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KVINFO, nyhedsbrev 18. november 2020

Kære læser
 
I morgen, den 19. november, er det den internationale mandedag. Den har vi
glædet os til at markere, ligesom vi har glædet os til at fortælle dig, om alt det,
vi har klar til affyring i den anledning.  
 
Så her får du et nyhedsbrev, som er skrevet med stort M: M for mand, mænd,
mennesker og maskulinitet - og hvordan vi som borgere og samfund kan blive
bedre til at rumme, at man kan være mand på mange måder. Fordi hvis 'en
rigtig mand' kun kan være på én eller til nøds to måder, så bliver rummet for
trangt, og det gør ondt på alle. 
 
15 linjer længere nede i dette nyhedsbrev får du en forsmag på den udstilling,
som vi åbner i morgen i samarbejde med fotograf Andreas Haubjerg og
Mandecentret. Meget passende hedder den En rigtig mand. Du får også
historien om, hvordan og hvorfor den er blevet til. 
 
Men her kommer lige en lille teaser for det, du finder længere nede i
teksten:

1. Adgang til en spritny artikel, der skaber overblik over mændenes #MeToo.
For mænd bliver også udsat for seksualiserede krænkelser på
arbejdspladsen, selvom vi ikke hører lige så meget om det.

2. Mulighed for at deltage i vores webinar, Mænd er også sårbare -
#mandpåmangemåder. Vi glæder os til at blive endnu klogere på emnet
og håber, du vil være med.
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3. Spændende indblik i, hvordan man i Jordan arbejder med
maskulinitetsbegrebet for at skabe et bedre samfund.

God læselyst. 
 
/KVINFO 
 

Ny udstilling om sårbare mænd: 
”De er jo mænd, og mænd kan vel sige fra”
 
’En rigtig mand’. Tre små ord med stor betydning for, hvordan cirka
halvdelen af menneskeheden lever eller synes, de bør leve. Eller
faktisk for alle, for forestillingen om mænd og maskulinitet påvirker
selvfølgelig os alle. 
 
I anledning af den internationale mandedag – den falder i morgen den
19. november – åbner udstillingen En rigtig mand, som med foto,
tekst og lyd fortæller om mænd, som falder uden for de traditionelle
normer for maskulinitet. 16 mænd fortæller om deres krise og om,
hvor svært det har været for dem at se i øjnene og håndtere at være
sårbare. 
 
Her fortæller fotograf Andreas Haubjerg om udstillingen, som har fået
økonomisk støtte af Mandecentret og KVINFO.
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Søren er blevet udsat for vold af sin partner. Han blev i lang tid ved med at tilgive hende.

Men til sidst blev det for meget og han forsøgte at flygte. Lyt til en lille bid af Sørens

oplevelse her. 

FOTO: Andreas Haubjerg

 
Hvordan har din proces været fra idé til færdig udstilling? 
Fra starten var jeg meget spændt på, om der overhovedet var nogen mænd,
som ville fortælle deres historier til mig. Men der blev jeg hurtigt klogere, da jeg
kom ud på de forskellige Mandecentre. Jeg oplevede nærmest det modsatte: Et
enormt behov for at fortælle sin historie. Tage ejerskab over den og give noget
videre til andre mænd i en lignende situation. De har lukket mig ind i deres
inderste og fortalt om nogle af de ting, som de skammer sig over eller synes er

https://kvinfo.dk/wp-content/uploads/2020/11/Soeren-2-dbfs_01.wav
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pinlige at tale om. 
 
Det har fra starten været planen, at mændene skulle inddrages så meget som
muligt i deres egen fortælling, hvilket også er en af grundene til, at de fortæller
deres historier på lyd i udstillingen ved siden af min tekst og billedet. Det er på
mange måder en historie fra mænd til andre mænd.
 
Hvilke overvejelser gjorde du dig som fotograf, da du skulle tage billeder
af mændene? 
Det her været vigtigt, at mændene ikke portrætteres som ofre, men som mænd,
der står frem med deres sårbarhed og derved rummer en enorm styrke. 
 
Hvad tager du helt personligt med fra arbejdet med udstillingen? 
Mit syn på vold generelt. Både mod kvinder og mænd. Hvor svært den kan
være at spotte, og hvor vigtigt det er, at vi taler om åbent om vold. Det er svært
som tilskuer at sige til sine nærmeste, at man synes, noget virker usundt i et
forhold. Kan man overhovedet tillade sig at sige det? Men hvordan gør vi ellers
noget ved det, når volden ikke altid giver skrammer, som vi kan se? 
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Jans kone vil pludseligt skilles. Derfra begynder det at krakelere for Jan. Bekymringerne

fylder så meget, at han mister huset og sit arbejde. Samtidig kæmper han for at se sine

børn. Lyt til en lille bid af Jans historie her. 

