udsat m/k

Seksuelle overgreb på
hjemløseinstitutioner
Flere mænd end kvinder er hjemløse, og det bærer institutionerne til denne gruppe præg
af: Maskuline adfærdsnormer omkring aggressivitet og magt fylder meget. Det gør det svært
– og farligt – for kvinderne at begå sig dér.
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Kvindelig hjemløshed er ikke et fænomen, der tidligere har fået megen
opmærksomhed i Danmark. Dette
kan skyldes, at ud af de mellem
11.000 og 13.000 mennesker, der
på årsbasis vurderes at være berørt
af hjemløshed i landet, er kun ca.
22 % kvinder. De udgør således en
minoritet i en yderst kompleks og
vanskeligt stillet gruppe, der ofte
lever med problematikker som stofog alkoholmisbrug eller psykiske
lidelser3. Denne kønsfordeling har
konsekvenser for de institutionelle
tilbud, der udbydes til hjemløse.
I København4 findes der meget få
tilbud specifikt til hjemløse kvinder

med misbrug og/eller psykiske lidelser, hvilket bevirker, at kvinder med
disse problematikker ofte vil være
henvist til de hjemløseinstitutioner,
der henvender sig til begge køn. Sådanne institutioner kan eksempelvis
være akutte nattilbud, der kun har
åbent i nattetimerne, hvilket betyder, at man skal møde op sent om
aftenen for at få tag over hovedet for
natten. Man får udleveret en madras, hvorefter man skal forsøge at
finde ro og tryghed til at sove i et
rum tæt sammen med mange andre
mennesker. Dette kan ofte foregå
enten i selve cafeen eller i mere afsidesliggende soverum. De mange
mennesker samlet på et afgrænset
areal kan føre til en del uro. Nogle
ser fjernsyn, andre spiser dagens
varme måltid, mens andre igen va-

Hjemløseinstitutioner til begge køn
danner rammerne om tilbud til en
gruppe yderst socialt udsatte mennesker, men stederne bærer i høj
grad præg af en maskulint domineret
omgangsform. Dette bevirker, at
hjemløse kvinder, der opholder sig
på disse institutioner, kan blive udsat for seksuelle overgreb fra hjemløse mænd. Vores netop færdiggjorte
speciale1 på Kandidatuddannelsen
i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet2 med titlen Mere end udsat
fokuserer på denne problematik og
danner grundlaget for denne artikel.
Hele specialet kan læses på:
http://projekter.aau.dk/projekter/files/19254177/Speciale_Mere_end_udsat_uploaded.pdf

sker tøj eller taler med hinanden eller personalet. Mange er påvirkede
af alkohol eller stoffer, hvilket ofte
vil medføre, at de enten er opstemte,
eller at de let bliver ophidsede over
urimelighederne i deres liv. Disse
steder er endvidere præget af en del
berigelseskriminalitet, hvor de sovende brugere får stjålet deres værdigenstande af andre brugere.
Hjemløseinstitutioner kan ligeledes være store herberger, hvor man
for kortere perioder kan få et lille
værelse, der ligger på en gang, hvor
mænd og kvinder bor dør om dør
og ofte uden megen kontrol og indblanding fra personalet. Mændene
er klart i overtal på disse institutioner, hvilket påvirker interaktionen
mellem brugerne og placerer kvinderne i en yderligere udsat position.
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En tidligere hjemløs kvinde har udtalt sig om, hvordan det er at være
kvinde blandt mange mænd på institutionerne: ’Jamen, det kan godt
være rigtig svært […] det er jo dem,
der er flertallet, og det er ligesom dem,
der styrer det, ikk’. Og bestemmer […]
de kan gøre alt for at få folk ud, hvis
det er det de vil, ikk’. Så tyranniserer
de jo bare én. Så man kører sådan…
Prøver at køre lidt med i, nogle gange
i ting, man egentlig ikke... måske var
gået med til normalt […] går lidt længere, end man måske plejer, ikk’... For
at… bare være i fred’. Det indbefatter således nogle yderst vanskelige
vilkår for hjemløse kvinder, der opholder sig på hjemløseinstitutioner
for begge køn, hvilket desuden kan
indebære, at kvinderne udsættes for
seksuelle overgreb. Derved danner
de institutioner, der umiddelbart
skal rumme begge køn på lige vilkår,
rammerne for, at seksuelle overgreb
kan finde sted.
Kvinders erfaringer
I forbindelse med undersøgelsen
har vi interviewet syv hjemløse
kvinder om deres erfaringer fra de
kønsblandede hjemløseinstitutioner. Da undersøgelsen er fokuseret
på hvilke forhold der indvirker på,
at nogle hjemløse kvinder bliver udsat for seksuelle overgreb5 inden for
hjemløseinstitutionerne, inkluderes
både kvinder, der har været udsat
for seksuelle overgreb, og kvinder,
der ikke har.
Ann beskriver, hvorledes hun i
meget påvirket tilstand er blevet
voldtaget på et botilbud for hjemløse: ’Jeg kunne mærke, at der var… jeg
troede, det var min kæreste.. jeg kunne
mærke, at han.. der var noget, der bollede mig’. Ved at hun som kvinde er
’faldet omkuld af druk’, bliver hun
et let tilgængeligt offer, der ikke kan
gøre modstand. Ann giver ydermere
udtryk for, at mændene på stedet
generelt set har en holdning om, at
en kvinde, der er meget påvirket, er
et tilgængeligt og nærmest legitimt
offer for seksuelle overgreb. Derved
16

