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Partnervold udgør et stort problem i hele verden. I Danmark udsættes mere end 45.000 mennesker
hvert år for fysisk vold fra en partner. De fleste af dem er kvinder, men at 13.000 af voldsofrene for

partnervold er mænd, kommer bag på de fleste mennesker. Det er i høj grad et skyggetal, og mændenes
historier er det, jeg kalder "de ufortalte historier".

 

I Kærlighedens Navn handler om partnervold begået mod mænd - oftest af kvinder. Titlen er valgt, fordi
volden foregår i kærlighedens navn. Mellem to mennesker, som elsker hinanden - eller har gjort det. Det
starter som regel med psykisk vold i form af ydmygelse og trusler. Siden eskalerer volden, bliver mere og
mere grov og ændrer karakter til fysisk vold. Det hele foregår i en ond spiral, der er svær at bryde, når man

først er fanget i den.

 

Mænd har svært ved at anmelde partnervold. Det er tabu. Og ingen tror dem. Sådan var det også for Bjørn -
hovedpersonen i denne bog. Bjørns historie er stærk - og sand. Mit håb er, at Bjørn gennem bogen bliver

talerør for de mange mænd, der som fanger af et tabu aldrig får fortalt deres historie og som dermed ikke får
hjælp.
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Partnervold udgør et stort problem i hele verden. I Danmark
udsættes mere end 45.000 mennesker hvert år for fysisk vold fra

en partner. De fleste af dem er kvinder, men at 13.000 af
voldsofrene for partnervold er mænd, kommer bag på de fleste
mennesker. Det er i høj grad et skyggetal, og mændenes historier

er det, jeg kalder "de ufortalte historier".

 

I Kærlighedens Navn handler om partnervold begået mod mænd -
oftest af kvinder. Titlen er valgt, fordi volden foregår i kærlighedens
navn. Mellem to mennesker, som elsker hinanden - eller har gjort
det. Det starter som regel med psykisk vold i form af ydmygelse og
trusler. Siden eskalerer volden, bliver mere og mere grov og ændrer
karakter til fysisk vold. Det hele foregår i en ond spiral, der er svær

at bryde, når man først er fanget i den.

 

Mænd har svært ved at anmelde partnervold. Det er tabu. Og ingen



tror dem. Sådan var det også for Bjørn - hovedpersonen i denne bog.
Bjørns historie er stærk - og sand. Mit håb er, at Bjørn gennem bogen
bliver talerør for de mange mænd, der som fanger af et tabu aldrig

får fortalt deres historie og som dermed ikke får hjælp.
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