FOTO: Andreas Haubjerg

 
Var det noget, som kom bag på dig? 
Jeg blev overrasket over, hvor svært det sommetider var, at se volden i øjnene i
mændenes historier. De er jo mænd, og mænd kan vel sige fra. Jeg havde og
har måske stadig den samme tankegang, som mange af mændene i
udstillingen har. At de burde kunne klare sig selv. Det, synes jeg, er helt vildt –
at det er så grundlæggende i både dem og mig. Sommetider måtte jeg forestille
mig, at det var en kvinde, som fortalte historien. Så var der jo ingen tvivl om, at
noget var galt. 

https://kvinfo.dk/wp-content/uploads/2020/11/Jan-2-dbfs.wav
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Hvad håber du, at de som ser udstillingen, kan tage med sig
efterfølgende? 
Jeg håber, udstillingen skaber flere spørgsmål end svar. At den kan være med
til at starte en dialog om, hvad en rigtig mand er. Og at vi kan finde et sprog for
at tale om den voldsramte mand. Jo mere vi taler om det, des mere kan vi
afmystificere problemstillingen. Mange af de medvirkende mænd har sagt, at
de ønskede, der var mere information på området, for de har følt sig enormt
alene med deres problemer. 
 
Hvilken rolle håber du, at din udstilling kan være med til at spille i vores
samfund? 
Det er et stort spørgsmål, som der nok kun er naive svar på. Jeg håber, at det
kan være med til at sætte en debat i gang. Nu kører der en enormt vigtig debat
om ligestilling, som jeg synes, mit projekt taler perfekt ind i. Mænd skal til at
redefinere deres selvbillede, og forhåbentlig kommer der en større accept af, at
det er OK at bede om hjælp – også selvom man er en mand. At det kan være
en styrke at være sårbar og ærlig omkring det. Den accept skal findes hos alle
parter. Samfundet, venner, familie, partneren og manden selv. Nu står 16 seje
mænd frem og det er en fantastisk start på den dialog. 
 
/KVINFO 
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Kim bliver vækket af sin kone på en voldelig måde. Instinktivt slår han ud og rammer

hende med en flad hånd i baghovedet. Nu kæmper han for at få lov til at se sin datter. Lyt

til en lille bid af Kims fortælling her. 

FOTO: Andreas Haubjerg

Seksuel chikane rammer også mænd
 

Mændenes #MeToo: Mænd bliver også krænket på arbejdspladserne. Der
er bare ikke så mange af dem, der fortæller om det. Her får du et

overblik over, hvor meget mænd bliver udsat for sexisme.

Find ud af, hvem der krænker mænd og hvor meget

https://kvinfo.dk/wp-content/uploads/2020/11/Kim-2-dbfs_01.wav
https://kvinfo.dk/seksuel-chikane-rammer-ogsaa-maend/
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Webinar: Mænd er også sårbare 
#mandpåmangemåder

 
Det vurderes, at 19.000 mænd årligt udsættes for partnervold. Samtidig er

mænd overrepræsenterede blandt hjemløse, og de dominerer
selvmordsstatistikkerne. Men mænds sårbarhed er ofte forbundet med

tabu. Det sætter vi fokus på med dette webinar, der afholdes i forbindelse
med den internationale mandedag. 

 
Webinaret foregår den 19. november kl. 16-17.30.

Bedre forståelse af maskulinitet
 

En bedre forståelse af maskulinitet - hos både mænd og kvinder - giver
mulighed for at skabe forandring. Det er tanken bag KVINFOs projekt med

organisationen Ahel i Jordan.

 
Tak for din tid
 
I dag har vi været i mandens tegn og vi slutter med endnu et 'Gældelig
mandedag den 19. november'. Fordi ligestilling er en ret for alle køn. 
 
Vi ses igen, når dagene er blevet en lille smule længere. 
 

Tilmeld dig til webinaret her

Sådan skaber maskulinitetsforståelse forandringer

http://www.facebook.com/kvinfo.dk
https://twitter.com/kvinfo?lang=da
https://www.instagram.com/kvinfo/?hl=da
https://mailchi.mp/kvinfo.dk/kvinfo.dk
https://fb.me/e/fwSzWmDzU
https://kvinfo.dk/med-forstaaelse-for-maskulinitet-er-det-lettere-at-aendre-samfundet/
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Du modtager KVINFOs nyhedsbrev, fordi du tidligere har skrevet dig op til det. 
 

Kontakt - kommunikation og presse: 
+45 50 76 33 82 

mai.rasmussen@kvinfo.dk 
 

Andre forespørgsler: 
kvinfo@kvinfo.dk 

 
Du kan tilmelde dig KVINFO's nyhedsbrev her og afmelde det her. 
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