Stof 15 · www.stofbladet.dk

bliver kvinder, der opholder sig på sådanne hjemløseinstitutioner i meget
påvirket tilstand yderligere udsat, når
det drejer sig om seksuelle overgreb.
Dette forhold bliver ligeledes udtrykt af Malou, der ikke har været
udsat for seksuelle overgreb: ’Du
kan nok forestille dig, at hvis jeg drikker en flaske vodka, at jeg ikke ville
sanse, hvis de pillede bukserne af mig’.
Dette er ligeledes begrundelsen for,
at hun i videst muligt omfang har
begrænset sine ophold på hjemløseinstitutionerne og således ikke har
anvendt nattilbuddene.
Yvonne har ligeledes været påvirket af stoffer, når hun er blevet
seksuelt befamlet, men har altid
formået at forhindre overgrebene i
at eskalere ved at være enten verbalt
eller adfærdsmæssigt truende ’…
jeg har taget min kniv frem lige på stedet, mand, og sagt ’jeg sætter den lige i
halsen på dig, mand, det skider jeg på
[…] jeg vil godt tage de fjorten år, jeg
er ikke bange for at dø, er du?!’’. Derved bliver typisk maskulin, aggressiv
adfærd samt våben som en kniv eller mere primitive selvforsvarseffekter som en gaffel eller en deodorant
nødvendige selvforsvarsmuligheder
for hende, når hun overnatter på
akutte nattilbud for hjemløse. Disse
vilkår vidner om, at hjemløse kvinder på disse institutioner er placeret
i særligt udsatte positioner.
Alle tre kvinder, der har været udsat for overgreb, har på tidspunktet
befundet sig i mørke, afsides og uaflåste rum, hvor deres nærmest sovende eller meget påvirkede tilstand
har ført til, at en hjemløs mand har
forgrebet sig på dem. Hovedparten
af kvinderne, som ikke har været udsat, har formået at undgå sådanne
fysiske rammer enten ved at være på
herberg med egen dør, der kan låses,
eller ved helt at fravælge de institutionelle overnatningstilbud.
At få et herbergværelse kræver,
at man har været skrevet op på venteliste, da der er et begrænset antal
pladser. Det fordres derudover på
flere herberger, at man henvender

sig hver morgen for at vise sin interesse. Der stilles desuden flere krav
til brugerne på herberger end på de
akutte nattilbud, idet man blandt
andet skal benytte værelset regelmæssigt og betale leje hver måned.
Det kan være svært for kvinderne
at følge sådanne krav – særligt i perioder med et stort misbrug – hvorfor mange i sådanne perioder også
mister det værelse, de eventuelt har
haft. For nogle hjemløse kvinder bliver alternativet til institutionerne at
overnatte hos tilfældige mandlige bekendtskaber, hvilket ligeledes medfører risiko for forskellige typer af
overgreb eller et krav fra manden om
seksuel betaling. Et andet alternativ
er, at kvinderne bliver og tilbringer
natten på gaden med de risici for forulempelse, dette indebærer.
Maskulint dominerede hjemløsetilbud
Når seksuelle overgreb kan forekomme inden for hjemløseinstitutionerne, skyldes det blandt andet,
at stederne – grundet en mangeårig
strukturel og diskursiv udvikling –
er socialt domineret af mænd. Denne udvikling er forgået gennem de
seneste halvandet hundrede år, hvor
der er sket en kønsopdeling i tilbuddene samt en diskursiv maskulinisering af feltet. Dette ses blandt andet
ved, at samfundets syn på kønsroller har bevirket, at tiltag rettet mod
kvinder har haft et familieorienteret
fokus. De tilbud, der er blevet oprettet til kvinder, har således inkluderet
børn, hvilket har ført til, at de kvindespecifikke tilbud, der findes i dag,
hovedsageligt har dette fokus og
ikke kan rumme de typisk misbrugende og/eller psykisk syge hjemløse kvinder. De tiltag, der igennem
denne periode er blevet oprettet til
at afhjælpe hjemløshed, har således
været henvendt til mændene. Dette
indebærer eksempelvis, at herberget
på Sundholm helt frem til 1988 har
været indrettet kun til mænd, hvorefter det – teoretisk set – er blevet
omdannet til et kønsblandet tilbud6.
Kønnenes indbyrdes positioner på
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hjemløseområdet er således et resultat af en mangeårig udvikling,
der indebærer, at mændene i dag er
i klart overtal på de kønsblandede
hjemløseinstitutioner. Det bevirker,
at institutionerne i høj grad er udformet i forhold til mændene, og at
kønsdimensionen ofte bliver overset
i det sociale arbejde.
Dette kan blandt andet ses af, at
de akutte nattilbud, hvor hovedparten af overgrebene har fundet sted,
er indrettet med afsides og ubevogtede fællessoverum, hvori en hjemløs mand forholdsvist uforstyrret
har kunnet gennemføre et seksuelt
overgreb. Det kønsmæssige aspekt
er således ikke medtænkt i udformningen af denne type institutioner.
Kvindernes udsatte position kan
dog ses afvejet i nogle nattilbuds
sociale arbejde med brugerne, idet
Stella på et sådan tilbud er blevet
klart frarådet af personalet at sove i
et afsidesliggende rum. Kvindernes
overnatning på denne type hjemløsetilbud er, som beskrevet, generelt
forbundet med stor utryghed, men
opleves for nogle af kvinderne som
eneste overnatningsmulighed.
Mændenes majoritetsposition på
hjemløseområdet har desuden medført en klar dominans af interaktionen på de kønsblandende hjemløseinstitutioner. Kulturen på stederne
er præget af idealtypiske maskuline
træk karakteriseret ved aggressivitet og virilitet, hvilket er udtryk for
en tydelig maskulin dominans på
feltet7. Nogle af mændene er således ofte højtråbende eller truende
i deres adfærd, og stederne er ofte
præget af slåskampe og uroligheder, som kan resultere i, at politiet
kommer og henter folk. Mange af
de institutioner, som informanterne
har opholdt sig på, har været præget af et hierarki blandt de mandlige
brugere i forhold til, hvem der skal
bestemme. Der er således enkelte af
de hjemløse mænd, der blandt andet dikterer, hvor de andre brugere
på stedet må sidde og sove.
Yvonne har beskrevet for os,

