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Vedtaget på ordinær generalforsamling 19. marts 2016
Formål
De etiske retningslinjer for krisecentre under LOKK er udtryk for det, vi kalder god
krisecenterskik og tager udgangspunkt i organisationens formål, som det er beskrevet i
LOKK’s vedtægter:
”LOKK er en landsdækkende interesseorganisation, hvis formål er
ud fra et kvindepolitisk grundlag og med et samfundsmæssigt
perspektiv at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder
og børn” (§ 3, stk.1.)
Retningslinjerne er udarbejdet af krisecentrene i fællesskab og er udtryk for nogle
overordnede etiske betragtninger, som både skal tjene det formål at styrke
krisecentrenes identitet og omdømme og at inspirere de enkelte krisecentre i deres
etiske overvejelser.
De etiske retningslinjer forholder sig overordnet set til følgende temaer:
1. Det samfundspolitiske perspektiv
2. De ansatte og frivilliges rolle
3. Den faglige tilgang
De senere år er kravet om professionalisering steget, bl.a. i lyset af loven om
Socialtilsyn fra 2014. De etiske retningslinjer er et input til krisecentrene ift. denne
proces, og tænkt som et supplement til den lovgivning, der er på området ift.
dokumentation og kvalitetssikring, og som alle krisecentre lovgivningsmæssigt er
forpligtet til at opfylde.
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ETISKE RETNINGSLINJER
for krisecentre under LOKK
1. Det samfundspolitiske perspektiv
a. Vi dokumenterer vores arbejde, deltager i samfunds-debatten generelt om vold
og voldens konsekvenser
b. Vi tilstræber i alle forhold af vores arbejde at forebygge, synliggøre og afbøde
virkningerne af vold mod kvinder og børn
c. Vi forstår og forklarer volden med et perspektiv, der inddrager samfundspolitik
samt kulturelle, historiske og strukturelle forhold
d. Vi bidrager til at afkræfte myter og holdninger, der opretholder ulighed mellem
kønnene og legitimerer vold
2. De ansatte og frivilliges rolle
a. Vi bestræber os på at møde kvinder og børn med respekt for den enkeltes
integritet
b. Vi respekterer, at hver kvinde og hvert barn er unikt og har ret til at søge og
modtage hjælp i krisecentrene uanset livsstrategi, seksualitet, religion, politiske
og kulturelle tilhørsforhold
c. Vi tager udgangspunkt i kvindens og barnets perspektiv på deres situation
fremfor voldsudøverens, systemets eller andres perspektiv
d. Vi inddrager volds- og kønsperspektivet i forhold til eventuelle andre problemer,
kvinder og børn måtte have, med henblik på at synliggøre ulighed og
eftervirkningerne af at have været udsat for vold
e. Vi informerer hinanden og samarbejdspartnere specifikt gennem saglig
argumentation
3. Den faglige tilgang
a. Vi bekræfter og hjælper til at kvalificere kvinders og børns handlinger for at
overleve, mindske og frigøre sig fra vold
b. Vi tilstræber at understøtte kvinders og børns selvstændighed og deres styrke og
evne til at træffe egne valg. Vi yder hjælp til selvhjælp
c. Vi afholder os fra at tage beslutninger på kvindens vegne
d. Vi arbejder med at bevidstgøre egne holdninger og fordomme
e. Vi er bevidste om, at vi som ansatte og frivillige er i en magtfuld position i
hjælperrollen
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