
 مساعدةمركز 
 المعنفين

 للرجال



ًاصخش فدهتسي لعف يأ وه فنعلا“  
ًارخآ  صخشلا اذه مايق يف ببستيو 
 نع فقوتي وأ هتدارإ دض رومأ لعفب
 ىلإ ءوجللا لالخ نم ،هديري ٍءيش لعف

 فيوختلا ةسرامم وأ ملألا ثادحإ وأ ءاذيإلا
”صخشلا كلذ هاجت ةءاسإلا وأ

(Isdal, 2000)

 
 
 
 
 
 

 يستهدف شخصا  "العنف هو أي فعل 
ويتسبب في قيام هذا الشخص  ا  آخر
فعل  عن أمور ضد إرادته أو يتوقف  بفعل

اللجوء إلى  من خالل، هيريد ء  شي
أو إحداث األلم أو ممارسة  اإليذاء

"تجاه ذلك الشخص التخويف أو اإلساءة  
 

 "Isdal 2000المصدر: إيسدال / )



Har du vært utsatt for vold, overgrep eller andre 
krenkelser fra partner, familie eller andre du har nær 
relasjon til? 

Kontakt Krisesenteret. 

Krisesenteret tilbyr: 
• Dagsamtaler
• Støtte, omsorg og forståelse
• Kartlegging av din situasjon 
• Råd, veiledning og informasjon   
• Vurdering av trusselbildet
• Sikkerhetstiltak
• Bistand til å komme i kontakt med hjelpeapparatet
• Et trygt sted å bo i en overgangssituasjon
• Praktisk bistand til å etablere deg på nytt
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 ساءةاإل من  شكل آخري ألهل تعرضت للعنف أو االعتداء أو 
شريكة / شريك حياتك أو األسرة أو آخرين تربطك  على يد

؟ قريبةبهم عالقة   
 اتصل بمركز المعنفين. 

 يوفر مركز المعنفين الخدمات التالية:
نهاريةمحادثات  ●  
تفهم للوضعدعم ورعاية و ●  
تقصي لوضعك  ●  
تقديم نصح وإرشاد ومعلومات ●  
تقييم لصورة التهديدات  ●  
تدابير السالمة واألمان  ●  
المساعدة جهزةالمساعدة في التواصل مع األ ●  
مكان معيشة آمن خالل فترة انتقالية  ●  
ممارسة شئون لكي تبدأ  في األمور العمليةمساعدة  ●

 حياتك من جديد  



Menn og vold
Mange tenker at menn blir utsatt for vold i det offentlige 
rom, mens kvinner blir utsatt for vold i nære relasjoner. 
Alle mennesker kan utøve vold. Alle mennesker kan 
oppleve å bli utsatt for vold og krenkelser, også i nære 
relasjoner.

Mange menn utsettes for vold fra sin partner eller fra 
andre de står i en relasjon til. Mange menn syns det er 
vanskelig å be om hjelp, de er redde for ikke å bli trodd, de 
føler på skam og de møter fordommer og kunnskapsløshet 
knyttet til sine opplevelser. Situasjonen kan virke håpløs, 
og man finner ikke en vei ut.

Menn opplever vold i ulike situasjoner. Det kan være:
• Menn som blir utsatt for vold av partner,
 foreldre, barn eller annen nær familie
• Menn som blir utsatt for voldtekt og seksualisert vold
• Menn utsatt for æresrelatert vold, negativ sosial 
 kontroll, tvangsekteskap og menneskehandel

 الرجال والعنف
يعتقد الكثيرون أن الرجال يتعرضون للعنف في الساحات العامة، 

ولكن العنف . قريبةللعنف في إطار العالقات ال النساء تتعرضبينما 
وقد يتعرض جميع البشر للعنف . إنسان  أييمكن أن يمارسه 

. قريبةإطار العالقات ال حتى في، ساءةواإل  

يتعرض الكثير من الرجال إلى العنف من شريكة / شريك الحياة أو 
في كثير من الرجال صعوبة  يجدمن آخرين تربطهم بهم عالقة قريبة. 

بالخزي  شعرونأو ي قهمتصدي خشون عدمطلب المساعدة، حيث ي
تجاربهم. وقد يبدو باألحكام المسبقة السلبية والجهل بواجهون وي

د المرء مخرجا. وال يج ميؤوسا منهالوضع   

 يتعرض الرجال للعنف في مواقف مختلفة، منها:

● يتعرض بعض الرجال للعنف على يد شريكة / شريك الحياة، 
 الوالدين أو األطفال أو أي أحد آخر من أفراد العائلة المقربين

يالعنف الجنسو● يتعرض بعض الرجال لالغتصاب   

تحكم االجتماعي ● يتعرض بعض الرجال للعنف المرتبط بالشرف وال
  االتجار بالبشرالسلبي والزواج القسري و



Dagbrukertilbud
Et tilbud til menn som blir eller har blitt utsatt for vold 
og krenkelser i nære relasjoner, men som ikke bor på 
krisesenteret.

