden kan bo på en af Mandecentrets syv afdelinger fordelt på hele landet sammen med sine 
børn. 
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