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Öka stödet till utsatta män i Malmö
År 2005 blev den enda befintliga mansjouren ‘’Föreningen Mansjouren Malmö’’ nedlagd i Malmö
på grund av indraget organisationsbidrag från kommunen. Detta innebär att det sedan dess inte
finns någon befintlig verksamhet i Malmö, dit utsatta män kan söka sig för att få stöd och råd. I
kontrast till detta finns det för närvarande sex kvinnojourer enbart i Malmö. Något som kan
anses anmärkningsvärt eftersom statistik från folkhälsomyndighetens mätningar år 2019 visar
på att män utgör 69% av alla självmordsfall i Sverige. Vidare visar en kartläggning från
Brottsförebyggande rådet att 40% av de som uppger sig vara utsatta i nära relation är av det
manliga könet, och likaså utgör de 47% av samtliga anmälda under kategorin ‘’fysiskt våld i nära
relation’’.
I dagens samhälle finns det ett oerhört starkt och problematiskt stigma mot män som är utsatta
för våld i hemmet. De möts av skepsis och misstro vid kontakt med myndigheter som menar att
de borde kunna freda sig själv, de är ju män. Detta är något som även styrks av
brottsförebyggande rådet där statistiken visar att män som, i jämförelse med kvinnor, blivit
utsatta för relationsvåld möts av ett betydligt lägre förtroende vid kontakt med rättsväsendet.
Det anses därför mycket sannolikt att det även föreligger ett stort mörkertal i mäns utsatthet för
just denna typ av våld.
För närvarande finns det inga avsatta medel/resurser från Malmö stad riktade till de män som
är utsatta för relationsvåld och behöver hjälp för att komma bort från sin situation. Det finns i
Sverige idag inte heller ett enda stödboende för män som behöver fly från sin partner vilket
tvingat många män att stanna kvar i utsatta situationer på grund av dels ekonomiska skäl, men
även på grund av brist på stöd från samhället.
I samtal med några av det fåtalet mansjourer som är verksamma i Sverige berättar många om
stora svårigheter att få tillräckliga resurser för att kunna hjälpa alla de som behöver stöd och
hjälp. Samtliga uppger dessutom att det blivit en kraftig ökning av inkommande samtal från män
som söker stöd under den pågående Corona-pandemin, något som försvårar den redan
problematiska situationen för utsatta män.
Malmö stad kommer inför året 2021 fördela minst 6.195.000 kr till en rad olika föreningar med
ett uttryckt fokus på att erbjuda hjälp till utsatta kvinnor. Under samma period beräknas inga
resurser alls avsättas till liknande satsningar för män. I en stad som uttrycker en stark
målsättning om ett likvärdigt bemötande av invånare är det tyvärr tydligt att Malmö i dagsläget
misslyckas i sitt uppdrag att ge grundläggande stöd till de män som är utsatta i vår stad.
Akillesjouren är en av få verksamma mansjourer i Sverige och har sitt säte i norra Skåne. Denna
mansjour har uttryckligen beskrivit hur de ser positivt på ett samarbete med Malmö stad och
därmed utöka och etablera sin verksamhet även här.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att Arbetsmarknad- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda ett samarbete
med befintlig mansjour i Skåne, med syftet att starta upp och etablera en stödverksamhet med
tillhörande stödboende för utsatta män i Malmö
Om nämnden beslutar att bifalla att-sats 1 yrkar Sverigedemokraterna:
-Att Arbetsmarknad- och socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma
till nämnden med ett förslag till hur en mansjour i Malmö kan inrättas och finansieras
-Att Arbetsmarknad- och socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma
med ett förslag till hur ett stödboende för utsatta män i Malmö kan inrättas och finansieras
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