Ved behov for beskyttelse vil menn henvises videre til vårt 
botilbud.

Som dagbruker på Krisesenteret i Salten kan vi tilby:
• Råd og veiledning
• Individuelle samtaler
• Hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene 
• Hjelp til å komme i kontakt med hjelpeapparatet
• Hjelp til å komme i kontakt med advokat
• Hjelp til å kontakte politiet ved behov for bistand
• Praktisk bistand
• Samtale med barn som er blitt 
 utsatt for/vært vitne til vold 
• Hjelp til reetablering

 الرجال والعنف
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. قريبةإطار العالقات ال حتى في، ساءةواإل  
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في كثير من الرجال صعوبة  يجدمن آخرين تربطهم بهم عالقة قريبة. 

بالخزي  شعرونأو ي قهمتصدي خشون عدمطلب المساعدة، حيث ي
تجاربهم. وقد يبدو باألحكام المسبقة السلبية والجهل بواجهون وي

د المرء مخرجا. وال يج ميؤوسا منهالوضع   
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تحكم االجتماعي ● يتعرض بعض الرجال للعنف المرتبط بالشرف وال
  االتجار بالبشرالسلبي والزواج القسري و

النهارية للمستخدمين الرعاية ضعر  
للرجال الذين تعرضوا أو يتعرضون لشكل أو عدة  عرض وه

أخرى،  ساءاتإأشكال من العنف في إطار العالقات القريبة أو 
 ولكنهم ال يقيمون بمركز المعنفين. 

 
اجة إلى الحماية، يتم تحويل هؤالء الرجال إلى القسم حعند ال

 الخاص بتوفير عرض للسكن.
 

/  يمكننا في مركز المعنفين ب سالتين  ،كمستخدم يومي
Krisesenter i Salten  :أن نوفر لك ما يلي 

نصح وإرشاد ●  
محادثات فردية ●  
ومداواتها تجارب العنفمع في التعامل  مساعدة ●  
في االتصال باألجهزة المساعدةمساعدة  ●  
محامب االتصالمساعدة في  ●  
الحاجةالشرطة عند تصال بمساعدة في اال ●  
مساعدة في األمور العملية ●  
إجراء حديث مع األطفاال الذين تعرضوا / شهدوا العنف ●  
مساعدة إلعادة للبدء من جديد ●  



Kontakt oss på:

• døgnåpen telefon: +47 75 55 58 90
• e-post: krisesenteret@bodo.kommune.no

Vår telefon er betjent av ansatte med 
kompetanse på vold og erfaring med å jobbe 
med mennesker i krise.

Ta kontakt med oss, så kan vi 
sammen prøve å finne løsninger.

 
 
 
 
 

 اتصل بنا علي:
  0047755555890رقم الهاتف على مدار األربع والعشرين ساعة:  ●

 krisesenteret@bodo.kommune.noالبريد اإللكتروني:  ●
 

على الهاتف لديهم خبرة جيبون الموظفون الذين ي
 نواسعة فيما يخص العنف والعمل مع األشخاص الذي

 يمرون بأزمة. 
 

أن نحاول إيجاد  معا   يمكننااتصل بنا و
 الحلول.

 

 
 
 
 
 

 يتساءل الكثيرون:  
؟ساءةإللهل أتعرض للعنف /  ●  
ماذا أفعل عندما سأنهي العالقة؟  ●  
التي لدي، على سبيل المثال عند االنفصال؟   وقما هي الحق ●  
 

سر كل العاملين بمركز المعنفين ملزمون بواجب كتمان ال -
. والحفاظ على خصوصية المعلومات  

خدماتنا مجانية.   جميع -  
الرجال   إحالةالمساعدة األخرى أن تقوم ب جهزةبإمكان األ -

 إلى مركز المعنفين. 
 



Mange spør:
• Er jeg utsatt for vold/mishandling?
• Hva gjør jeg når jeg skal bryte forholdet?
• Hvilke rettigheter har jeg, for eksempel 
 ved samlivsbrudd?

- Alle på krisesenteret har taushetsplikt.
- Alle våre tjenester er gratis. 
- Det øvrige hjelpeapparatet kan også 
 henvise menn til krisesenteret.
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75 55 58 90
krisesenteret@bodo.kommune.no
bodo.kommune.no/krisesenteret


