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Drenge og mænd i krise? Kenneth Reinicke Hent PDF Forlaget skriver: 80 % af de mennesker, som dømmes
for en lovovertrædelse, er mænd. Mænd lever gennemsnitligt ca. 4 år kortere end kvinder. Mellem 80 og 90
% af hjemløse er mænd. Mænd begår tre gange så ofte selvmord som kvinder. Mænd har sværere ved at
acceptere en periode som arbejdsløse. Mænd oplever ofte hårdere sociale derouter i forbindelse med

skilsmisser.

Formålet med denne bog er at bidrage til synliggørelsen af de problematiske sider af et drenge- og mandeliv i
samfundet ved at præsentere en vifte af kønsspecifikke problematikker, der knytter sig til udsatte, sårbare og
kriseramte mænd og drenges liv, og ikke mindst de kulturelt og samfundsmæssigt betingede kønsnormer, som

har betydning for, hvordan drenge og mænd tænker og handler.

Med bogen lægger Kenneth Reinicke en viden for dagen, som kan styrke de etablerede behandlingssystemers
evne til at imødekomme kriseramte, sårbare, tøvende og socialt udsatte drenge og mænds behov.
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