Interpellation
Om Manscentrums viktiga arbete
Manscentrum är en ideell förening som jobbar huvudsakligen med män som har haft
våldsproblematik och för att ge dem verktyg så att de inte kommer utöva våld i framtiden. De
jobbar också förebyggande med män för att förhindra att våldet blir aktuellt genom aktivt
jämställdhetsarbete.
Manscentrum har under sina 20 år mött runt 5000 män och haft runt 35 000 samtal. De är en
ideell förening men alla anställda är professionella psykoterapeuter med lång erfarenhet från
områden som socialtjänst, vuxen- och barnpsykiatri samt kriminalvård. Deras
upptagningsområde är i första hand Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
Den största delen av Manscentrums arbete handlar om att erbjuda terapi för män som hamnat i
en livskris och där flertalet utövat våld i nära relationer. Det är frivilligt för männen att komma
och de kan vara helt anonyma, något som många gånger kan vara avgörande för att männen
över huvud taget vågar komma.
Ju längre vi har kommit med frågan om mäns våld mot kvinnor i Sverige desto mer har vi förstått
att vi inte enbart kan jobba med de våldsutsatta för att få ett mer jämställt samhälle, vi måste
också jobba med de som utövar våldet för att kunna få ett stopp. Det handlar dels om att de
män som utövar våld i nära relationer kan få verktyg för att sluta med det och att andra män
aldrig ska hamna i situationen där de slår sin partner eller barn. Det är både ett akut kortsiktigt
arbete och ett långsiktigt förebyggande arbete. Manscentrum jobbar med både och.
Manscentrum jobbar med förebyggande arbete på olika sätt. Bland annat så påbörjade
Manscentrum ett samarbete med SFI-skolan i Haninge våren 2018. Eleverna kan vid sidan av
språkstudierna få samhällsinformation av Manscentrum. De informerar om sexuella trakasserier,
hederskultur och kvinnors rätt över sin egen kropp. Både personal och elever har varit
tacksamma för informationen. Här har Manscentrum en bra ingång för att prata med nyanlända
om de här frågorna. Det är också viktigt att prata om frågor om jämställdhet, machokultur,
sexuella trakasserier och hedersproblematik med elever inom högstadiet och gymnasiet. Om
Manscentrum skulle bjudas in av skolorna skulle de vara intresserade.

Manscentrum jobbar också tillsammans med Kvinnojouren och Brottsofferjouren för att på ett
samlat sätt kunna jobba för att få stopp på mäns våld mot kvinnor. Det är viktigt att alla dessa
föreningar får stöd för sitt viktiga arbete.

Manscentrum riskerar att behöva lägga ner sin verksamhet
Manscentrum står nu inför risken att behöva stänga ner om de inte får stöd.
Manscentrum har under senaste åren drabbats av ekonomiska bekymmer till följd av:
●
●
●

Minskade föreningsanslag
Slopade projektanslag för en manslots
Inte fått extramedel som de sökt enligt avtal

Långvariga och ordentliga föreningsanslag är viktiga för att Manscentrum (och Kvinnojouren och
Brottsofferjouren) ska kunna utföra ett bra, strategiskt och långsiktigt arbete.
Manscentrum har tidigare fått projektanslag för en manslots. De fick inte förnyade projektanslag
eftersom kommunen nu själva erbjuder en manslots. Men risken är stor att många män som
skulle vara i behov av en manslots inte går till en kommunal manslots men de skulle gått till en
manslots på manscentrum där de också kan vara anonyma. Manscentrum har varit i kontakt
med många män som jobbat inom kommunen, även exempelvis lärare. De männen kanske är
extra oroliga för att prata om sina problem. Risken är stor att man kommer att tappa kontakten
med många män om de inte kan gå till Manscentrum.
Manscentrum är i stort behov av stöd från kommunen för att kunna fortsätta sin verksamhet.
Dels genom ökade föreningsanslag men också genom projektanslag. Om de inte kommer att få
extramedel är risken väldigt stor att de behöver lägga ner hela sin verksamhet innan sommaren
2019.
Manscentrum sökte enligt avtal extramedel. De skickade ansökan 14 september men har ännu
inte fått något svar.
I Mittensamarbetets politiska plattform kan vi läsa:
“Kommunen ska arbeta aktivt och förebyggande för att stödja individen mot förtryckande
strukturer. Arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck ska
utvecklas.
[...]
Samhällsorienteringen för nyanlända ska förbättras och behandla principer för vårt
demokratiska, sekulära och jämställda samhälle

[...]
Särskilt berörda inom skola, kultur, fritid, och socialtjänst ska erbjudas utbildning rörande
våld inom nära relationer och hedersrelaterat våld
[...]
Kommunen ska aktivt stötta föreningar i Haninge som arbetar mot förtryck och våld inom
nära relationer”
Vänsterpartiet håller med om målsättningarna och ser Manscentrum (och Kvinnojouren och
Brottsofferjouren) som en självklar aktör för att bidra till att uppnå de målen. När Manscentrum
nu har tydliggjort att de behöver stöd från kommunen för att kunna fortsätta sitt arbete över
huvud taget så tycker vi det är självklart att kommunen gör vad man kan för att rädda den här
verksamheten.
Jag vill därför ställa följande frågor till socialnämndens ordförande Anett Haaf (S):
1. Tycker du att det arbete som Manscentrum gör med män med våldsproblematik är viktigt
och stämmer överens med ambitionerna i Mittensamarbetets politiska plattform?
2. Tycker du att det arbete som Manscentrum gör med samhällsinformation till nyanlända
är viktigt och stämmer överens med ambitionerna i Mittensamarbetets politiska
plattform?
3. Delar du Manscentrums oro över att många män som utövar våld i nära relationer inte
skulle gå till en kommunal manslots när de inte kan välja att gå till Manscentrums
manslots där de också kan vara anonyma?
4. Känner du till att manscentrum har sökt extramedel enligt avtal och inte fått svar?
5. Är du beredd att delta i ett möte med Manscentrum och höra dem berätta vad de
behöver för stöd från kommunen för att verksamheten ska kunna fortsätta?
6. Kommer du att verka för att Manscentrum får de anslag som de behöver för att kunna
fortsätta sin verksamhet?

Samuel Skånberg (V)