hvorledes hun har oplevet dette: ’så
har den der mega alfahan stået og pustet sig op, hvor jeg har sagt ’du kan
godt blive pustet ned igen, for ellers tager jeg en knappenål, du […] og gør
det med’ […] jeg er lige så fræk, som
de er, det bliver jeg nødt til, for ellers
bliver jeg trampet ned, mand’. For at
kunne agere i miljøet tilpasser nogle
af kvinderne sig den maskuline kultur ved selv at være mere maskuline
i deres adfærd.
Malou udtrykker ligeledes, at éns
’femininitet forsvinder fuldstændig’,
og man adopterer de mandlige væremåder ’fordi, at man et eller andet
sted er nødt til at … gøre sig lidt rå for
at ku’ sætte mændene på plads. Hvis de
går over stregen og sådan noget’.
Den
hierarkiske
opbygning
blandt de mandlige brugere bliver
på nogle institutioner bevidst benyttet af personalet som middel til
at holde ro og orden. Således bliver
de maskuline adfærdsnormer omkring aggressivitet og magt tydeligt
fremhævet på institutionerne, og de
accepteres og reproduceres gennem
personalets legitimering af dem.
Når det er disse normer, der er gældende for interaktionen på institutionerne, kan det have en fremskyndende virkning i forhold til, at en
seksuelt orienteret interaktion finder sted, og derved medvirke til en
legitimering af seksuelle overgreb.
Mændenes overtalsposition kan
ligeledes influere på hjemløseinstitutionernes opfattelse og holdning
til de kvindelige brugere. Grundet
deres manglende historiske forankring i hjemløseinstitutionerne
betragtes kvinderne af personalet
nogle steder som værende en gruppe, der kræver flere ressourcer end
mændene, idet de er en nyere gruppe, som man ikke har så meget erfaring med som med den mandlige.
Deres adfærd adskiller sig fra mændenes adfærd, og de beskrives nogle
steder som værende ’intrigante og
krævende’. Denne holdning kan
være medvirkende til at reproducere de normer, som muliggør og op-

retholder den maskuline dominans
på hjemløseinstitutionerne, idet
kvinderne disse steder ikke inkluderes som brugere på lige fod med
mændene, både hvad angår normer
og holdninger såvel som de fysiske
rammer. Således kan de institutionelle rammer på forskellig vis være
medvirkende til, at seksuelle overgreb på hjemløse kvinder kan finde
sted på hjemløseinstitutionerne.
Der synes generelt at mangle fokus på kvinderne på hjemløseområdet og i særdeleshed på de kønsblandede institutioner. De seksuelle
overgreb har store individuelle psykiske konsekvenser for kvinderne,
som i forvejen er yderst udsatte. På
trods af, at der oprettes skærmede
tilbud udelukkende for kvinder8,
vil der til stadighed være hjemløse
kvinder, som anvender eller ser sig
nødsaget til at anvende de kønsblandede tilbud. Det synes derfor yderst
tiltrængt at inddrage et konsekvent
kønsfokus på disse institutioner,
hvor tiltag til forsvar for kvindernes
sikkerhed og velvære iværksættes, så
stederne også i praksis er rettet mod
begge køn. ■
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